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Abstract 
 
 

 
This paper sets out to analyze tensions between two different political and 
administrative models in Swedish local democracy; the ‘traditional model based on 
a hierarchical and highly formal structure with specialized agencies and the 
‘centralized model’ in which formalized and specialized committees have been 
dismantled, and all strategic and operational responsibilities have been transferred 
to the center board. Previous research concludes that a transition from the former to 
the latter results in a radical reduction of the number of elected officials and a shift 
in power from the political to administrative level. This paper argues that the former 
model represents a traditional Weberian type of organization and the latter 
represents a specific reform under the Post NPM paradigm called “Whole Of 
Government” (WoG).  There are tensions between the models in terms of meta 
steering versus detailed controlling and coordination versus specialization. 
Furthermore, it seems the centralized model puts emphasis on the output side of 
democracy whereas the traditional model is more input oriented. The paper is 
motivated by the ongoing debate regarding administrative challenges facing 
Swedish local democracy.    
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1 Introduktion 
 
 

 
Diskussionen om förhållandet mellan politik och förvaltning i den svenska 
offentliga förvaltningen präglas av motsättningar.  

Ett perspektiv ges av de förslag som har förts fram inom ramen för 
Tillitsdelegationen (Kommittédirektiv, 2016:51) Det huvudsakliga argumentet här 
är att politisk detaljstyrning och formalitet förhindrar utvecklingsmöjligheter och 
flexibilitet i utformningen av offentliga insatser (Bringselius, 2017, s. 18, 24). 
Managementtrender som betonar mål och resultatstyrning har lett till en försvagad 
profession (Nyhlén och Sundström 2018, s. 1).   

I kontrast vilar berättelsen om kommunernas utveckling på en idé om en 
försvagad politikerkår. Montin (2016) noterar exempelvis en ”informell politisk 
professionalisering” av kommunerna (s. 8).  Kommunerna har blivit 
elitdemokratier. Förvaltningen har fått en självständigare och starkare ställning i 
ärendeberedningen, i kraft av ett övertag gentemot politiken i termer av kunskap 
och tid (Giljam och Karlsson, 2015, s. 8, 14; Wänström, 2019, s. 11, 12; Johansson, 
2016, s. 20). Karlsson et al. (2009, s.9) visar att antalet förtroendevalda och antalet 
nämnder har minskat radikalt, som en följd av att kraven på särskilda nämnder togs 
bort i och med kommunallagsförändringen 1991 (Montin och Granberg, 2013, s. 
12–13).  Lapsley (2017) poängterar att de styrningsprinciper som har hämtats från 
det privata näringslivet, och det ökade inslaget av styrning genom nätverk möjligen 
har underminerat rollen för demokratiskt valda politiker (s. 13).  
 

 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Kommunforskningen har identifierat en trend bland landets kommuner som 
erbjuder en möjlighet att diskutera de här motsägelsefulla berättelserna. Allt fler 
kommuner avvecklar sina facknämnder, koncentrerar verksamhetsansvaret till 
Kommunstyrelsen som ensam nämnd och genomförandeansvaret i en gemensam 
förvaltningsorganisation (Bäck, 2001; Karlsson et al. 2009; Siverbo, 2014; 
Johansson, 2016). Kommunforskningen har redogjort relativt väl för drivkrafterna 
bakom, och konsekvenserna av övergången till den här centraliserade 
kommunmodellen (Montin och Granberg, 2013, s. 42, 44; Montin, 2016, s. 6). 
Övergången motiveras bland annat med hänvisning till förmodade 
samordningsvinster och förbättrad styrningskapacitet (Montin och Granberg, 2013, 
s. 7, 42–43). Konsekvensen är ökad delegering av beslutanderätt till 
förvaltningsorganisationen (Siverbo, 2009). På grund av nämndernas traditionellt 
starka ställning har övergången ansetts vara en ”dramatisk sak” (Erlingsson och 
Wänström, 2015, s. 82) och ”radikal” (Siverbo, 2009, s. 61). 

Kommunforskningen är däremot i avsaknad av en djupgående teoretisk 
diskussion om vilka styrningsprinciper och vilka idéer om demokrati som den här 
trenden representerar och vilka den motsätter sig. Ingen har specificerat hur man 
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kan förstå de argumenten som formuleras i den mediala debatten, som tycks präglas 
av en spänning mellan å ena sidan effektivitets- och samordningsvinster (Dagens 
samhälle, 2019a; Dagens Samhälle 2019b), å andra sidan ”maktkoncentration” och 
om trenden som ett ”hot mot den lokala demokratin” (Dagens Nyheter, 2019; 
Svenska Dagbladet, 2019). 

Syftet med den här uppsatsen är att föra en diskussion om nämndernas roll i den 
lokala demokratin genom att (1) beskriva vilka styrningsideal som kännetecknar 
den centraliserade respektive den traditionella kommunmodellen (2) beskriva och 
analysera spänningar i termer av värdekonflikter mellan de två kommunmodellerna. 
Syftet har en teoriutvecklande ambition och preciseras i följande frågeställningar: 
 
(1) Vilka styrningsprinciper kännetecknar den traditionella respektive den 

centraliserade kommunala förvaltningsmodellen? 
(2) Vilka värdekonflikter, i termer av styrning och demokrati, finns mellan den 

traditionella och den centraliserade förvaltningsmodellen? 
 
Uppsatsen argumenterar att den största skillnaden mellan kommunmodellerna 
består i två diametralt olika synsätt på vilken roll förtroendevalda politiker 
respektive den administrativa personalen ska ha i den kommunala demokratin. 
Uppsatsen ger i synnerhet stöd till två teser som har formulerats i den 
statsvetenskapliga litteraturen. Den första idén handlar om en förskjutning av makt 
från politik till förvaltning (Garsten et. al., 2015, s. 7). Den andra idén handlar om 
ett skifte från en demokrati som fokuserar på demokratisk förankring (input) till en 
demokrati som fokuserar på handlingskraft (output) (Peters, 2010b, s. 40; 
Lundquist, 2011, s. 194). Uppsatsen konkretiserar dessa två idéer och placerar dem 
i en kommunal kontext.  

Uppsatsen lämnar ett bidrag till den pågående diskussionen om hur kommuner 
ska styras och organiseras för att möta framtidens, så väl ekonomiska som 
administrativa, utmaningar som har förts inom ramen för t ex Tillitsdelegationen 
(Dir. 2016:51; SOU 2018:47) och Kommunutredningen (Dir. 2017:13; 
Konjunkturrådet, 2019; SKL, 2018).  
 

 
1.2 Disposition 
 
Innan min egen undersökning börjar vet jag med hjälp av tidigare forskning hur den 
traditionella respektive den centraliserade modellen1ser ut rent organisatoriskt. 
Montin och Granberg (2013) har kategoriserat olika typer av kommunala politiska 
och administrativa organisationer enligt variationer i nämnds- och 
förvaltningsstrukturen (s. 42). Den traditionella modellen består av flera 

 
1 Notera att detta är just renodlingar. Några är nämnder obligatoriska: revision enligt 
Kommunallagen, Valnämnd enligt vallagen och överförmyndarnämnd enligt 
föräldrabalken. Det är därtill inte ovanligt att Kommunstyrelsen i den centraliserade 
modellen har kompletterats med en myndighetsnämnd eller jävsnämnd eller något 
motsvarande för handläggning av individ- och myndighetsärenden.  
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självständiga nämnder med tillhörande förvaltningar (Erlingsson och Wänström, 
2015).  

 

 
 
 

 
 
Den centraliserade modellen har bara Kommunstyrelsen som nämnd och en 
gemensam förvaltning.  Till skillnad vad som gäller för val till nämnderna, kan till 
utskotten under kommunstyrelsen, bara väljas personer som redan sitter i nämnden 
(Kommunallagen 6 kap. 42 §), vilket med nödvändigt innebär en reducering av 
antalet förtroendevalda i det fall en kommun väljer den här organisationen.  

 

 
 

 
 
Jag vet däremot inte vilka värden och vilka styrningsprinciper som modellerna 
karaktäriseras av (Frågeställning 1), vilket jag onekligen måste veta för att kunna 
identifiera spänningar mellan dem (Frågeställning 2).  

Forskningsöversikten (Kapitel 2) redogör för forskningsresultat som avser 
drivkrafter och konsekvenser avseende övergången från den traditionella till den 
centraliserade modellen.  Syftet är att på detta sätt hitta ledtrådar om hur jag ska gå 
tillväga för att teoretiskt abstrahera och beskriva modellerna (Frågeställning 1) och 
ledtrådar om vad som kan tänkas stå på spel i termer av spänningar mellan 
modellerna (Frågeställning 2). Forskningsöversikten rör sig i en svensk kommunal 
kontext.  

Figur 2. Centraliserad modell (Montin och Granberg, 2013, s. 43).  

Figur 1. Traditionell modell (Montin och Granberg, 2013, s. 42) 
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Kapitel 3 (forskningsdesign) beskriver de verktyg jag ska använda för att besvara 
mina frågeställningar; teoretiska utgångspunkter, analysmetoden, vilket material 
jag ska använda och hur detta har samlats in. I avsnitt 3.1 ger jag ett preliminärt 
svar på den första frågeställningen genom att formulera två stycken teoretiskt 
grundade antaganden om kommunmodellerna (se 3.1.1 och 3.1.2). Frågan om vilka 
styrningsprinciper som karaktäriserar respektive modell, besvaras alltså inte genom 
själva den empiriska undersökningen. Anledningen är att den jämförelse av 
skillnader som frågeställning 2 implicerar, förutsätter någon form av beskrivning.  
Frågeställning 1 är deskriptiv och frågeställning 2 är en jämförelse, mellan dessa 
beskrivningar – mellan två ordningar som på något sätt har olika karaktär. I avsnitt 
3.2 konstruerar jag min teoretiska analysmodell. Analysmodellen består av tre 
stycken hypoteser om potentiella spänningar (skillnader) mellan modellerna som 
hämtas i dessa beskrivningarna (antagandena). Modellerna som jag inledningsvis 
inte visste hur jag skulle beskriva får nu karaktären av två stycken idealtyper. Jag 
kompletterar de kategorier av olika typer av organisationsskisser som Montin och 
Granberg (2013) och Erlingsson och Wänström (2015) sedan tidigare har 
konstruerat. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion om uppsatsens design.  

I Kapitel 4 redovisar jag det empiriska materialet. Den empiriska delen av 
undersökningen består av intervjuer med företrädare för respektive modell. Den 
empiriska undersökningen kompletterar och kontextualiserar både beskrivningarna 
(Frågeställning 1) och mina förmodade spänningar (Frågeställning 2), som i det 
första skedet är helt och hållet teoretiskt konstruerade.  Uppsatsens ansats möjliggör 
inte en distinktion mellan en neutral empirisk redovisning och ett 
diskussionsavsnitt.  Respektive avsnitt i redovisningen avslutas med en kortare och 
självständig analys.  Jag drar här slutsatser som inte kan tillskrivas mina 
informanter. Det är här som den största delen av teorianknytningen sker.  Jag 
föreslår att den läsare som är intresserad av specifika fynd i termer av spänningar 
mellan modellerna fokuserar sin läsning vid dessa dialogrutor.  

Kapitel 5 summerar.  I synnerhet anknyter jag här resonemangen som har förts i 
den här uppsatsen till tesen om en maktförskjutning från politik till förvaltning och 
tesen om ett skifte från input- till outputdemokrati. Genom de spänningar mellan 
modellerna som uppsatsen identifierar kan vi se att det finns en koppling mellan de 
här två idéerna.  
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2 Forskningsöversikt 
 
 
 
Den traditionella modellen kännetecknas av specialisering, genom tydligt 
avgränsade nämnder med egen lagstiftning och budget. Den här ordningen har 
historiskt ansetts vara den mest lämpliga för att på ett effektivt sätt kunna 
implementera statliga reformer och lagstiftning (Wänström, 2019; Giljam och 
Karlsson, 2015, s. 8). Svenssons (2017) beskriver kommunerna som formella, 
hierarkiska och sektoriserade ordningar (s. 20). Samtidigt pågår en diskussion om 
ett ökat krav på koordinering av verksamhetsområden (Paulsson, 2017). 
Ansvarskommittén (SOU 2007:10) framhåller att specialisering och avgränsning 
av politikområden är nödvändig, men att den ”långtgående sektoriseringen” (s. 69, 
166) motverkar verksamhetsutveckling och helhetssyn på medborgarens behov och 
försvårar för de individer som behöver insatser från flera håll samtidigt.  Mattisson 
(2017) konstaterar att kommunernas framtidsutmaning ligger i att skapa 
”kombinationer mellan områden” (s. 135). Hanteringen av sådana problem som 
kännetecknas av komplexitet och tenderar att skrida över sektorsgränser 
(horisontella) (Hedlund och Montin 2009, s. 7) förutsätter en förmåga att arbeta på 
tvären mellan specialiserade verksamheter, vilket blir problematiskt i en tydligt 
hierarkisk, formell och sektoriserad kommunmiljö (se t ex Svensson (2017 s.3 s. 
20).  

Giljam och Karlsson (2015) förklarar framväxten av den centraliserade modellen 
delvis med hänvisning till att kommunerna har svårt att rekrytera politiker och 
därför väljer att reducera antalet uppdrag, men framför allt med hänvisning till ett 
framväxande styrningsideal som ser sektorisering som ett problem (s. 11). 
Problemet uttrycks delvis i vad Johansson (2016) refererar till som framväxten av 
”sektorspartier”, vilket innebär att en konfliktlinjerna i kommunerna går mellan 
verksamhetsområden och inte mellan styrande och icke-styrande – ledamöternas 
lojalitet finns hos nämnden, inte partiet (s. 21).  

Kommunerna uttrycker rationella skäl för att implementera den centraliserade 
modellen; rationella i den meningen att det finns en förhoppning om att utveckla 
demokrati och förbättra ekonomin.  Att ekonomin skulle stärkas hänförs dels till att 
beslutsfattandet centraliseras (Siverbo, 2014 s. 9) men också till besparingar i kraft 
av att de administrativa resurser som tidigare tillhört nämnderna försvinner och att 
antalet arvoderade politiker minskar (Erlingsson och Wänström, 2015, s. 81). 

De påvisade effekterna är små, i termer av förbättrad ekonomi och utvecklad 
demokrati (Siverbo, 2014, s. 28). Eftersom det inte finns någon signifikant skillnad 
mellan kontrollgruppen och experimentgruppen i termer av ekonomiska och 
demokratiska problem, finns visst stöd för hypotesen att kommunerna istället gör 
förändringen av institutionella skäl – ökad legitimitet för organisationen genom 
anpassning till en pågående trend (Siverbo, 2014, s. 26–27).   

De första kommunerna som införde en central organisation motiverade detta just 
av en stramare ekonomisk situation till följd av den ekonomiska krisen på 1990-
talet, och en vilja att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala 
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verksamheten. Den centraliserade organisation ansågs öka möjligheterna att 
hushålla med resurser (Bäck et al., 2001, s. 10, 78). Politiker i kommunerna uppger 
att den centraliserade organisationen underlättar samordning av verksamheter i 
förvaltningen som tidigare sorterade under olika nämnder (s. 79). Mycket lite tyder 
på att ett ökat helhetsperspektiv skulle vara ett generellt utfall, däremot har 
förvaltningens effektivitet stärkts (Erlingsson och Wänström, 2015, s. 77). 
Förhoppningen om ett större helhetsperspektiv realiseras i ”genomförandet” av 
politiken, det vill säga i förvaltningen, men förklaringen är att just de förvaltningar 
och nämnder som anklagats för bristande helhetssyn har avvecklats, och inte på 
grund av modellen i sig (Siverbo, 2009 s. 63; Bäck et. al. s. 98). På den politiska 
nivån, i utskotten under styrelsen respektive beredningarna under fullmäktige är 
effekterna om ett förbättrat helhetsperspektiv inte lika tydliga utan dessa präglas 
fortsatt av sektorisering (Siverbo, 2009 s. 63–64).  Kommunstyrelsen får en ökad 
styrkraft genom ökad målstyrning, men politikens inflytande i stort minskar på 
grund av försämrade möjligheter till detaljstyrning. Förklaringen är att arbetsbördan 
ökar, vilket i sin tur leder till att delegeringen från politiken (Kommunstyrelsen) till 
förvaltningen ökar (Siverbo, 2009, s. 62). Att demokratin skulle stärkas förklaras 
med hänvisning till att de kommunala uppdragen koncentreras till fullmäktige och 
styrelsen. Fullmäktiges ansvarsprövning och den politiska styrningen förväntas 
därmed bli tydligare och likaså det strategiska med övergripande politiska frågor 
(Erlingsson och Wänström, 2015, s. 81). Som en konsekvens av 
organisationsförändringen förväntar kommunerna sig att fullmäktige ska vitaliseras 
genom större debattaktivitet, och att kontaktytorna gentemot kommuninvånare ska 
öka (Bäck et al. 2001 s. 97).  Inga forskningsresultat verkar tyda på att förändringen 
har stärkt medborgarinflytandet, att kontaktytorna gentemot medborgarna skulle bli 
större och att kommunerna skulle ha bättre möjlighet att kartlägga 
kommuninvånarens behov (Siverbo, 2009, s. 62; Erlingsson och Wänström 2015, 
s. 77).   

Vad gäller kommunalt förändringsarbete generellt, framhåller kommunerna 
både demokratiska och ekonomiska värden. Men de värden som 
kommunföreträdare själva bedömer vara avgörande för att dels lyckas med 
förändringsarbete och dels för att uppfattas som en framgångsrik kommun har 
samtliga med ekonomi och kostnadseffektivitet att göra (Nilsson, 2012, s. 11).   Det 
finns en diskrepans mellan diskurs och praktik på det sättet att politiker i en studerad 
kommun upplevde att den centraliserade modellen; underlättade för politiker att 
komma överens över partigränser; det var lättare att informellt hantera olika frågor 
och lättare att styra förvaltningen. Men många förbättringar är just upplevelser och 
återspeglas inte i faktiskt handlingsmönster och beteende så som konfliktnivåer, 
diskussionsaktivitet i fullmäktige och ökad föreningsaktivitet bland politiker (Bäck 
et al. 2001, s. 69–71).  Giljam och Karlsson (2015) konstaterar att förändringen 
innebär en maktkoncentration till kommunstyrelsens ledamöter, för vilka det 
politiska uppdraget blir mer krävande, med ökad delegering till förvaltningen som 
följd samt att specialistpolitiker som är knutna till nämnderna försvinner, vars 
kompetens är svår att ersätta (s. 8–9). 
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3 Forskningsdesign 
 
 

 
Jag ska använda tre stycken styrningsideal, som det senaste seklet har präglat 
styrningen och organiseringen av den offentliga sektorn, för att beskriva de två 
kommunmodellerna: Public Administration (PA), New Public Management (NPM) 
och Post NPM (Christensen och Lægreid 2011; Peters och Pierre 2012; Lapsley 
2017; Funck och Karlsson, 2018). Antagandena är att den traditionella 
kommunmodellen kan beskrivas med hjälp av ”PA” och den centraliserade 
modellen med hjälp av ”Post NPM” och specifikt en reform som har kommit att 
kallas ”Whole Of Government” (WoG). Inget av mina antaganden relaterar direkt 
till New Public Management (NPM). Diskussionen som följer och antagandena 
som sådana utvecklar och fördjupar resonemangen i forskningsöversikten.  
 

 
 

 
 

3.1 Två antaganden 
 
Styrningsidealen är teoretiskt konstruerade idealtyper som består av olika logiker, 
och praktiker. Det är olika synsätt på relationen mellan politik och förvaltning, på 
hur politik bör skapas och hur offentliga tjänster bäst levereras (Lapsley, 2017, s. 
6).  Jag förstår dessa synsätt som normativa ideal med olika komponenter och 
egenskaper vars närvaro i politiska system kan undersökas empiriskt. Lapsley 
(2017) verkar till exempel betrakta Public Administration (PA) som en trend i 
offentlig förvaltning under en viss period, då Webers normativa idealtypiska 
byåkrati (Barberis, 2011, s. 15) tycks ha fått empirisk genomslagskraft. NPM har 
definierats som ett normativt koncept som associeras med vissa specifika praktiker 
och består av flera varandra beroende komponenter och verktyg (Borins 1995; 
Pollitt, 2016, s. 430). Siverbo (2018) har undersökt förekomsten av olika NPM-
relaterade praktiker empiriskt bland svenska kommuner, och konstaterar att den 
utsträckning som NPM, som normativt ideal har applicerats i kommunsverige 
varierar, men att det aldrig fått något renlärigt genomslag (s. 23–24). 

  

Figur 3. Utvecklingstrender offentlig sektor – en linjär modell (Inspirerad av Lapsley, 2017) 
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3.1.1 Public administration – Weberiansk byråkrati 
 
Public Administration (PA) betonar disciplin, auktoritet och tydlig 
ansvarsfördelning, vilket uttrycks i en hierarkisk, specialiserad och formell ordning. 
Maktutövningen utgår från lagstiftning, och definieras genom specifika avdelningar 
med formellt nedtecknade instruktioner (Lapsley, 2017, s. 8). PA växte fram under 
en period då den offentliga förvaltningens uppdrag till största del var 
implementering av lagstiftning.   Den hierarkiska top-down styrningen, ansågs vara 
den mest effektiva ordningen för just det här ändamålet, för vilket enhetlighet, 
ansvarsutkrävande och förutsägbarhet är centrala värden (Peters och Pierre, 2012, 
s. 7–8).  Formuleringen av politik, beslutsfattande och implementering är vertikalt 
integrerade i relation mellan politik, administration och samhället (Lapsley, 2017, 
s. 2). Webers byråkrati går hand i hand med det representativa demokratiska idealet 
(Barberis, 2011, s. 14). Medborgare är inte närvarande i modellen förutom genom 
valhandlingen (Lapsley, 2017, s. 8).  

Weber ger oss tre stycken begrepp som har ansetts särskilt bärkraftiga i analysen 
av offentliga organisationer: 1) graden av centralisering i beslutsfattandet och 
maktutövning 2) strukturell komplexitet som ges av mängden vertikal och 
horisontell differentiering inom hierarkin 3) graden av formalitet i processerna och 
(Stevenson, 2000, s. 148).   

Centralisering av beslutandekraft är i sig inte ett kännetecknande drag för PA. 
En hierarki ger inte överordnade avdelningar eller enskilda aktörer eller 
institutioner rätten att ta över auktoritet eller ansvar som tillskrivits en tjänsteman 
eller avdelning på lägre nivå. Istället gäller motsatsen. Maktutövningen i den 
hierarkiska ordningen utgår från nedskrivna regler och den auktoritet som 
tillskrivits överordnade avdelningar och chefer är på samma gång begränsande 
(Mansfield, 1973, s. 478; Waters och Waters, 2015, s. 77).  

Personer allokeras till uppgifter genom vertikal differentiering (delegering av 
uppgifter från högre till lägre nivå i hierarkin) och horisontell differentiering 
(personer på samma nivå i hierarkin placeras i specialiserade avdelningar) 
(Stevenson, 2000, s. 148). PA betonar just horisontell differentiering 
(specialisering), avseende hur politiska problem uppfattas. PA förutsätter 
effektivitetsvinster i ärendehanteringen genom formellt reglerad arbetsfördelning 
mellan tydligt avgränsade avdelningar (Gruening, 2001, s.3). PA uppfattas vara 
rationell eftersom genomförandet av politik och implementering av lag kopplas till 
specificerade målsättningar. Att skapa ett stort antal avdelningar för varje 
specialiserad uppgift som organisationen har att hantera leder till 
koordineringsproblem. För varje avdelning måste lager av administration och 
tillsyn från överordnade adderas och därmed ökad vertikal differentiering (ibid.) 
Principen om hierarki leder till ett stabilt system med över och underordning - lägre 
nivåer kontrolleras av högre. Peters (2010b) menar att koordinering av 
verksamhetsgrenar har varit ett problem för ’governments’ så länge sådana har 
funnits. Horisontellt differentierade avdelningar (t ex nämnder) kommer att sträva 
efter att uppfylla egna mål, snarare än gemensamma för ”government as a whole” 
(Peters, 2010b, s. 42).  
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Formaliteten i processerna är kärna i PA för att garantera enhetlighet och 
förutsägbarhet. Det handlar om i vilken utsträckning nedskrivna regler reglerar 
handläggningen av ärenden – vilket alltså rent empiriskt varierar mellan 
organisationer. I Webers ordning baseras all aktivitet från tjänstemännen i 
nedskrivna regler (Cochrane s. 118, s. 3). Beslut fattas i enlighet med regler för att 
garantera förutsägbarhet och effektiv uppfyllelse av organisatoriska målsättningar 
(Lapsley, 2017, s. 8). Tjänstemän i byråkratin underkastar sig en offentlig roll; de 
är kuggar i ett maskineri. I handläggningen av ärenden bortser tjänstemännen, som 
sådana kuggar, från alla personliga överväganden. De handlägger ärenden enbart i 
enlighet med legala föreskrifter och regler (Barberis, 2011, s. 15) på bekostnad av 
den egna personligheten och handlingsutrymme (Cochrane s. 118). PA består av en 
politiskt neutral förvaltning, som är lydig gentemot och separerad från en politisk 
nivå, som implementerar den politik som har beslutats högre upp i hierarkin av 
demokratiskt valda politiker (Lapsley, 2017, s. 8). Politik kan därigenom särskiljas 
från administration i.e. ”administration split” och den offentliga sfären kan 
särskiljas från den privata (se Frederickson et al., 2016, s. 17; Barberis, 2011, s. 15).  
Distinktionen präglas av en normativ-empirisk motsättning. Å ena sidan har det, i 
empirisk mening, visat sig vara svårt att upprätthålla distinktionen: ”policies are 
implemented when they are formulated and formulated when they are 
implemented” (Peters och Pierre, 2012, s. 3).  Om vi vill upprätthålla idén om en 
politiskt neutral och saklig förvaltning och idén om demokratiska val som en 
förutsättning för maktutövning, borde vi, å andra sidan försöka hålla begreppen isär.  

De administrativa processerna kontrolleras ex ante, det vill säga på förhand 
genom instruktioner och regler för att garantera att beslut stämmer överens med lag 
och att beslut som politiker fattat verkställs i enlighet med deras intentioner (Peters, 
2010b, 43–44). Post NPM bryter mot den här föreställningen, och för fram ett 
argument om enskilda aktörer har ett större handlingsutrymme och ska ställas till 
svars för detta after the fact (Ibid.) 

 
Antagande 1: Den traditionella kommunmodellen kan beskrivas med hjälp av 
Public Administration (PA).  
 
Den vertikala differentieringen ges av att nämndernas har ett uppdrag från 
fullmäktige (uppåt i hierarkin) som regleras formellt i ett nedtecknat reglemente 
(Kommunallagen 6 kap. § 44).  Nämnden ställer till förvaltningen en 
delegationsordning (Kommunallagen 2017:75, 6 kap § 37 - 39).  Den horisontella 
differentieringen ges av att uppdragen mellan de olika nämnderna (Figur 1) tar sikte 
på olika politikområden.  

Dunleavy et al. (2006, s. 468) argumenterar att New Public Management (NPM) 
som vägledande teoretiskt ramverk vad gäller styrningen av offentlig förvaltning 
har förlorat sin relevans. NPM har med hänvisning till dess många likheter 
betraktats som en variant av PA och ett övergångsstadium till ”Post NPM”, som är 
distinkt annorlunda både PA och NPM genom sitt fokus på horisontella relationer 
och nätverk (Osborne, 2006, s.377, 379). Både NPM och PA förutsätter en 
tudelning mellan politik och administration, men för NPM blir distinktionen 
beställare(politik) och utförare (marknad).  NPM är också lik PA i det, för den här 
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uppsatsen kritiska avseendet, att båda betonar horisontell differentiering i kontrast 
till horisontell koordinering (Christensen, 2012, s. 2). Kontraktering till 
entreprenörer förutsätter att politiken kan avgränsa politiska problem och att 
leverantörer kan leverera i enlighet med vissa beställningar (Klijn, 2002, s. 151; 
Bouckaert et al., 2010, s.8).   

Jag använder NPM endast för att argumentera för att PA betonar inputsidan av 
demokratin. PA är, enligt kritiken från New Public Management (NPM),  trög, har 
bristande intern kommunikation, följer inte samhällsutvecklingen och är oförmögen 
att utnyttja den professionella kompetens som finns i organisationen (Lapsley, 
2017, s. 8,11). Enligt kritiken kan PA inte på ett effektivt sätt relatera till 
medborgares behov och leverera den service som efterfrågas (Peters, 2010b, s. 41). 
PA ägnar för mycket fokus på formerna för framtagandet av politiken (input), 
snarare än mottagaren av insatser (output).  Till följd av högre krav på flexibilitet i 
termer av anpassad service till invånare förespråkar NPM platta organisationer, 
med utökat handlingsutrymme för tjänstemän längre ner i ansvarskedjan vilket 
antas lösa problem med bristande legitimitet och ineffektivitet (Peters och Pierre, 
2012, s. 7–8; Lapsley, 2017, s. 9–10). NPM fokuserar på kvantifiering och har en 
resultatdriven ansats till verksamheten i kontrast till PA (Lapsley, 2017, s. 8,11). 
Peters och Pierre (2012) konstaterar att den offentliga sektorn så som den 
konstruerats i PA aldrig var ämnad för att maximera effektivitet och att kritiken från 
NPM bara fokuserar på outputsidan av politiken (serviceproduktion) (s. 7–8).  

3.1.2 Whole of Government (Post NPM) 
 
Post NPM varierar med avseende på alla Webers tre kännetecken (grad av 
horisontell och vertikal differentiering respektive koordinering, centralisering och 
graden av formalitet).  I kontrast till PA och NPM vilar samtliga reformer under 
Post NPM2 på ett antagande om just komplexitet i den offentliga sektorn, vilket 
kräver ett holistiskt synsätt på verksamheten (Funck och Karlsson, 2018, s. 7, 13). 
Därmed krävs en annan ordning än en sådan som utgår från avgränsade och 
isolerade institutioner.  I Post NPM formuleras politik, i kontrast till PA, i en 
samverkansprocess bortom avgränsade formella institutioner, där en mångfald 
aktörer och nätverk är delaktiga och inte bara förtroendevalda politiker.   Post NPM 
fokuserar på hur koordinering kan förbättras mellan avdelningar med olika 
kompetenser, snarare än hur effektivt en given avdelning kan leverera en tjänst 
(NPM) (Almqvist, 2012, s. 483). I kontrast till NPM präglas relationen mellan 
aktörer av koordinering och samordning snarare än konkurrens. I kontrast till PA 
och NPM av tillit snarare än kontroll (Funck och Karlsson, 2018, s. 14). 

Whole Of Government (WoG) har beskrivits som ett särskilt tydligt exempel på 
en reform under Post NPM (Bouckaert et al., 2010, s.4; Halligan, 2011, s. 74).   

WoG är en uppsättning idéer som syftar till att uppnå horisontellt och vertikalt 
koordinerat tänkande och handlande i kontrast till horisontell differentiering inom 
PA (Pollitt, 2003, s. 35).  Just i detta syfte samlar WoG resurser i centrum för att 

 
2 Funck och Karlsson (2018) nämner “New Public Governance”, ”Public Service 
Logic”, ”Public Value Management” och ”Digital-Era Governance”  
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öka koordineringsförmågan, för att helheten och den generella och övergripande 
policy-agendan ska kunna prioriteras (Halligan, 2011, s. 76). Bredvid antagandet 
om komplexitet finns implicit en idé om ett helhetsperspektiv bland inblandade 
aktörer det vill säga att alla aktörer ska ”dra åt samma håll” (Hedlund och Montin, 
2009, s. 7, 21). 

Christensen och Laegreid (2011) konstaterar att kravet på att samla resurser 
spänner över alla nivåer i organisationen: “It is about joining up at the top, but also 
about joining up at the base…” (Christensen och Lægreid, 2011, s. 1060).   Att 
centralisera resurser bedöms vara ett sätt att underlätta hantering av externa chocker 
(Christensen and Laegreid, 2011, s. 1060) och utnyttja begränsade resurser 
(Bouckaert et al., 2010, s.18–19). Genom att samla beslutskraften och resurserna 
på ett ställe skapas synergieffekter (positiv koordinering) samtidigt som man 
undviker konflikter (negativ koordinering) givet det faktum att olika 
förvaltningsdelar tenderar att implementera policies som underminerar varandra 
(Peters, 2018, s. 2).  Vidare underlättas hantering av sådana problem som inte kan 
hanteras genom ansträngningar av en ensam aktör (ibid.). Den strategiska 
styrningen förbättras och det har ansetts vara lättare att hantera långsiktiga 
utmaningar, genom ett antagande om att aktörer i samarbete är mer benägna att ta 
risk och därigenom acceptera misstag som en del av en lärandeprocess (Halligan, 
2011, s. 76–80). 

Bouckaert et al. (2010) och Peters (2010b) konstaterar att rollen för centrala 
institutioner inom government är avgörande för koordinering och samordning av 
och inom offentliga institutioner.  Med centrum avses då särskilda avdelningar 
inom ”government” som inte är engagerade i specifika sakfrågor och att leverera 
en viss typ av service: ”[c]entral agencies – meaning organizations that supervise 
and support line agencies” (Peters, 2018, s. 7). I kommunerna motsvaras centrum 
av Kommunstyrelsen och dess förvaltning. Kommunstyrelsen är en nämnd som 
andra, men har en ledande, strategisk och (horisontellt) samordnade roll i 
förhållande till övriga nämnder och förvaltningar (Kommunallagen 6 kap 1 §). 
 
Antagande 2: Den centraliserade kommunmodellen kan beskrivas med hjälp av 
Whole Of Government (WoG).  
 
I den centraliserade modellen har resurserna samlats både i den politiska nivån, i 
kommunstyrelsen (the top) och genom att fackförvaltningar som tidigare sorterade 
under varsin förvaltningschef har samlats i en gemensam förvaltning under 
kommunchefen (the base). De tidigare självständiga nämnderna har ersatts med 
utskott som sorterar direkt under Kommunstyrelsen.   

I figur 4 har jag illustrerat det resonemang som har förts i det här avsnittet (3.1.1 
och 3.1.2).   
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3.2 Analysmodellen 
 

Det går att föreställa sig flera olika spänningar mellan PA och WoG och därigenom 
mellan kommunmodellerna. Frågan handlar om uppsatsens validitet. Urvalet av 
spänningar (mina beskrivningar av modellerna) baseras framför allt på ledtrådarna 
i forskningsöversikten om drivkrafter bakom och konsekvenser av övergången från 
den ena kommunmodellen till den andra. Jag har försökt identifiera de egenskaper 
som allra tydligast varierar mellan PA och WoG.   I det följande ska jag formulera 
tre stycken hypoteser om potentiella spänningar:  
 
Hypotes A: Den traditionella kommunen betonar detaljstyrning och den 
centraliserade modellen betonar metastyrning. 
 
Det verkar som att utvecklingen av styrningsidealen (Figur 3) kan ses i ljuset av 
den tes som governancelitteraturen har formulerat om en försvagning av vertikala 
och hierarkiska styrningsarrangemang (government) till förmån för horisontella 
processer och interaktiv samhällsstyrning (governance) (Sundström, 2005, s. 12; 
Hedlund och Montin, 2009, s.7). I kraft av en låg grad av formalitet och hög 
flexibilitet har styrnings- och policyarrangemang som utgår från olika typer av 
nätverk, bortom traditionella statiska hierarkier, betraktats vara framgångsrika för 
att effektivt hantera politikområden som kännetecknas av komplexitet (Hedlund 
och Montin 2007, s. 7; Mattisson 2017b; Jacobsson et al., 2015, s. 12).   Det kan 
vara enskilda individer eller grupper, både tillfälliga eller stadigvarande projekt 
mellan och inom formella institutioner (Rhodes 1997 s. 38; Lapsley, 2017, s. 13) 
som är avsedda att skapa samarbete för att hantera sådana utmaningar som kräver 
koordinerade insatser från olika sektorer (Svensson, 2017, s. 20).  

Tesen om en försvagning av hierarki som dominerande ordning antyder att 
makten har förskjutits från centrum (government) till andra aktörer i 
policynätverket.  Samtidigt uttrycker WoG som ett typexempel på en ordning under 
Post NPM (och som därmed borde vara i grunden horisontell) en tydlig idé om att 
centrums roll i.e. den politiska och administrativa ledningen, ska stärkas vad gäller 
formuleringen av politik och styrningen av organisationen (Bouckaert et al., 2010, 
s. 243; Christensen och Lægreid 2007, s. 1060; Christensen 2012, s. 2). I kontrast 
till tesen om maktförskjutning från centrum, antyds här istället en 
maktkoncentration till centrum. WoG uttrycker alltså en spänning mellan på samma 

Figur 4: Analysmodell 1/2 
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gång decentralisering till aktörer längre ner i delegationskedjan, men samtidigt ett 
tydligt top-down perspektiv och maktkoncentration (vertikal differentiering) 
(Bouckaert et al. 2010, s.18–19).  

Nyckeln för att förstå den här spänningen är att ’governance’ som styrningsideal, 
inte bara ska förstås som om att makten som sådan har förskjutits från centrum, 
utan snarare att karaktären på den makt som centrum utövar har förändrats – 
styrningen är annorlunda (Sundström, 2005, s. 11). I takt med att antalet aktörer 
ökar, minskar möjligheterna för centrum att ägna sig åt resurskrävande 
detaljstyrning. Detta frigör en kapacitet för centrum att istället ägna sig åt vad som 
har kallats metastyrning.  

Det här pusslet om riktningen på maktförskjutningen är applicerbart på de två 
kommunmodellerna. Vi såg i forskningsöversikten att den politiska 
detaljstyrningen minskade som en konsekvens av övergången till en centraliserad 
modell, men Kommunstyrelsens ”styrkraft” ökade (Siverbo, 2009).  Det handlar 
alltså troligen om både mer hierarki (mer kontroll för centrum) men också mindre 
hierarki (ökad koordinering, horisontella styrningsarrangemang och ökat 
handlingsutrymme för linjebyråkrater (se Hysing och Olsson, 2012, s. 70 för 
definition).  

För centrum handlar det om att etablera samförstånd tydliga och ömsesidigt 
förstärkande föreställningar, konstruera mening och identitet i policynätverket samt 
övergripande problemformulering- strategi och organisationsarbete (Sundström, 
2005, s. 9 – 10; Hedlund och Montin, 2009, s. 30; Bouckaert et al., 2010, s.18–19). 
Sammantaget leder metastyrningen till att centrums övergripande kontroll av 
policynätverket ökar (Sundström, 2005, s. 11) men också till ett ökat 
handlingsutrymme för linjebyråkrater längre ner i den traditionella 
delegationskedjan jämfört med PA (Peters, 2010b, s. 39).  Sundström (2005, s. 11) 
använder metastyrning främst i meningen ”nätverksstyrning”. Jag tror inte att 
antalet aktörer i sig varierar mellan modellerna. Forskningsöversikten ger inga 
förslag om att förändringen har med styrning genom nätverk att göra. Jag tar fasta 
på att metastyrning handlar om att centrum får en tydligare roll vad gäller att 
formulera de övergripande ramarna i kontrast till detaljstyrning. Det är en politisk 
styrning av förvaltningen som sker på avstånd och som är tillitsbaserad.  
 
Hypotes B: Den traditionella kommunmodellen betonar specialisering och den 
centraliserade kommunmodellen betonar koordinering.  
 
WoG är en reaktion mot, vad som uppfattas vara, en fragmentiserad offentlig 
förvaltning (Bouckaert et al., 2010, s.4) som en konsekvens av en strukturell 
decentralisering och specialisering inom NPM och PA (Christensen, 2012, s. 5).   
WoG uttrycker en förhoppning om att öka samordning, främja samarbete och 
enhetlighet i policyarbetet (Bouckaert et al., 2010, s.18–19; Halligan, 2011, s. 91).  
WoG ersätter isolerade och hierarkiskt ordnade organisatoriska avdelningar 
horisontella processer, nätverk och partnerskap och framhäver integration mellan 
verksamhetsområden ”cross sector units” och ”inter-departmental activity” 
(Halligan, 2011, s. 74). Peters (2018) menar att alla politiska system består av både 
vertikala och horisontella arrangemang men att betoningen varierar (s. 2).  I Webers 
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terminologi blir skillnaden mellan PA och WoG att den horisontella dimensionen 
är antingen differentierad (PA) eller koordinerad (WoG).  

Den sektorisering i kommunerna som Johansson (2016) noterade i 
forskningsöversikten leder till att både politiker och den administrativa personalen 
primärt har lojalitet mot sin egen nämnd.  De driver frågor som primärt gynnar den 
sektor som de själva representerar snarare kommunala kollektiva intressen:” where 
you stand, depends on where you sit” (Jakobsson et al. 2015, s. 48). Problemet 
uppstår när formella organisationer tillsätts för att adressera ett visst politiskt 
problemområde. Varje sådan organisation präglas av en egen institutionell kontext 
som påverkar de beslutsunderlag som genereras. Personer som rekryteras har ett 
specifikt kunskapsområde och drivs av ett intresse för just det här området. De 
socialiseras in i rådande värden och attityder (Jakobsson et al., 2015, s. 47). Det 
handlar om en positionering som leder till silo mentality det vill säga stuprörstänk 
vilket försvårar koordinering av verksamhetsområden (Ibid.) 

Specialiseringen och positioneringen inom PA har ett värde genom att den 
tillåter argumentation och öppen diskussion av alternativa lösningar, vilket kan leda 
till att underlagen för beslut är välgrundade och genomarbetade (Jakobsson, 2015 
s. 54). Specialisering har också ett värde i kraft av att underlätta möjligheten att 
följa beslutsprocesser och spåra till exempel hur budgetmedel har använts. 
Därigenom ökar förutsättningarna för ansvarsutkrävande, vilket är ett problem för 
koordinerade ordningar (Peters, 2018, s. 4,9). 

 
Hypotes C: Den traditionella kommunen betonar inputsidan och den centraliserade 
modellen betonar outputsidan av demokratin.  
 
Input ska förstås som processer (politik) och output är själva leveransen (policy) 
(Lundquist, 2011, 193–194). En politisk demokrati måste ha en förmåga att vara 
responsiv inför medborgarnas önskningar (input-legitimitet), i vilket avseende 
representation och politiskt deltagande traditionellt har varit den vedertagna 
metoden. Medborgarna ska kunna avgöra vem som fattar beslut i deras ställe för att 
kunna ställa dessa till svars (throughput-legitimitet). En politisk demokrati måste 
också ha en förmåga att leverera service till invånarna (ouput-legitimitet) (Dahl och 
Tufte, 1974, s. 20; Schmidt och Wood, 2019, s. 2). Demokratin förutsätter samtliga 
kriterier men dessa kriterier står på flera sätt, i konflikt med varandra (Christensen 
och Laegreid, 2011, s. 21).   

Det är enligt litteraturen oklart huruvida WoG (och den centraliserade modellen) 
i det här avseende är spårbunden gentemot PA (betonar input) eller NPM (betonar 
output) (Christensen och Laegreid, 2011, s. 18). Å ena sidan förenas alla Post NPM 
reformer i en idé om att involvera fler aktörer i styrningen av offentlig verksamhet 
så att demokratin är kontinuerlig, snarare än bara uttrycks genom valhandlingen 
(PA) (Peters, 2010b, s. 41). WoG har ett fokus på inputsidan av politiken i den 
offentliga förvaltningen genom ett fokus på deliberativa insatser (Christensen och 
Laegreid, 2011s. 13; Svensson, 2017, s. 21, 27).  Å andra sidan menar Bouckaert et 
al. (2010) att WoG bör ses som ett resultat av höjda förväntningar hos allmänheten 
på integrerad service och en oro i den offentliga sektorn avseende effektivitet och 
budgetunderskott, vilket talar för ett outputfokus (s.18–19).   
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Post NPM är ett informellt snarare än ett formellt politikskapande, som sker 
”utom räckhåll för makthavare” (Lundquist, 2011, s. 39). Politik formuleras och 
verkställs i högre utsträckning frikopplat från den traditionella vertikala 
styrningskedjan. Det är en politisk form som utmanar det representativa demokratin 
(Hedlund och Montin, 2009, s. 29–30). Outputsidan av politiken förutsätter 
handlingskraft och handlingskraft förutsätter flexibilitet, vilket i sin tur är avhängigt 
en låg grad av formalitet. Samtidigt är det just de formella aspekterna av demokratin 
som reglerar traditionella inputvärden som representation och ansvarsutkrävande 
(Sørensen, 2013, s. 73–74).  För Peters (2010a) har skiftet skapat ett uppdämt behov 
av att tillgodose fungerande representation och ansvarsutkrävande (se Klinj, 2002, 
s. 158).  

Den centraliserade modellen är vanligare i mindre kommuner (Erlingsson och 
Wänström, 2015, Karlsson et al. 2009). Karlsson (2013) har visat att förmågan att 
styra och leverera ökar med kommunstorlek, men mindre kommuner erbjuder bättre 
möjligheter för politisk deltagande, tillit och medborgarinflytande (s. 13, 19, 24). 
Karlsson utgår från Dahl och Tuftes (1973) klassiska dilemma om relationen mellan 
storleken på politiskt system och demokrati: ju mindre politiskt system desto mer 
kommer medborgare vara i kontroll över den politik som formuleras, men mindre 
politiska system korrelerar negativt med förmågan att tillfredsställa medborgares 
kollektiva preferenser (s. 20–21). Enligt den här logiken har alltså mindre 
kommuner, mindre förmåga att leverera service och kan därför tänkas vara 
intresserade av reformer som ökar den här egenskapen – vilket WoG verkar erbjuda 
med sitt fokus på att stärka centrums styrningskapacitet.   

3.2.1 Operationalisering 
 

Hypoteserna kan sorteras enligt en dimensionalitet som tycks finnas i beskrivningen 
av PA och WoG. Den första dimensionen är en styrningsdimension som handlar om 
riktningen och formen för hur politik formuleras och implementeras 
(Metastyrnuing – Detaljstyrning samt Specialisering - Koordinering). Den andra 
dimensionen är en demokratidimension (Input - output). Enligt den här strukturen 
representerar PA (och traditionella kommunen) ett synsätt på styrning (”Styrning 
I”) och WoG (och den centraliserade kommunen) ett annat synsätt (”Styrning II”). 
PA (och traditionella kommunen) representerar ett synsätt på demokrati 
(”demokrati I”) och WoG (och den centraliserade kommunen) representerar ett 
annat (”demokrati II”).  

Kopplingen mellan spänningarna och det empiriska materialet har också med 
uppsatsens validitet att göra. I termer av operationalisering, det vill säga hur jag rent 
praktiskt ska identifiera spänningarna i mitt empiriska material både när jag ställer 
mina frågor men också i kodningsprocessen, är utgångspunkten att de tre 
hypoteserna primärt tar sikte på tre olika relationer i den kommunala 
organisationen.   
 
• Empiriska indikatorer för Hypotes A (Detaljstyrning - Metastyrning) är alla 

intervjuutsagor som handlar om relationen mellan den politiska 
organisationen och förvaltningsorganisationen: rollfördelningen och 
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fördelningen av makt mellan politik och förvaltning, hur den politiska 
organisationen utövar sin kontroll över förvaltningen, vem initierar ärenden, 
hur delegationerna ser ut, huruvida organisationen betraktas som 
centraliserad eller decentraliserad, beslutsinstanser, antal sammanträden, 
ärendemängden är på de politiska sammanträdena. 

• Empiriska indikatorer för Hypotes B (Specialisering - koordinering) är alla 
intervjuutsagor som handlar om relationen mellan kommunorganisationens 
olika delar t ex relationen mellan nämnderna, mellan facknämnder och 
Kommunstyrelsen och mellan förvaltningarna:  hur delarna samarbetar med 
varandra, formerna för det tvärsektoriella arbetet, huruvida det finns 
konflikter mellan nämnder och förvaltningar och hur dessa tar sig uttryck.  

• Empiriska indikatorer för Hypotes C (Input - output) är alla intervjuutsagor 
som handlar om relationen mellan kommuninvånare och kommunen (politik 
och förvaltning):  huruvida relationen präglas av ett representativt ideal eller 
ett deliberativt ideal, graden av formalitet i processerna och konflikten med 
handlingskraft och serviceleverans.  Det handlar också om relationen mellan 
den politiska majoriteten och oppositionen och då t ex oppositionens 
insynsmöjligheter 

 
Relationerna och spänningarna i sig är sannolikt inte ömsesidigt uteslutande. Därför 
får de ses som just utgångspunkter. Figur 5 sammanfattar diskussionen är ovanför. 
Figuren är min slutliga analysmodell. Modellen visar två stycken 
idealtypskommuner. Spänningarna får i modellen karaktären av tre olika teman. I 
alla delar av den fortsatta analysen kommer jag utgå från de här tre temana. Jag 
kommer att samla in mitt material (intervjuer med guider som tar utgångspunkt i de 
här tre temana). Jag kommer analysera (koda) mitt material och presentera mitt 
resultat i enlighet med den här modellen. 
 
 

 
  

Figur 5: Analysmodell 2/2 - två idealtyper 
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3.3 Jämförande fallstudie 
 
I den empiriska undersökningen gör jag nedslag i fyra kommuner, vilka 
representerar tre stycken olika modeller (Tabell 1).  
 

 
 

 
”Kommun A” och ”B” representerar den traditionella modellen (självständiga 
nämnder med tillhörande förvaltningar). De behandlas i undersökningen som 
samma kommun. ”Kommun C” representerar den centraliserade modellen (bara 
kommunstyrelsen som nämnd och en förvaltning). ”Kommun D” representerar en 
hybridmodell (traditionella nämnder, men en gemensam förvaltning).  När jag 
letade efter lämpliga nedslagskommuner fann jag en typ av organisation som tycks 
vara en hybrid mellan mina två idealtyper – som har differentierade nämnder som 
den traditionella modellen, men en samlad förvaltningsorganisation som den 
centraliserade modellen. Den här modellen har inte redogjorts för i tidigare 
forskning. Kommun D har varit en centraliserad modell med kommunstyrelsen som 
ensam nämnd men har nu återinfört traditionella nämnder. Givet att frågan om 
centraliserad modell har ansetts kontroversiell (Siverbo, 2009, s. 61; Erlingsson och 
Wänström, 2015, s. 82) är förhoppningen att utsagor från ”Kommun D” om 
kommunens övergångar kan kasta ytterligare ljus över mina teoretiska spänningar.  

Val av fall följer en mest – lika design. Nedslagskommunerna väljs strategiskt 
efter kännetecknande drag på vad som motsvarar den ”beroende variabeln” = Y. 
Kommunerna varierar i termer av deras organisation (utfallet), men är lika i övriga 
relevanta avseenden. Kommun ”A”, ”B” och ”C” är lika i termer av invånarantal 
och budgetförutsättningar (mätt som skatteintäkter, statsbidrag), medianinkomst 
och utbildningsnivå.  Inget av dessa kriterier har emellertid varit avgörande för mitt 
urval av kommuner. Detta har primärt baserats på organisationsmodellen och har 
slutligen avgjorts av var jag har kunnat få tag på informanter som möter mina 
kriterier.  ”Kommun D” är annorlunda i termer av att vara en större kommun än de 
övriga.  Detta försvårar idén om en mest lika design (se 3.5 för en diskussion).  

Samtidigt är jag inte intresserad av att förklara ett visst utfall. Min frågeställning 
tar inte sikte på varför den ena kommunen har valt den ena organisationstypen och 
den andra en annan, eller visa att den specifika kommunen ”Kommun A” har en 
viss styrningsform.  Jag visar inte genom min undersökning att ”Kommun A” är 
traditionell och kännetecknas av PA och ”Kommun C” är nämndlös och 
kännetecknas av WoG.  Utan detta tar jag för givet - genom att jag vet hur 
kommunmodellerna ser ut organisatoriskt. Jag kan därför välja kommuner genom 
att studera olika kommuners organisationsskisser och konstatera att ”Kommun A” 
tycks vara traditionell (har Y) och ”Kommun C” tycks vara nämndlös (har inte Y).   

Tabell 1: Nedslagskommuner 
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Det kan invändas att uppsatsen förutsätter vad som ska bevisas, genom att inte 
först placera nedslagskommuner i idealtypsmodellen det vill säga, visa att 
”Kommun A” liknar idealtyp I och ”Kommun C” liknar idealtyp II. Jag vill visa att 
det finns spänningar mellan två olika kommunala förvaltningsmodeller, som inte 
tidigare har fått en teoretisk beskrivning. Idealtyperna tjänar sitt syfte genom att 
vara preliminära beskrivningar av kommunmodellerna.  Den empiriska 
undersökningen tjänar sitt syfte i att kontextualisera, förtäta och komplettera 
hypoteserna (idealtyperna) genom att placera dem i ett empiriskt sammanhang 
(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 94). Jag vet huruvida en kommun är traditionell 
eller centraliserad innan jag gör mitt nedslag. Jag ställer frågor till informanterna 
om mina förmodade spänningar, givet att de representerar en viss kommunmodell. 
Den empiriska undersökningen har därigenom ett deskriptivt moment (av 
modellerna och inte nedslagskommunerna) men framför allt ett jämförande 
moment av de här två modellerna.  

Huruvida mina nedslagskommuner faktiskt motsvarar de teoretiska 
beskrivningarna (modellerna) har också med validiteten att göra.  Texten har en 
argumenterande och resonerande ansats, den bygger på en påståendelogik snarare 
än en validerande logik. Validiteten bygger på processen snarare än enskilda stadier 
i undersökningen (Kvale Brinkmann, 2009, s. 266–269).  

 
 

3.4 Eliter och policyproffs  
 
Val av informanter härleds från min teoretiska diskussion. Det viktigaste kriteriet 
var att informanterna skulle vara knutna till Kommunstyrelsen det vill säga 
centrum. De förmodas därigenom ha en god inblick i kommunens olika 
verksamheter och en vana vid att anlägga ett helhetsperspektiv på kommunala 
organisation: ”… they will tend not to have commitments to any particular agency 
or department and, therefore, will not be constrained by loyalties or beliefs in 
particular ways of addressing policy problems” (Peters, 2018, s. 6).  

I syfte att belysa spänningarna på ett så uttömmande sätt som möjligt, har jag 
dragit nytta av det forskningsresultat som säger att frågan om traditionell eller 
centraliserad organisation har ansetts vara kontroversiell i kommunsektorn 
(Siverbo, 2009, s. 61; Erlingsson och Wänström, 2015, s. 82). Därför har jag valt 
informanter som representerar två olika konfliktlinjer i kommunorganisationen: 
politik - förvaltning och majoritet - opposition.  Den första konfliktlinjen redogörs 
för genom att prata med Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och kommunchefen 
(KC).  Förhoppningen var att kunna ta i beaktande hur synsätten på den kommunala 
organisationen varierar mellan den administrativa miljön som kommunchefen 
verkar i och i den politiska miljön som KSO verkar i.  Samspelet mellan dessa 
funktioner har ansetts vara avgörande för kommunalt förändringsarbete, men 
präglas ofta av motsättningar (Hellström et al. 2013). Den andra konfliktlinjen 
redogörs för genom att intervjua oppositionsrådet i respektive modell och 
därigenom avslöja skiljelinjer inom den politiska miljön.   

Genom att inneha styrelseposter och vara ansvariga chefer i organisationen är 
alla informanter att betrakta som kommunala eliter (Harvey, 2011, s. 433). Elit har 
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en relationell mening – funktionerna är i kraft av centraliteten annorlunda i relation 
till andra funktioner i kommunen t ex andra höga förvaltningschefer eller 
tjänstemän som har en mer verksamhetsnära roll. Samtliga informanter förmodas 
genom sina funktioner ha en vana att bli intervjuade och få frågor om sin roll i 
organisationen (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 163). Samtliga företrädare som inte 
är politiker är att betrakta som policyprofessionella3, de innehar strategiska 
positioner, är delaktiga i formuleringen av politiken men har inte något 
demokratiskt mandat (Garsten et. al., 2015, s. 7).  

Min ursprungliga intention var att ha en nedslagskommun per modell, med 
samma typer av informanter i varje kommun. Jag har fått göra avkall på den här 
symmetrin på grund av att det har varit svårt att komma i kontakt med informanter 
Det är känt att det är svårt att vinna tillträde till den här typen av intervjupersoner 
(Harvey, 2011, 436, 439; Conti och O’Neil, s. 67–68). För mig blev problemet akut 
eftersom att den centraliserade modellen fortfarande är ovanlig relativt den 
traditionella.  Kommun ”A” hade en tillförordnad kommunchef vid tidpunkten för 
mina intervjuer. Jag har därför kompletterat med kommunchef i ”Kommun B”. I 
stor utsträckning har emellertid mina kriterier realiserats, både vad gäller 
kommuner och informanter (utfallet redovisas i tabell 2). Alla informanter är knutna 
till kommunstyrelsen och har ledande positioner – de är delaktiga i och ansvariga 
för det övergripande kommunala förändringsarbetet. 
 

 
 

 
Intervjuerna har haft karaktären av dialoger. De har varit löst strukturerade, 
djupgående med explorativa element. I vissa fall har jag försökt utmana 
informanterna genom att ställa ledande frågor, introducera nya begrepp och bedriva 
regelbunden uppföljning av informanternas svar. Syftet har då varit att framkalla 
diskussion, exponera olika sidor av fenomen, avslöja föreställningar som tas för 
givna och tydliggöra koncept och uppfattningar, som inte är tydligt artikulerade 
(Roulston, 2010, s. 22).  I linje med den här strategin har intervjuerna också haft ett 
jämförande moment på det sättet att jag har anpassat intervjuerna efter vad som har 
kommit fram i en tidigare intervju och efterfrågat nya perspektiv på koncept och 
arbetssätt som framkommit i en tidigare intervju.   

Samtliga åtta intervjuer har spelats in och transkriberats. Intervjuerna har varat i 
cirka en timme. Jag har haft en grundstruktur för min intervjuguide som utgår från 
min analysmodell.   Varje intervju är unik i det avseendet att jag intervjuar en (1) 
funktion i varje kommunmodell. Alla informanter har olika roller; vissa frågor är 

 
3 Samtliga informanter även om de företräder den politiska majoriteten är anställda 
av kommunerna (Kommunstyrelsen) och inte de politiska partierna.  

Tabell 2: Informanter 
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lämpliga att ställa till en funktion i en kommun men inte till en annan funktion i 
samma kommun, eller samma funktion i en annan kommun. Oundvikligen har jag 
behövt justera intervjuguiden inför varje intervju.  

Det framgår inga namn på kommuner och informanter. Jag vill inte koppla 
uttalanden som kan uppfattas vara kontroversiella till en namngiven person, när 
namnet i sig inte spelar någon roll. Jag för ett argument om att modellerna i sig är 
viktiga och vill inte att fokus ska vara på specifika kommuner. I presentation av det 
empiriska materialet skriver jag ut respektive funktion (med hänvisning till 
argumentet om deras placering i organisationen samt konfliktlinjerna som präglar 
urvalet av informanter) och hänvisar till respektive kommunmodell.   

Transkriberingarna omfattar uttalade ord, informanternas ord har noterats och 
formulerats som fullständiga meningar (Roulston, 2010, s. 11). Kodningen har skett 
i flera steg. Jag samlade och kodade alla avskrifter från varje intervju, i tur och 
ordning i ett dokument, med hjälp av analysmodellen där spänningarna fungerade 
som teman. Därefter sorterade jag successivt alla intervjusvar som handlar om 
samma tema från informanter under samma rubrik. Detta resulterade i ett material 
med 244 citat som jag har bearbetat ytterligare genom läsning och kodning. I den 
här processen har nya teman vuxit fram och andra har tagits bort.   

Inför intervjuerna och kodningen av utskrifterna har jag alltså haft mina på 
förhand identifierade teman (spänningarna). Under kodningsprocessen har andra 
teman vuxit fram – vilket kommer att framgå i min resultatredovisning där några 
av dessa uttrycks genom min rubriksättning. Den empiriska redovisningen görs 
genom citering och ”meningskoncentrering”.  Jag formulerat om vissa citat, 
preciserat själva kärnan och presenterar detta med egna ord (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 260). Jag refererar till den ursprungliga källan. Själva urvalet av 
textstycken som presenteras i den här texten hänförs till två kriterier; 1) kärnfulla 
meningar som kan sägas vara representativa för samtalet men som också 2) särskilt 
tydligt belyser mina förmodade värdekonflikter.   

 
 

3.5 En konceptuell reflektion 
 

Uppsatsen anknyter till en epistemologisk position enligt vilken kunskap skapas 
genom en gemensam aktivitet, genom ett utbyte av uppfattningar. Både intervjun 
och kodningen får karaktären konstruktiva processer (Roulston, 2010, p. 21; Kvale 
och Brinkmann, 2009, s. 121).  Kunskapen produceras snarare än registreras (Kvale 
och Brinkmann, 2009, s. 322). I linje med den här utgångspunkten har samtliga 
informanter beretts möjlighet att lämna synpunkter på texten och de uttalanden, 
beskrivningar och uppfattningar som jag tillskriver dem. Jag har tillgodosett 
synpunkter från de informanter som har utnyttjat möjligheten, som har att göra med 
t ex missförstånd vad gäller beskrivningar och terminologi. Det betyder inte att 
kunskapen är relativ. Tvärtom. Tack vare en utgångspunkt att just modeller är 
positionen förenlig med det generaliseringsanspråk som finns i mina antaganden:  
alla tänkbara kommuner som har traditionell modell (inte bara kommun A och B) 
karaktäriseras av PA och alla tänkbara kommuner som har centraliserad modell 
(inte bara kommun C) karaktäriseras av WoG. Detta tillåter då också variation i 
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termer av t ex kommunstorlek. Antagandet är alltså att andra faktorer, utöver 
modellerna inte spelar någon roll, vilket då tillåter variation i termer av tex storlek 
på nedslagskommunerna.  

Samtidigt som det empiriska materialet utgörs av samtal med 
kommunföreträdare, tycks mina hypoteser beskriva förhållanden på en högre 
abstraktionsnivå. Det innebär att observationsnivån och analysnivån, det vill säga 
nivån om vilken vi drar slutsatser, varierar (Ragin 1987, s.  8–9; Hollis, 2014, s. 
168–169).   Det huvudsakliga syftet med intervjuerna är att kartlägga 
informanternas uppfattningar om olika aspekter av respektive modell. Dessa 
uppfattningar är själva observationsenheten. Aktörerna som jag har valt är 
intressanta bara i kraft av deras specifika funktion, genom vilken de förmodas ha 
en förmåga att ge klara, heltäckande och djupgående beskrivningar av den egna 
organisationen. Jag försöker förstå modellerna och det syfte som de olika 
modellerna tillskrivs, genom hänvisning till idéer, beskrivningar och uppfattningar 
om styrning och demokrati, som uttalas av aktörer (se Hollis, 2014, s. 16–17). Jag 
har tidigare argumenterat att kommunerna kan beskrivas med hjälp av två 
övergripande styrningsideal och att dessa ideal delvis är normativa.  Det kan därmed 
förmodas att idealen påverkar handling, i termer av hur kommunföreträdare väljer 
att ordna sina organisationer. Närvaron av de egenskaper som respektive ideal 
förutsätter kan undersökas empiriskt, till exempel genom att prata med aktörer. 
Rent principiellt borde jag därför kunna beskriva en kommunmodell genom 
hänvisning till utsagor från enskilda aktörer och därmed också beskriva skillnader 
i mönster mellan kommunmodeller. Det borde på detta sätt vara möjligt att genom 
min aktörscentrerade studie (se Beckman, s. 17) redogöra för olika typer av 
kontexter. Vi når kunskap om modellerna genom samtal med aktörer, som får 
primär ontologisk status. Och vi når den bästa kunskapen om de här modellerna 
genom samtal med vissa särskilda aktörer, som har en avgörande roll för den 
kommunala organisationens natur, så som denna har karaktäriserats genom mina 
antaganden.  
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4 Resultat 
 
 
 
Presentationen av det empiriska materialet utgår från de tre spänningarna i min 
analysmodell.  Jag har kodat och tolkat materialet vilket innebär att redovisningen 
oundvikligen innefattar ett analytiskt moment.  Respektive avsnitt avslutas med en 
sammanfattning där jag drar slutsatser som inte kan tillskrivas mina informanter. 
Resonemang har placerats i egna dialogrutor.  
 
 
4.1 Detaljstyrning – Metastyrning 
 
Avsnittet handlar om skiljelinjer vad gäller relationen mellan den politiska 
organisationen och förvaltningen mellan de två kommunmodellerna.  

Den kritiska skillnaden är inte huruvida modellerna är vertikala eller 
horisontella. Båda modellerna är hierarkiska, men bredden på hierarkin varierar. 
Det handlar här om själva kopplingen mellan den politiska organisationen och 
förvaltningen.  Administrativ chef (traditionell modell) uttrycker det som att; i en 
kommun utan nämnder (det vill säga den centraliserade) är ”hierarkin mycket 
smalare”. I den centraliserade kommunen sker all kommunikationen mellan politik 
och förvaltning genom kommunchefen och Kommunstyrelsens ordförande (KSO). 
Alla förslag från förvaltningen till politiken är formellt kommunchefens förslag 
(Kommunchef, centraliserad modell). Det finns ordföranden i utskotten under 
Kommunstyrelsen, som i den här modellen har ersatt nämnderna. Men dessa 
funktioner utgör inte några kopplingar mellan politiken och förvaltning (Utredare, 
centraliserad modell).   

I den traditionella kommunen finns i kontrast, ett antal nämnder med 
ordföranden (på den politiska sidan) och förvaltningschefer (på förvaltningssidan) 
som gör att hierarkin blir bredare; en förvaltningschef som pratar skolfrågor med 
skolnämnden, en förvaltningschef som pratar sociala frågor med socialnämnden 
och så vidare (Oppositionsråd, centraliserad modell).  Oppositionsrådet i den 
centraliserade modellen menar att i den egna modellen saknas det kontaktytor 
mellan politiker (andra politiker än KSO) och förvaltningen. Övriga politikern inte 
får lov att prata med förvaltningen, i form av att exempelvis göra besök på skolor, 
badhus eller bibliotek: ”udden mellan politik och förvaltning är väldigt liten”. Han 
illustrerar sitt resonemang med hjälp av följande figur:  
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De svarta prickarna visar mötet mellan politik (nämnd) och förvaltning 
(förvaltningschef). I den traditionella modellen finns flera differentierade nämnder 
och förvaltningar. I den centraliserade modellen finns bara en koordinerad nämnd 
(KS) och förvaltning. Oppositionsrådet i den centraliserade modellen menar att för 
KSO är detta: 

…en underbar organisation för han slipper ta hänsyn till massa andra 
politiker, slipper ta hänsyn till en skolnämnd, till en fritidsnämnd och 
sånt utan han har allting i sin hand. Från hans sida… han lever i den 
bästa av världar (Oppositionsråd, centraliserad modell).  

KSO (hybridmodell) poängterar att just hur den här kopplingen ser ut, är den stora 
skillnaden mellan den traditionella och den centraliserade modellen. 
Hybridmodellen har formellt en (1) förvaltning som är indelad i olika 
verksamhetsområden istället för separata förvaltningar (som den centraliserade 
modellen), men i hybridmodellen kan cheferna för respektive verksamhet få 
uppdrag från sin egen nämnd, det vill säga någon annan än KS eller kommunchefen 
(i och med att det finns nämnder). Han menar att i relationen mellan politik och 
förvaltning innebär den bredare hierarkin (med flera nämnder och chefer) att det är 
fler politiker som är med och ”utövar någon form av kontroll” och att kommunen 
får en politisk organisation ”som har bättre koll”. Den smala kopplingen mellan 
politik och förvaltning i den centraliserade modellen gör att Kommunstyrelsen 
oundvikligen är stark. All politisk beslutandekraft ligger här till skillnad från den 
traditionella modellen som sprider ut beslutskraften över flera olika nämnder. Men, 
i kraft av dess särställning gentemot andra nämnder är Kommunstyrelsen stark även 
i en traditionell organisation (Utredare, centraliserad modell). I den centraliserade 
modellen ifrågasätter man därigenom huruvida man överhuvudtaget kan prata om 
en maktkoncentration: ”Det är egentligen bara att vi visar öppet att vi har en stark 
kommunstyrelse och vi har av effektivisering och praktiska skäl, för att klara den 
här kommunen valt att samla beslutskraften på ett ställe” (Utredare, centraliserad 
modell).   

Kommunchefen i den centraliserade modellen poängterar att den politiska 
ärendemängden (det vill säga ärenden som avgörs av politiken) inte är särskilt stor 
”av det enkla skälet att, om vi jämför med annan kommun…de flesta beslut är 

Figur 6: ”Bred” och ”smal” hierarki - kopplingen mellan politik och förvaltning. Inspirerad av 
intervju med oppositionsråd, centraliserad modell, 2019-11-13.  
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verkställighetsbeslut”. Citatet belyser att den utsträckning som politiken har 
delegerat politiska ärenden till förvaltningen är hög.  Oppositionsrådet i samma 
modell poängterar att ”allt” är delegerat till förvaltningen. Att en stor mängd 
beslutsärenden är delegerat till förvaltningen påverkar politikens insyn i 
hanteringen av ärenden: ”I början av förra mandatperioden fick de ställa in 
fullmäktigemöten för vi behövde inte ens ha möten. Det fanns inget att besluta om.” 
(Oppositionsråd, centraliserad modell). Även kommunchefens ställning i 
förvaltningen, i förhållande till övriga chefer är stark och styrningen av 
förvaltningen präglas av en ”tydlig ledning av kommunchefen” (Utredare, 
centraliserad modell). Oppositionsrådet säger angående kommunchefens starka 
ställning att denne ”har ju en gyllene sits ju…det är ju han som styr, det vill säga 
att det är ganska rakt…rak ordergivning”.   

 

4.1.1 Centralisering - decentralisering 
 
I den centraliserade modellen har samtliga stödfunktioner och administrativa 
resurser brutits ut från respektive verksamhetsområde och centraliserats 
(Kommunchef, centraliserad modell). Till skillnad från i den traditionella modellen 
där varje förvaltning genom egna administrativa resurser ”bygger upp egna små 
stuprör” (Kommunchef, traditionella modellen) det vill säga adderar lager av 
administration och kontroll i Webers mening.   

Verksamheterna i den centraliserade modellen har inte sina egna ekonomer, 
sekreterare, kommunikatörer. I gengäld har man valt att ”jobba med 
decentralisering” i andra avseenden (Utredare, centraliserad modell) genom att det 
finns en tydlig idé om att ”förbättringsarbetet ska drivas av linjen och 
verksamhetsbeslut ska tas på lägsta möjliga nivå” (Kommunchef, centraliserad 

• I linje med resonemanget i teoriavsnittet kompletterar vertikala och horisontella 
arrangemang varandra. I kontrast till den teoretiska diskussionen om WoG 
ersätter inte den centraliserade modellen hierarkiska strukturer med horisontella. 
Både den traditionella och den centraliserade kommunmodellen är hierarkiska 
ordningar.  Båda modellerna är horisontella och båda är vertikala, men på två 
olika sätt. Förvaltningsorganisationen i den centraliserade modellen är tydligt 
horisontellt koordinerad i den meningen att organisationen betonar samordning 
mellan verksamhetsområden som har beröringspunkter. Organisationen suddar 
utan gränser mellan avdelningar och framhåller istället processer. 
Förvaltningsorganisationen i den traditionella kommunen är horisontellt 
differentierad med tydlig uppgiftsfördelning. De olika nämnderna och 
förvaltningarna är inte hierarkiskt ordnade i relation till varandra utan sorterar 
samtliga bredvid varandra under fullmäktige. 
  

• I figur 6 har jag gjort den politiska sidan bredare i den traditionella modellen 
relativt förvaltningen och förvaltningssidan bredare jämfört den politiska sidan i 
den centraliserade modellen. Detta för att illustrera en förmodad förskjutning av 
beslutanderätt, en förskjutning av makt från politik till förvaltning. Det finns stöd 
för att den här maktförskjutningen är en viktig skillnad mellan modellerna. KSO 
i hybridmodellen poängterar nämligen att i samband med att kommunen 
återinförde nämnder, också har plockat tillbaka en del beslutsärenden som 
tidigare låg på förvaltningen för att öka politikernas involvering.  
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modelle). Det handlar om att man skär ner på chefsresurser i toppen, flyttar 
resurserna utåt i organisationen och låter ”de där ute som kan det, fatta besluten 
och lösa hur-frågorna och hantera problem” (Kommunchef, centraliserad modell).   
Centrum får en tydligare roll vad gäller övergripande ramar samtidigt som 
linjebyråkrater får större handlingsutrymme:  

Spelregler, det lägger man fast centralt. De är inte förhandlingsbara. 
Men förändringsarbetet och utvecklingsarbete det sker ju underifrån i 
en organisation. Det är ju där kunskapen finns, den finns ju inte i toppen 
men de stora dragen sätts fast… (Utredare, centraliserad modell).  

Genom ett stort handlingsutrymme för linjebyråkrater skapas utrymme för 
utveckling:  ”Om vi låter medarbetare och enskilda verksamheter prova nya 
lösningar, och testa sig fram så kan vi ju lära oss… ’Det här va jättebra’! ’Prova 
och gör så!’ Fine. Då tar vi vara på det. Eller. ’Det går åt skogen, det har vi provat. 
Det blir bara skit av det’” (Kommunchef, centraliserad modell).  

 

4.1.2 Vad och hur 
 
Den centraliserade modellen har en ”knivskarp gräns mellan det som är politik och 
förvaltning” (Kommunchef, centraliserad modell). Politiken ”ska fortfarande 
bestämma vad som ska göras… ingen tvekan… men det blir inte bättre av att ni 
[politikerna] ska sitta och bestämma hur det ska göras. Inte ett skit.”.  En informant 
i den centraliserade modellen menar att politikerna, i den traditionella kommunen, 
kommer för nära verksamheten och är ”nere och rotar i hur-frågorna” (Utredare, 
centraliserad modell).  Kommunchefen i den centraliserade modellen menar att det 
med nödvändighet blir en ”otydlig gräns mellan politik och förvaltning” i den 
traditionella kommunen just på grund av att politikerna kommer så nära 
verksamheten: ”[s]å det är nästan omöjligt att sluta pilla”.  Kommunchefen i den 
traditionella modellen känner igen de problem som företrädarna för den 
centraliserade modellen tillskriver den traditionella modellen och beskriver 
distinktionen mellan vad och hur så här:  

Det är fine, ni [politiker] kan vilja det att det ska bli prickigt istället för 
randigt och det är fine med det, men hur vi gör det prickigt eller randigt 
det måste ni lämna till oss [förvaltningen] för vi är bättre på att tala om 
hur det kan bli det (Kommunchef, traditionell modell).  

Syftet med distinktionen är att renodla politiker- respektive tjänstemannarollen. 
Genom en tydlig gräns mellan politik (vad) och förvaltning (hur) försöker den 
centraliserade modellen göra den politiska debatten ideologisk och samtidigt se till 
att professionen får använda sin professionalitet utan att politiken lägger sig i: 
”Varför ska lekmän säga till de [förvaltningen] hur de ska göra sitt jobb?” 

• Det finns en spänning mellan den övergripande starka styrningen (spelregler) 
från Kommunstyrelsen (centrum) kombinerat med en förskjutning av makt till 
policynätverkets aktörer (kommunorganisationens verksamhetsgrenar).  
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(Kommunchef, centraliserad modell). Politiker ska resonera utifrån ett politiskt 
perspektiv, de ska styra med politiska beslut och inte med verksamhetsbeslut, de 
ska vara ”ideologiska politiker” och inte ”beslutspolitiker” (Utredare, 
centraliserade modell).  

Oppositionsrådet i den centraliserade modellen är emellertid kritisk till den här 
uppdelningen som man arbetar efter i den egna kommunen: ”…och så säger man 
att politiken inte ska syssla med detaljer”.  För honom har den här tydliga 
uppdelningen bidragit till en snäv politik som gör det svårare att driva opinion och 
som leder till att företrädare för såväl majoritet och opposition upplever en 
begränsning i politikerrollen. De sitter tysta på sammanträdena eftersom de får höra 
att de ”inte ska lägga sig i”.   

Den traditionella och hybridmodellen (båda har nämnder) har inte på samma sätt 
som den centraliserade modellen reglerat, och har inte någon uttalad idé om vilka, 
typer av frågor som ska skötas av politik och vilka som ska skötas av förvaltningen. 
I båda modellerna ifrågasätter företrädarna rimligheten i den uppdelningen mellan 
politik och förvaltning, mellan vad och hur, som den centraliserade modellen gör: 
”[j]ag har ju oerhört svårt att se att man kan sätta den skarpa gränsen” (KSO, 
traditionell modell).  

KSO i hybridmodellen poängterar att det finns hur som politiken inte kan 
acceptera och det finns vad som inte förvaltningen kan acceptera:  

…man gör ju det lite enkelt för sig när man pratar om det här med vad 
och hur, alltså för att så ser det ju inte ut. Vi som har varit ute och jobbat 
i en kommun vet ju att, det går inte att göra den tydliga uppdelningen 
utan det är någonstans i brytpunkten mellan politik och tjänsteman om 
det samarbetet fungerar bra… som det kan hända riktigt bra grejer 
(KSO i hybridmodellen).  

Enligt honom måste det finnas en gråzon (i kontrast till den knivskarpa gränsen i 
den centraliserade modellen) i vilken man kan föra dialog mellan politik och 
förvaltning. Han beskriver den gråa zonen i termer av en ”mogenhet” hos både 
politik och förvaltning att inte bli kränkt när någon närmar sig det som primärt kan 
tyckas vara den andras område.   

KSO i hybridmodellen tror att synen på den här uppdelningen har med den 
politiska traditionen i kommunen att göra snarare än organisationsmodellen: ”Vissa 
kommuner är man kanske mer van vid att jobba, att politiken jobbar mer visionärt 
och framåtsyftande så att säga medan vi i [utesluten kommunreferens] har ett 
klimat där vi absolut vill jobba med utvecklingsfrågor och så, men vi känner också 
att vi vill vara med här och nu i verksamheten.” 

Ett problem med distinktionen som flera företrädare för den traditionella 
modellen och hybridmodellen reser är att det sällan bara finns ett (1) hur- alternativ: 
”Jag har svårt att se att det kan vara en knivskarp linje” (Oppositionsråd, 
traditionell modell). Oppositionsrådet resonerar vidare om den gråa zonen och att 
politiken i det här avseendet fungerar som ett stöd och som en trygghet för 
förvaltningen, när enskilda tjänstemän står i ett val mellan t ex två hur-alternativ: 
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Det borde kännas för dem [tjänstemännen]… också, kanske skönt att vi 
är med och tar beslut. Att jag ser att ni ser att det finns två vägar och vi 
är med och tar beslut så slipper de stå med skuld eller ångest om det 
visar sig att den andra vägen…. 

Det finns ett formellt perspektiv på den här uppdelningen som blir tydligt i den 
traditionella modellen. Oppositionsrådet resonerar att det finns en risk att man 
genom en tydlig uppdelning begränsar handlingsfriheten för politiken. I linje med 
detta poängterar administrativ chef i den traditionella modellen att:  ”Politiken kan 
sätta upp den… tjänstemännen kan ju inte sätta den gränsen…i och med att 
politiken kan ju i stort sett gå in i allting som vi gör”. Han poängterar att det är 
väldigt få ärenden som är rena tjänstemannaprodukter som politiken inte har någon 
formell rätt att involvera sig i och att det finns vissa ärenden som aldrig får 
delegeras. En sådan typ av ärende är alla ärenden som har med verksamhetens 
kvalitet att göra. Administrativ chef i den traditionella modellen hänvisar till en 
skrivning i kommunallagen: ”…men lagen är ju tydlig kvaliteten av verksamheten 
ska inte delegeras.”  Den traditionella modellen uttrycker en formell syn och tolkar 
den här skrivningen mer bokstavligt. Hur kvalitet ska tolkas är enligt honom ett 
problem. En del frågor som intuitivt tycks vara oansenliga har i lagens mening med 
kvalitet att göra, det vill säga vilken servicenivå som kommuninvånarna ska 
erbjudas och kräver därför politiska avgöranden. Draget till sin spets innebär detta 
att nästintill all aktivitet i förvaltningen kräver politiska avgöranden. I den 
centraliserade modellen har man ett mer informellt synsätt.  Ett exempel på en sådan 
typ av ärende som handlar om servicenivå är nämligen t ex öppettider på simhallar 
och bibliotek. I den centraliserade modellen säger oppositionsrådet att: ”Vi får inte 
lägga oss i öppettider på bibliotek och simhall. Det ligger på förvaltningen helt och 
hållet. Vi får inte lägga oss i det.” (Oppositionsråd, den centraliserade modellen).  
För honom har den ökade delegeringen till förvaltningen bidragit till en minskad 
medvetenhet och insyn i verksamheten. I följande citat resonerar oppositionsrådet 
kring att förvaltningen (inte politiken) beslutat att beställa in ett färre antal julgranar 
för att pryda kommunen. Han beskriver att han fick frågor om detta beslut från 
kommuninvånare och hur han svarade: ” Ta det med de som bestämmer för jag har 
ingen aning. Och det känns ju lite korkat och lite pinsamt. Folk tror att jag vet mer 
än vad jag vet.” (Oppositionsråd, centraliserad modell).   
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4.1.3 Tillit – kontroll 
 

I den centraliserade modellen finns en tydlig idé om tillitsbaserad styrning. Det tar 
sig uttryck i ett synsätt att förvaltningen, inom det uppdrag som politiken har 
fastslagit, måste ha handlingsutrymme för att kunna leverera. Kommunchefen i den 
centraliserade modellen beskriver arbetet under flyktingkrisen 2015 och poängterar 
att hela frågan med att ge nyanlända barn förskoleplatser löstes utan något politiskt 
beslut: ”Vi bara gör! Därför att det ligger i vårt uppdrag. Och det är… sen 
berättade vi för politikerna förstås. De vet ju. Men de behöver ju inte fatta ett enda 
beslut. De har ju redan gett oss uppdraget. Barnen ska ha plats i förskolan. Lös 
uppgiften ja då löser vi den! ”. Citatet belyser frågan om hur den politiska 
uppdragsgivaren utövar sin kontroll över förvaltningsorganisationen. Frågan om 
distinktionen mellan ex ante (Public Administration) och ex post (Post NPM) blir i 
sammanhanget intressant, och tydliggörs här genom att förvaltningen berättade för 
politiken efter att arbetet var avslutat.  Kommunen arbetar efter en spelregel som 
uttrycks: ”be hellre om förlåtelse än om tillåtelse” (Kommunchef, centraliserad 
modell). En grundprincip i deras ledningsmodell är att ”chefer ska fatta beslut inte 
fråga om lov”, det vill säga att cheferna inte ska fråga politiken om lov. Det här 
tydliggör distinktionen ex ante – ex post ytterligare. Kommunchefen menar att den 
traditionella kommunen blir statisk vid sådana händelser som flyktingkrisen 2015: 
”I den traditionella organisationen går ju inte det. Då ska det hela vägen upp och 

• Distinktionen mellan vad som kallas hur-frågor respektive vad-frågor är viktig och 
återkommer i flera andra avseenden i den här texten (se t ex 4.3.3).   
 

• Givet att sällan bara finns ett (1) hur-alternativ tycks distinktionen mellan vad och hur 
bli godtycklig.  I ett läge när det finns flera hur-alternativ blir valet mellan två hur 
nämligen en vad-fråga. 

 
• Det finns inga nämnder där politiker i den centraliserade modellen kan diskutera 

verksamhetsfrågor (”hur”). Detta tycks, i kontrast till ambitionen från majoritetens 
företrädare att göra debatten i fullmäktige ”ideologisk” att verksamhetsfrågorna istället 
flyttas till Kommunfullmäktige. Oppositionsrådet säger:  ”Jag hade kunnat stå och 
prata mycket detaljer i fullmäktige”. Samtidigt poängterar han, att i kraft av att 
fullmäktige är det högsta politiska organet är det ”…inte lämpligt att stå i fullmäktige 
och prata massa detaljer” (Oppositionsråd, den centraliserade modellen).  Jag 
diskuterar tendensen att verksamhetsfrågorna flyttar till fullmäktige när nämnderna 
försvinner med företrädare för den traditionell modellen: ”Fritidspolitikern får till sig 
att, ja men jag har… min mamma på det här boendet far illa… eller de har det så här 
jävligt… okej var ska jag lyfta den här frågan om jag inte sitter i någon omsorgsnämnd 
eller något liknande… Socialnämnd… nä men jag kan ställa en fråga eller 
interpellation i fullmäktige och få svar på den” (Administrativ chef, traditionell 
modell). Det uppstår alltså ett potentiellt dilemma, när nämnderna som plattformar för 
diskussion om sådana frågor som berör politikerna särskilt mycket, längre ner i 
hierarkin försvinner. Då finns i alla fall principiellt en risk att verksamhetsfrågorna 
förflyttas till det organ i kommunen som har att fatta principiella övergripande beslut 
om kommunens inriktning, partiernas främsta offentliga arena. En sådan konsekvens i 
den centraliserade modellen står i direkt kontrast till avsikten att göra debatten 
fullmäktige ideologisk och försöka upprätthålla en skarp gräns mellan politik och 
förvaltning.  
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hela vägen ner. Och så är det femtioelva messerschmitter som ska tycka om det på 
vägen. Och kräver konsekvensanalyser hit och dit. Det behövs ju inte.”. Citatet 
belyser alltså att den traditionella modellen, enligt kommunchefen präglas av ett 
ex-anteorienterat arbetssätt.   

Han poängterar arbetssättet inte är okontroversiellt: ”[s]en ska man ju då också 
vara ärlig och säga att det finns de som blir helt förfärade över vårt sätt att arbeta”. 
Ett exempel är budgethanteringen. Kommunchefen har fått förtroende från 
politiken att, på egen hand ta beslut om ramförändringar i budget, vilket skulle 
kunna tolkas som att han ändrar den politiska styrningen.  Kommunchefen i den 
centraliserade modellen menar att man genom att arbeta med långsiktiga 
ekonomiska planer (budgetar på fyra år) samt en långtgående delegation har uppnått 
en effektivitet och flexibilitet som inte är möjligt i en traditionell organisation. 

Den traditionella modellen har en annan, formell syn, på budgeten som 
styrningsinstrument: ”Om fullmäktige har sagt 100 miljoner till skolan då är det 
100 miljoner till skolan. Och då är det upp till skolan att anpassa sin organisation 
efter 100 miljoner” (Administrativ chef, traditionell modell). Administrativ chef i 
den traditionella modellen betonar att det går att vara flexibel och gör justeringar i 
ramarna även i den traditionella kommunmodellen men det bygger på att”man 
startar ett ärende och för upp till politiken… om alla är överens…då kan du hantera 
ärendet även i en traditionell organisation men att pengarna kommer i efterhand.” 
Skillnaden är just att man startar ett politiskt ärende och frågan får ett politiskt 
avgörande.   

Tillitsstyrningen bygger på, dels att politiken har tilltro gentemot förvaltningen 
men också en förskjutning av makt:”[f]ör formellt har de [politiken] ju ansvaret. 
Så de tar ju en risk, när de säger, varsågod förvaltningen, lös detta” (Kommunchef, 
centraliserad modell). I den centraliserade modellen handlar det om att ge 
medarbetarna ansvar, förtroende och utrymme. Kommunchefen i den centraliserade 
modellen menar att det handlar om att ”vilja varandra väl”.  Tjänstemännen ska 
skickliggöra politikerna och det gör man inte om politiken ska ”pilla i det som är 
verksamhetens kompetens” (ibid.).   

I den traditionella modellen har man ett annat synsätt på tillit. Tilliten är inte 
något som kan tas för givet, det är inget som ”man bara får” (Oppositionsråd, 
traditionell modell), utan det är någonting man förtjänar och något man får bygga 
upp i en relation till politiken. Det handlar om hur enskilda tjänstemän är som 
personer, hur de agerar och argumenterar. Nivån av tillit som politiken ger 
förvaltningen varierar från fall till fall och från ärende till ärende: ”man jobbar upp 
en tillit och skadar du tilliten så tar det ju tid att återfå den” (Administrativ chef, 
traditionell modell). Han poängterar att det är omöjligt för tjänstemän att säga: ”det 
är min fråga, du har inte rätt att beblanda dig i detta”. Politiken kan formellt, när 
som helst och utan förvarning flytta tillbaka gränsen. Det kan ta sig uttryck genom 
att man lyfter ärenden till politiken som egentligen borde kunna hanteras i 
förvaltningen. Kommunchefen i den traditionella modellen berättar till exempel att 
politiken i hennes kommun har noterat att pengar som avsatts till vissa investeringar 
inte har använts. Därför väljer politiken att lyfta enskilda investeringar för politiskt 
beslut, som redan finns i budget och som därmed borde kunna betraktas som ren 
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verkställighet. Politiken har flyttat fram sina positioner i relationen till 
förvaltningen, eller flyttat tillbaka gränsen mellan vad och hur.   

Flera av informanterna i den traditionella och hybridmodellen problematiserar 
förskjutningen av beslutanderätt från politik till förvaltning och lyfter en särskild 
problematik som har med politikernas möte med kommuninvånarna att göra. 
Kommuninvånarna förväntar sig helt enkelt att politikerna ska vara insatta i 
detaljfrågor, på ett sätt som en långtgående delegation till förvaltningen eller 
långtgående tillitsstyrning inte tillåter: ”De [väljarna] tänker ju, ja men jag röstar 
ju på dig, det är ju dig jag ska gå till när det inte funkar och då blir det ju lite så, 
det där vet inte jag någonting om för det har vi delegerat till tjänstemännen… det 
blir ju en förtroendefråga till slut” (KSO, hybridmodell). KSO hybridmodellen gör 
en jämförelse till när kommunen inte hade några nämnder och beskriver hur 
politikerna då mötte kommuninvånarna på torget och kände att ”vi har inte riktigt 
koll”. Dialogen (i kontrast till en knivskarp gräns) mellan politik och förvaltning är 
en förutsättning för politikernas arbete och sådana dialoger erbjuder 
sammanträdena med nämnderna: ”förutom att det ska fattas ett antal beslut så är 
det fikapauser där det finns ett utbyte… du kan lyfta frågor som inte är på 
dagordningen kanske. Så att du får en nämnd eller en politik som känner att vi är 
mer involverade i verksamheten” (KSO, hybridmodellen).  

KSO i den traditionella modellen resonerar att de frågor som kategoriseras som  
hur och enligt distinktionen ska hanteras av förvaltningen är sådana frågor som 
direkt påverkar medborgarna: ”[de] går inte till tjänstemannen utan de går ju till 
oss politiker: ’Vad har ni nu fattat för tokigt beslut?’ Och så sitter vi där… ’vi har 
ju inte fattat något sånt beslut’.”  Han poängterar att närheten till 
kommuninvånarna gör att politiker tvingas in i den här typen av mer 
verksamhetsnära och detaljerade frågor ”vi har ju liksom invånarna… de är 
grannar till oss, de är familjemedlemmar till oss, så det är klart…vi påverkas, 
influeras ju av hur huret… hur det hanteras och det är klart att frågorna ställs ju 
till oss, om man inte tycker det är bra… ” (KSO, traditionell modell).  Det finns en 
risk enligt honom om fler ärenden som i grunden är politiska hanteras som 
verksamhetsbeslut av förvaltningen: ”Då är det ju lätt liksom den kritiken 
kommer… ni har ju för fan kapitulerat ni har ju överlåtit allt till tjänstemännen” 
och ”då kan man i och för sig se att jaha nu bestämmer inte ni politiker nu är det 
tjänstemännen som är inne och påverkar och styr och ställer” Oppositionsråd 
(traditionell modell) håller med: ”…för mig skulle det kännas oerhört jobbigt att 
möta en person ute och veta väldigt lite om en del ärenden… Du har varit med och 
fattat att ni vill bygga om den skolan, varför bygger ni om den? Varför bygger ni 
inte en ny?”.   
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4.2 Specialisering – Koordinering 
 
Avsnittet redogör för skiljelinjer vad gäller relationen mellan 
kommunorganisationens olika delar. Hypotesen i teoriavsnittet tog sikte på en 
konflikt mellan specialisering, som har ett värde i termer av tydliga 
ansvarsrelationer och å andra sidan de krav som samhällsutvecklingen reser på 
koordinerade insatser.   

4.2.1 Stuprör – hängrännor  
 
Den traditionella kommunen vilar i Webers terminologi på en idé om 
differentiering, den är uppbyggd kring vissa fastställda och förgivettagna 
politikområden. 

Den traditionella hierarkin det bygger ju på den här pyramiden… det 
bygger egentligen på stuprör så att man hanterar det där. Där måste man 
jobba för att utveckla samarbetsformerna inom organisationen, så att 
man jobbar liksom lite på tvärs i det hela (KSO, traditionell modell).  

Som framgår av citatet har den traditionella modellen utmaningar i termer av hur 
man ska samarbeta mellan de differentierade avdelningarna. KSO i den traditionella 
modellen menar att de vid upprepade tillfällen har försökt prata om att de måste 
”jobba på tvärs”, det vill säga mellan de formella institutionerna. Det finns ett 
behov av att bryta upp vissa av de traditionella verksamhetsområdena och arbeta 
mer i ”koncerntänk” och man måste bli bättre på att hantera frågor som rör flera 
verksamhetsområden i en ”gemensam fora” (KSO, traditionell modell). 
Oppositionsrådet i samma kommun menar att ”det finns gränser [mellan 

• Det handlar inte om att vissa frågor inte kan hanteras i den traditionella kommunen 
utan istället att processerna är annorlunda, långsammare med högre involvering 
av politiken. 
 

• Enligt min teoretiska diskussion vilade PA på en tydlig uppdelning mellan politik 
och förvaltning, där politik formuleras i en delegationskedja (administration 
split). Därmed borde den ”knivskarpa gränsen” mellan politik och förvaltning 
finnas i den traditionella modellen, men det gör den inte. Det är den centraliserade 
modellen som för fram det här synsättet som enligt teorin präglas av Post NPM 
där gränsen mellan politik och förvaltning på något sätt är mer otydlig, och inte 
förutsätter någon tydlig uppdelning mellan politik och förvaltning. Men det är inte 
så enkelt. I termer av implementering och politikens kontroll över verkställigheten 
av beslut kännetecknas den traditionella modellen av att de flesta ärenden får 
politiska avgöranden och därefter lämnar man över implementeringen till 
förvaltningen. Förvaltningens arbete styrs, i enlighet med Weber och PA, av 
nedtecknade och formella beslut (ex ante) på ett sätt som förvaltningens arbete 
inte gör i den centraliserade modellen. På detta sätt här uppdelningen mellan 
politik och förvaltning tydligare i den traditionella modellen.   
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förvaltningarna] som inte alltid är idealiska”. Han beskriver t ex hur 
myndighetsgränser ställer till det vad gäller sekretessärenden, som inte kan flyttas 
över gränserna utan att sekretessen röjs. Detta skapar problem när t ex skola och 
socialtjänst behöver samarbeta. 

Kommunchef (traditionell modell) menar att det finns ”ingen samsyn mellan 
förvaltningarna”. Var och en bygger ”sina små stuprör i det hela” (KC, traditionell 
modell). Det är både kostnadsdrivande och ett verksamhetsproblem att varje 
förvaltning bygger upp egna politiska och administrativa strukturer:  

Det är här och nu och som sagt nämndsordföranden får fokus på sitt. 
Kan vi lägga ner det? Ska vi eller ska vi inte? Istället för att egentligen 
sätta sig med de övriga nämndsordförandena och säga… grabbar och 
tjejer jag har ett problem…. Jag går back. Hur kan vi hjälpas åt för att 
lösa det här? Men så tänker man inte. För man är där i det lilla. Så det 
tror jag är den största… det är ett allvarligt problem (Kommunchef, den 
traditionella modellen).  

KSO i den traditionella modellen beskriver att man har problem med ”nya 
politikområden som inte ramlar in traditionellt utan bygger på gemensamt 
agerande”. Han nämner kommunens integrationsarbete och frågar sig: är det ett 
eget spår eller går det på tvärs över alla verksamhetsområden?” (KSO, traditionell 
modell). Oppositionsråd (traditionell modell) säger angående den differentierade 
strukturen att: ”Allt passar inte in i den formen. Ibland vill du ha ner ett annat… en 
fyrkant i en triangel och det funkar inte. Så det tror jag att det finns begränsningar 
med det.”.  

I den traditionella modellen skapas alltså svårigheter i hanteringen av 
problemområden som har ingångar mot exempelvis både skola och socialtjänst för 
att det är ”tvära skott” mellan förvaltningarna (Oppositionsråd, traditionell 
modell). Oppositionsråd (traditionell modell) beskriver hur man har tagit fram olika 
typer av policydokument om hur man ska jobba över förvaltningsgränserna bland 
annat vad gäller integrationsfrågor som är ett typiskt exempel på en sådan fråga 
som inte passar in någonstans. Han konstaterar dock att: ”…det har inte fungerat. 
Det är bara att konstatera att det har det inte. ” Kommunchefen (traditionell 
modell) menar att sådana områden som inte ramlar in i de traditionella stuprören 
blir ”politiskt svammel” för det finns ingenstans att göra av de här frågorna.  

Oppositionsrådet i den traditionella modellen pekar på ett nyligen tillsatt projekt 
där skolan och socialtjänsten ska arbeta tillsammans vad gäller trygghetsskapande 
åtgärder: ”ju fler sådana projekt du behöver sätta ihop, ju mer är det ju ett tecken 
på att det är fel organisation vi är… skulle vi ha mängder med sådana så är det ju 
svaret som visar att vissa frågor inte platsar i den organisation som vi har”. 

 Den traditionella modellen kompletterar den horisontellt differentierade 
ordningen med både tillfälliga och permanenta tvärsektoriella projekt. Dessa 
projekt liknas vid hängrännor mellan stuprören: ”Socialnämndens arbetsutskott och 
skolnämndens arbetsutskott har ju möten lite då och då för att diskutera 
gemensamma frågor när det gäller barnen och hur de ska jobba med det. Man kan 
ju liksom skapa både tillfälliga och permanenta arbetsgrupper om man vill”  
(Administrativ chef, traditionell modell). Kommunchefen poängterar att sådana 
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projekt oftast blir just tillfälliga och ”det är inte så att man verkligen sätter sig ner 
och säger’ nu löser vi det här tillsammans’.”  

I den traditionella modellen regleras nämndernas och förvaltningarnas 
verksamhet tydligt i reglementen och vad gäller samarbete över förvaltningsgränser 
är detta svagheten när det kommer till den typen av problem som har 
beröringspunkter mot flera sektorer: ”Så formellt sätt. Det är ju upp till fullmäktige 
att välja vem ska sköta det ju. Vi ger ju en budget och uppdrag och skriver 
reglementen för varje nämnd, ja men det här är ert uppdrag” (Administrativ, 
traditionell modell).  Ett av problemen som uppstår när man väl försöker arbeta 
över förvaltningsgränser är frågan om vem som ska äga och finansiera olika typer 
av samverkansprojekt. Det finns inga beslutsstrukturer mellan sektorerna och det är 
fortfarande de enskilda nämndernas budgetar som läggs in i projekten 
(Kommunchef, traditionell modell).  

Hybridmodellen har specialiserade nämnder och KSO beskriver hur även de har 
fört in olika typer av beredande och beslutande organ mellan de formella 
institutionerna. Det handlar om olika typer av samverkansutskott och styrgrupper 
där man diskuterar frågor som berör flera verksamhetsområden. Man samlar 
presidierna från nämnderna och ”bollar gemensamma frågor” (KSO, 
hybridmodell). Genom att samla företrädare för olika verksamhetsgrenar i den här 
typen av konstellationer tillses att ”man pratar samma språk, har samma bild på 
ekonomin” (KSO, hybridmodellen).  

Den centraliserade modellen har, i kontrast, en koordinerad 
förvaltningsorganisation. Drivkraften är ”helhetsperspektivet… vi har ett 
gemensamt uppdrag för kommuninvånarna, det är inte så att skolan har ett uppdrag 
och äldreomsorgen ett annat”. I linje med WoG, kopplar kommunen 
organisatoriskt ihop områden som har beröringspunkter t ex skola, elevhälsa, samt 
socialtjänst under samma chef. Strukturen på förvaltningens organisation grundas i 
de politiska prioriteringarna och man gör löpande förändringar i förvaltningen för 
att möta de krav som politiken ställer. Det är en flexibel organisation som i grunden 
är avsektoriserad.  Under kommunstyrelsen finns olika utskott (som kan jämföras 
med de traditionella nämnderna) men dessa utskott har helt andra benämningar än 
de traditionella t ex skolnämnd, socialnämnd osv. Utskotten var tidigare 
”sektoriserade” det vill säga sorterade i termer separata politikområden, men 
kommunen ändrade detta för att det var inte så ”man skulle tänka politiskt” 
(Utredare, centraliserad modell). Istället har utskotten olika uppgifter som grundas 
i kommunens styrningsfilosofi och tar sikte på mål och resultat; ett utskott planerar 
kommunens verksamhet och ett annat utskott följer upp.   
Även hybridmodellen har en koordinerad förvaltningsorganisation. KSO beskriver 
att syftet är att förvaltningen ska vara flexibel och kunna ”serva vilken politisk 
organisation som helst”. Varje verksamhetsområde i förvaltningen jobbar mot en 
eller flera nämnder.  KSO i hybridmodellen är dock inte säker på om deras modell 
är helt avsektoriserad. Han menar att verksamhetsområdena i praktiken blir som 
egna förvaltningar. Skillnaden är bara att karaktären på dessa är okonventionell 
jämfört med den traditionella modellen. Kommunen har genom sin utformning 
”vågat ifrågasätta de traditionella strukturerna”. I kontrast till den traditionella 
modellens förgivettagna politikområden utgår hybridmodellen i sin organisation 
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från ”…problemet och försöka manna upp runt det, snarare än att se att vi har den 
här organisationen, var ska problemet landa någonstans?” (KSO, hybridmodell). 
I kontrast till ovanstående citat beskriver Kommunchefen i den traditionella 
modellen, den egna organisationen som ”väldigt statiskt hela vägen…”.  

 

4.2.2 Ansvar 
 
KSO (traditionell modell) menar att den differentierade nämnds- och 
förvaltningsorganisation blir tydligare vad gäller ansvarsrelationerna: ”Jag känner 
ju lite med det andra [inga nämnder och förvaltning] att har man ansvar för allt så 
kan man säga…allas ansvar blir ingens ansvar kanske…”.  Det finns enligt honom 
ett värde i att kunna koppla ett visst verksamhetsområde till en politiker och en 
förvaltningschef: ”…lite den här tydligheten att vem håller på med skolfrågor, så 

• Prickarna i figur 6 representerar de olika verksamhetsområdena och de olika 
stuprör som båda modellerna är uppbyggda kring. I den traditionella modellen 
flera stuprör. I den centraliserade finns bara ett (1).  
 

• Oppositionsrådet i den traditionella kommunen menar att det är något fel på 
organisationen när fler och fler samverkansprojekt mellan nämnderna måste 
tillsättas. Dilemmat tycks vara att en formellt specialiserad organisation 
(traditionell) förutsätter en avdelning för varje tänkbart politiskt sakområde. Den 
här principen för organisationens uppbyggnad leder till godtycke. Om varje 
avdelning ska motsvara ett politiskt problem blir antalet avdelningar oräkneliga.  
Kommunchefen i den centraliserade modellen ifrågasätter rimligheten att låta 
organisationen utgå från förgivettagna politiska områden använder den här 
problematiken som ett argument för en politisk organisation som istället för 
politikområden utgår från politiska prioriteringar:   ”Det finns ju andra frågor vi 
behöver jobba med. Demokratifrågor, jämställdhetsfrågor, framtidsfrågor och i 
vilket rackarns utskott ska det va?” (Kommunchef, centraliserad modell).  

 
• Enligt mitt andra antagande borde det vara den centraliserade modellen som 

betonar nätverksstyrning. Både i den traditionella- och hybridmodellen finns 
istället för en koordinerad nämnds- och förvaltningsstruktur, olika typer av 
nätverkskonstellationer som kompletterar de traditionella beslutsstrukturen i 
nämnderna. Idén som förts fram av Peters (2010) (se 3.2.1) om en politik som till 
större del formuleras utan insyn från formella makthavare tycks primärt avse 
framväxten av nätverksstyrning. I den här litteraturen verkar det inte som att det 
är nätverk inom den egna organisationen som främst avses utan t ex 
gemensamma bolag, olika samverkansprojekt mellan kommuner. Alla 
nedslagskommuner oavsett modell medverkar i olika typer av nätverk för 
hantering av sådana saker som sophämtning, vattenförsörjning och IT. Den 
organisationsförändring som den här uppsatsen handlar om har inte med dessa 
nätverk att göra. De inom-organisatoriska nätverken som kompletterar 
nämndsstrukturen består av politiker och är i någon mening formella. Det finns 
dock stöd för tesen om en politik som formuleras utom räckhåll för makthavare 
i relation till trenden att fler kommuner går över till en centraliserad modell. Det 
har mer att göra med hur delegationerna ser ut, fördelningen av makt mellan 
politik och förvaltningen än att beslut fattas i nätverk, oavsett dess karaktär. 
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är det lite lättare att förstå och sociala frågor vilka politiker håller på med det här 
och sådant så att man skapar lite identiteter…det blir lite tydligare organisation”.   

Figur 6 kan användas även i det är sammanhanget. Det är kring de olika 
prickarna i modellen som det skapas olika identiteter. KSO i hybridmodellen 
poängterar att det skapas en tydlighet inför kommuninvånarna. Invånarna får ett 
ansikte på vem som är ansvarig för t ex vård- och omsorg, de vet vem de ska maila 
eller ringa till för att föra fram synpunkter: ”Det var lite mer otydligt… innan vi 
hade en nämnd för detta.”  

I kontrast, vänder kommunchefen i den traditionella modellen på resonemanget 
om kopplingen mellan differentiering/specialisering och den förmodade 
tydligheten. Hon menar att det är viktigt med specialister i organisationen men tror 
inte att ”det finns så specialiserade frågor i framtiden…de finns inte ens nu. Man 
kan inte titta på skolan som ett begränsat väsen”. Hon ifrågasätter rimligheten i de 
olika specialiserade avdelningar, både på den politiska sidan och på 
förvaltningssidan. För henne finns det en risk att människor hamnar mellan stolarna 
om det är väldigt tydliga strukturer som inte pratar med varandra: ”Det är ju tydligt, 
så länge du har en fungerande verksamhet så länge det är så att 100 procent av 
ungarna som ska gå i förskola och skola kryper in under det staketet och förhåller 
sig där och gör vad man förväntar sig att barn ska göra när de är i skolan”. Den 
differentierade strukturen skapar en rörig organisation. I och med att nämnderna 
kommer nära verksamheten skapas ”intressefrågepartier” i politikerkåren, som 
snarare än att fokusera på kommunens totala verksamhet fokuserar enbart på den 
egna avgränsade verksamheten.  

I den centraliserade modellen är det just ett synsätt om allas ansvar som 
genomsyrar organisationen. Enskilda verksamhetsområden i förvaltningen tar 
huvudansvar för vissa prioriteringar men ”vi har alla ansvar för allt” 
(Kommunchef, centraliserad modell). Samtidigt, inför den politiska organisationen 
är det kommunchefen som är ensamt ansvarig: ”Är det så att det blir något trassel 
i förvaltningen då är det jag som ställer mig upp och säger:  ’Det där är mitt 
ansvar’” (Kommunchef, centraliserad modell). Och i det avseendet är ansvaret 
väldigt tydligt.  

• I mina intervjuer i den centraliserade modellen förs flera resonemang som verkar 
tyda på att ledningen och styrningen är i stor utsträckning beroende av vissa 
personer, och då framför allt Kommunchefen och KSO. Här finns en tydlig 
skiljelinje mellan modellerna. I enlighet med Weber och PA, förväntas politiska 
problem och de anställda personerna i den traditionella modellen, passa in i den 
färdiga strukturen. Organisationen är statisk. I den centraliserade modellen 
anpassas istället organisationen efter politiska problem och personerna som arbetar 
i den. Organisationen är flexibel. Flexibiliteten har en kostnad. Kommunchefen 
uttrycker en oro och frågar sig: ”Har vi blivit för beroende av oss [KC och KSO] 
två?”. För att återknyta till figur 6 och kopplingen mellan politik och förvaltning 
tycks den här oron ha att göra med att just kopplingen mellan politik och 
förvaltning är så smal. Den utgörs av endast två personer.  I den traditionella 
modellen finns fler kopplingar, vilket leder till kunskapsspridning. Man är rädd att 
en annan organisation utan nämnder leder till att kunskapen bara finns hos en 
väldigt liten skara och därmed gör det politiska beslutsfattandet och organisationen 
sårbar (Administrativ chef, traditionell modell).   
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4.2.3 Splittringar eller konflikter? 
 
Kommunchefen (centraliserade modell) menar att ”splittringar” är inbyggda och 
ofrånkomliga i den traditionella modellen. Han hänvisar till några kommuner med 
vad han beskriver ”våldsamma ekonomiska problem” och menar att anledningen 
är att de aldrig har lyckats ha ett ”helhetsperspektiv”, ”aldrig har förmått leda i en 
tydlig riktning”. Han pekar på att förvaltningschefer i vissa kommuner inte är 
underställda kommunchefen vilket gör att ”alla springer åt olika håll”.  
Oppositionsrådet (traditionell modell) funderar över om ”ser alltid 
förvaltningscheferna till kommunens bästa eller kan det vara en delvis nackdel för 
kommunen men en fördel för skolan eller socialförvaltningen eller vad det än är”.   

I linje med positioneringen i teoriavsnittet poängterar oppositionsrådet att 
politiker och förvaltningschefer i nämnderna pratar sig varma för den egna 
verksamheten, blir engagerade i den egna verksamheten och ser sina egna problem 
men inte andras: ”[d]u ser dina problem där du är och tycker de är kanske viktigare 
än andras”.  Citaten belyser alltså just positioneringen som beskrevs i teoriavsnittet 
där de traditionella politiska partierna blir nämndspartier (Johansson, 2016) vilket 
leder till att de politiska konfliktlinjerna går mellan verksamhetsområden istället för 
mellan partier: ”Man har ju sin lojalitet primärt där man har sin verksamhet. Det 
blir så med automatik och det är klart man slåss för sin egen lilla baby i alla lägen” 
(Kommunchef, traditionell modell).   

Flera informanter lyfter också att just dessa konflikter mellan nämnderna och 
mellan verksamhetsområdena kan vara värdefulla.  För varför blir det egentligen 
konflikter mellan nämnderna? Vad betyder positioneringen rent praktiskt? 
Positioneringen är ett uttryck för att det är de olika nämndernas och 
förvaltningarnas ansvar att se till skolans bästa, de äldres bästa och så vidare.  
Konflikterna leder till en konkurrenssituation i verksamheten vilket gör att alla 
parter finslipar sina argument till varför de exempelvis behöver budgetmedel 
(Administrativ chef, traditionell modell). På det sättet kan konflikterna i alla fall på 
ett principiellt plan leda till att kvaliteten höjs på det som levereras. I den 
centraliserade modellen finns inga sådana här konflikter: ”vi har ju väldigt få 
konflikter eftersom de enda konflikter vi kan ha det är i fullmäktige några andra 
kan vi inte ha.” (Oppositionsråd, centraliserad modell). Konflikterna är också en 
källa till kunskapsspridning i politikerkåren exempelvis genom att politikerna lär 
sig mer om verksamheten:” För det som är fördelen med problem och 
argumentera… att jag argumenterar för min sjuka mor och du för din sjuka mor. 
Oavsett vilket beslut vi tar så är vi klokare efter att du och jag har argumenterat 
för vår ståndpunkt.” (Oppositionsråd, traditionell modell). I den centraliserade 
modellen menar majoritetens företrädare att man har byggt bort den här typen av 
konflikter som går mellan verksamhetsområden. Genom att ta bort nämnderna och 
koordinera förvaltningen upplever majoritetens företrädare att man har skapat ett 
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klimat där konflikterna går ”tydligt mellan styrande och icke-styrande” 
(Kommunchef, centraliserad modell).  

 
 

4.3 Input – Output 
  
Avsnittet handlar om skiljelinjer vad gäller relationen mellan kommunen (politik 
och förvaltning) och kommuninvånarna i kommunmodellerna.  Utgångspunkten för 
den här diskussionen är en fråga som en av mina informanter i den centraliserade 
modellen ställde:  ”vad är det i själva nämndstrukturen som gör att saker blir mer 
demokratiska?” (Utredare, centraliserade modell).  

Ett förslag är att det har med antalet politiker att göra. I och med att det inte finns 
några nämnder i den centraliserade modellen blir en stor skillnad mellan modellerna 
att ”det är fler människor som deltar i demokratin [i den traditionella modellen]” 
(Oppositionsråd, centraliserad modell). Kommunchefen i den traditionella 
modellen tror att politikerna utifrån sitt perspektiv är rädda om det demokratiska 
inspelet och att det är ”viktigt att det är många politiker som kan vara med och 
styra och då är det bra med många nämnder för det sväljer mycket folk”.  

Men det här förslaget är inte riktigt bra. För vad spelar antalet politiker 
egentligen för roll? KSO i den traditionella modellen poängterar: ”det kan ju vara 

• Om idén om positionering stämmer så finns det ett argument för att den här typen 
av konflikter på något sätt är oundvikliga, så fort man börjar prata om olika 
formella avdelningar. På det sättet har inte konflikterna med själva modellen att 
i sig att göra. Det är just avdelningarna som är problemet. Den enda lösningen 
på positioneringsproblemet tycks istället vara att tala om processer, istället för 
avdelningar. Den centraliserade modellen har försökt minimerat arenorna 
konflikter. Både den centraliserade modellen och hybridmodellen har ett 
utpräglat processorienterat arbetssätt i kontrast till avdelningar. 
Organisationerna byggs efter olika politiska prioriteringar (centraliserad) eller 
den mänskliga livscykeln (hybrid).  Förvaltningsorganisationen organiseras efter 
de processer kommuninvånarna befinner sig i; vilka insatser behöver invånarna 
i olika stadier av sina liv. Motsättningarna som skapas mellan nämnderna i den 
traditionella modellen uppstår även inom samma förvaltning (som ju också är 
uppdelad i avdelningar). Partierna måste lära sig att komma överens innan 
sammanträdena och förvaltningsorganisationen måste lära sig att ge 
samstämmiga bilder (vilket är svårt givet positionering) över 
förvaltningsgränserna, till de olika politiska nämnderna (Administrativ chef, 
traditionell modell).  

 
• Det finns ett värde i konflikter utifrån, ett procedurellt (throughput) demokratiskt 

perspektiv, men det är inte konflikter mellan verksamhetsområden som den 
representativa demokratin utgår ifrån, utan konflikter mellan styrande och icke-
styrande. Väljarna utser representerar till partier – inte representanter till 
politiska sakområden. Det blir därför onekligen problematiskt om konflikterna 
mellan verksamhetsområden (nämnder) bidrar till att sudda ut konflikter mellan 
politiska partier.  Kommunchefen i den traditionella modellen menar att de här 
tendenserna kan leda till att ”demokratin urholkas för man är så fokuserad i det 
lilla”. 
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representativt även om det är få”. Och representation som antalet politiker per 
kommuninvånare korrelerar ju negativt med kommunstorlek, och har alltså inte 
med organisationsmodell att göra. Antalet politiker spelar dessutom, mindre roll 
om de som är valda till olika förtroendeuppdrag inte är engagerade: ”Demokratin 
tappar [om man tar bort nämnderna] men emellanåt är det med, hur mycket har 
människor satt sig in som sitter som ersättare i fullmäktige och ibland även 
ledamöter?” (Oppositionsråd, traditionell modell).   

Det finns ytterligare en aspekt som gör det svårt att argumentera för att den 
traditionella kommunen skulle vara mer representativ och att nämnderna gör att 
saker och ting blir ”mer demokratiska”. Väljarnas direktvalda representanter blir 
nämligen inte färre på grund av att nämnderna försvinner: ”[d]et andra [nämnderna] 
är ju inte folkvalt…det är ju partiernas uppgörelser om hur saker och ting ska vara 
och blir ju väldigt mycket en fråga för partierna och inte för våra 
kommuninvånare.” (Utredare, centraliserad modell).  Det är fullmäktige som är det 
folkvalda organet och som sedan tillsätter uppdragen i nämnderna och för dessa 
poster behöver en ledamot inte ha varit med på vallistan utan kan hämtas direkt från 
partierna. 

4.3.1 Politik – policy  
 

Företrädarna för den politiska majoriteten (Kommunchef och utredare) i den 
centraliserade modellen för fram ett synsätt på demokratin som tycks vara präglat 
av ett tydligt outputfokus: ”Man måste ha klart för sig. Att går vi ut på gatan och 
frågar vad tycker du är bäst, att ha en kommunstyrelse eller ha en massa nämnder? 
Så tittar folk och frågar vad pratar du om? Jag är intresserad av leveranser” 
(Utredare, centraliserad modell).  Kommunchefen har ett liknande resonemang om 
att utgångspunkten för kommunens organisation måste vara medborgarna:  ”[d]en 
är till för de där ute och de skiter i om ni har en nämnd eller en förvaltning. De vill 
ha bra omsorg, bra utbildning eller vad det nu är för något.” Den centraliserade 
modellen har en ordning vad gäller beslutsfattandet som är mycket mindre 
formaliserad än den traditionella modellen: ”mycket mer sker genom verkställighet 
och mycket mindre genom formella beslut”.  Kommunchefen poängterar att 
”resultat är viktigt”, ”man ska inte strunta i regler men det kan inte vara så att 
formerna för hur man gör saker är viktigare än de resultat man uppnår för de man 
är till för”. I kontrast värdesätter den traditionella kommunen processerna i sig 
själva:  ”Ibland behöver det kanske ta lite tid. Ibland behöver olika åsikter verkligen 
belysas och det tror jag det gör lättar i en traditionell organisation” (KSO, 
traditionell modell).  Konflikter mellan nämnderna leder till längre beslutsprocesser 
och under den här tiden kan fler, både inom och utanför organisationen reagera på 
beslutsförslagen (Administrativ chef, den traditionella modellen). Men samtidigt 
upplever oppositionsrådet i den traditionella modellen att ”formella sätter lite 
käppar i hjulet”, vad gäller förmågan att leverera service till invånvarna 
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4.3.2 Representation – deliberation 
 

Majoritetens företrädare i den centraliserade modellen argumenterar att själva 
möjligheten att påverka inte har med nämnderna att göra (Utredare, centraliserad 
modell). Utredaren i den centraliserade modellen resonerar att om man bara har 
blicken på antalet nämnder, så kan man hävda att det blir ett demokratiunderskott.  
De menar att de jobbar på andra sätt med demokratifrågor. I den centraliserade 
modellen finns ett utpräglat deliberativt inslag. Kommunen arbetar aktivt med att 
utveckla former för medborgardialoger i enlighet med den teoretiska diskussionen 
om ett deliberativt element inom WoG. Man motsätter sig att nämnderna innebär 
en ökad demokrati för medborgarna eftersom det blir så mycket fokus på politikerna 
och inte kommuninvånarna: ”Vi jobbar på andra sätt...Vi har dialoger med 
ungdomar, vi har dialogytor med äldre och funktionsnedsatta. Vi träffar folk i alla 
möjliga fora (Kommunchef, centraliserad modell).  

Enligt det deliberativa idealet som uttrycks här ovanför sker kontakten med 
medborgarna, direkt mellan kommunen och medborgarna utan inblandning av de 
politiska partierna. Oppositionsrådet i den centraliserade modellen har en viktig 
invändning mot den här typen av medborgarkontakter: ”var kommer politiken in”? 
Ett renodlat outputfokus i kombination med ett deliberativt ideal innebär onekligen 
att man kan börja ifrågasätta själva politikerrollen, vilket oppositionsrådet i den 
centraliserade modellen reflekterar kring ”vi kunde ju ha struntat i att ha politiker 
och bara haft tjänstemän som fattar beslut om saker och ting”. Han resonerar vidare 
att majoritetens företrädare har rätt i att både politiker och tjänstemän är till för 
invånarna, men han menar också att politikerna har en viktig funktion i att kunna 
spegla i vilken riktning medborgarna vill att kommunen ska gå.  I den traditionella 
modellen har man ingen enhetlig struktur för medborgardialoger. KSO tycker å ena 
sidan att det är något man måste jobba med, men å andra sidan har han en liknande 
invändning”… bygger man upp allt det där, då kan man kan klippa av det politiska 
ledet ju…vi [politiker] hanterar liksom vad tycker man…ja men det har vi 
[förvaltningen] ju redan tagit reda på så att vad vill ni politiker, vi har ju redan 
skött allt det här så kan inte ni sitta ute på torget och hålla något valtal ibland 
istället ju, så behöver ni inte störa oss här i den kommunala verksamheten”  

Den traditionella modellen erbjuder nämligen ett annat synsätt på ”vem är vi till 
för” det vill säga det argument som den centraliserade modellen använder för en 
organisation som tycks betona outputsidan: ”All makt utgår från folket. Och det är 
egentligen för de vi gör detta och det är frågan fick de det dom ville ha.”  Han gör 

• Det finns en konflikt mellan formaliteten, processerna det vill säga själva 
politiken och kapacitet (förmågan att vara handlingskraftig och leverera policy). 
Utöver krav på att leverera service till kommuninvånarna finns procedurella 
demokratiska kriterier som har med själva formen för hur besluten fattas att göra.  
Invändningen från den traditionella modellen kan sammanfattas som att 
medborgarna utöver resultatet av de kommunala insatserna också är intresserade 
av processerna, hur resurserna används och hur beslut om resursfördelning fattas.  
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alltså en distinktion mellan å ena sidan vad som är bäst för invånarna och å andra 
sidan vad invånarna vill ha. Idén om representation utgår inte från det senare: 
”förvaltningen tittar på det kanske mer objektivt utifrån sin kompetens och fattar 
’ja men vi anser att det här är det bästa beslutet’ sen är det ju skillnad på vad som 
är bäst, och vad människor vill ha”.  Han menar att den traditionella kommunen 
bygger på det representativa idealet och i den här modellen är ”anknytningen till 
folkviljan starkare”. En kommunmodell utan nämnder kräver att man har strukturer 
för att ta till sig medborgardialoger, infallsvinklar, synpunkter, politikens 
infallsvinklar ”annars har man svårt att hävda att det vi har gjort är det som folket 
vill ha”.    

Oppositionsrådet i den centraliserade modellen ifrågasätter majoritetens 
påstående om att möjligheten att påverka inte har med nämnderna att göra och 
ställer frågan ”hur går det till om man faktiskt vill engagera sig i politiken?” Om 
nämnderna försvinner är det ”färre människor som har möjlighet att sätta sig in 
och delta i politiken” Han poängterar att ”om vi minskar antalet nämnder så har vi 
ingenstans att göra av de som faktiskt vill engagera sig”. På grund av att det bara 
är kommunstyrelsen och fullmäktige kvar måste han hänvisa nya partimedlemmar 
till kommande val:  ”Ja men ni får vänta fyra år så ni kommer upp på nästa 
fullmäktigelista…Jag har ingenstans att stoppa in dem”.  

Nämnderna blir en utbildningsinstans för nya politiker: ”Politik som alla andra 
yrken eller uppdrag…. det är ju ett hantverk ju och ska man lära sig det hantverket 
… på ett bra sätt oavsett åsikt så kräver det ändå…lite värnplikt och lite inlärning 
och det är jättesvårt att få det som fullmäktigeledamot” (Oppositionsråd, 
centraliserad modell). Flera informanter lyfter nämligen att uppdragen i de olika 
nämnderna är olika krävande och att sitta i kommunstyrelsen eller fullmäktige 
innebär ett bredare perspektiv: ”Jag tror att det är svårt för en del att ha det breda 
området… det är oerhört mycket du ska kunna som… om du sitter i kommunstyrelse 
och dylikt om du inte har nämnder som specialiserar sig” (Oppositionsråd, den 
traditionella modellen). I en kommun utan specialiserade facknämnder blir arbetet 
i kommunstyrelsen tungrott: ”Så vi hade möte två gånger i månaden…ungefär 450 
– 500 sidor per gång att läsa. Och för mig som är heltidspolitiker så går väl det an, 
men ska du kombinera det med jobb och studier och…jag vet inte allt så blir det ju 
svårt att få ihop…tänker jag.” (KSO, hybridmodell). Men samtidigt pekar 
kommunchefen i den traditionella modellen, som har fört diskussionen om en annan 
organisation med sin KSO, på det faktum att intresset för partipolitiken minskar: 
”Jag hade ju diskussionen med…alltså KSO där men alltså hur tänker du där… 
framtiden… för de hade ju problem med att besätta sina platser. Hur ska du fundera 
över framtiden? Du får inga yngre partimedlemmar som kommer in och sätter sig 
på stolarna. Det händer liksom inte…”.   Det här synsättet anknyter till de resultat 
i forskningsöversikten som tyder på att kommunerna tar bort nämnderna just på 
grund av att det är svårt att rekrytera politiker. 
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4.3.3 Den kommunala politikens villkor och ontologi  
 
Den kommunala politiken är annorlunda den nationella politiken; den är praktisk 
till skillnad från ideologisk: ”självklart är det ju så att mycket av den kommunala 
verksamheten är ju av praktisk natur” (Utredare, centraliserad modell).  Detta i 
kombination med vad informanterna säger om drivkrafterna för det politiska 
engagemanget blir intressant.  Vi ska återvända till diskussionen om distinktionen 
mellan vad och hur, mellan politiker som antingen är nära verksamheten (hur) eller 
politiker som styr på avstånd genom strategiska inriktningsbeslut (vad). KSO i den 
traditionella modellen ställer frågan ”Varför blir man politiker?”.  

Medborgare väljer att engagera sig, genom nämnderna, i sådana frågor som de 
är berörda och intresserade av i sin vardag, och därför kunniga om (Administrativ 
chef, traditionell modell). För politikerna blir ”hur-frågorna” viktiga.  De dras till 
de här frågorna, det är de här frågorna som påverkar medborgarna, som genom 
frågor om de här ärendena ställer politikerna till svars. Men politikerna dras också 
till den här typen av frågor för att de är själva anledningen till att de har engagerat 
sig politiskt från början: ”man engagerar sig för sin skola, för sin idrottsplats eller 
sånt det är lite den typen av frågor man kanske brinner lite mer för.” (KSO, 
traditionell modell). Nämnderna erbjuder en möjlighet att påverka det egna 
samhället i en konkret mening:”Folk engagerar sig, folk bryr sig. Det tror jag 
fortfarande. Men sitta liksom och småmala över ett övergripande 
styrdokument…jag är inte säker på att vi lockar människor till den typen… Nä jag 
tror det är viktigt liksom… som politiker sitter man med för att man vill påverka” 
(KSO, traditionell modell).  Vad-frågorna är annorlunda; de är långsiktiga och 
resultatet av den politiska aktiviteten är inte lika tydlig. KSO i hybridmodellen 
hänvisar till nya medlemmar i hans parti som tog plats i beredningar under 
fullmäktige som just hade ett uppdrag att arbeta med långsiktiga övergripande 
skolutvecklingsfrågor. Han beskriver att många tappade intresset för att ”det blir ju 
ingenting av det”. På samma sätt beskriver KSO i den traditionella modellen att 

• Nämndernas vara eller icke vara i relation till frågan om rekrytering av nya 
politiker resulterar i något av en ’hönan eller ägget situation’. Man kan ta bort 
nämnderna med hänvisning till ett minskat intresse för partipolitik, men om man 
tar bort nämnderna minskar på samma gång onekligen möjligheterna att 
engagera sig, för de som faktiskt är intresserade. 
 

• Medborgarna är enligt PA endast delaktiga i demokratin genom valhandlingen. 
Post NPM och i synnerhet WoG har för avsikt att, genom ett utökat 
medborgarfokus, göra demokratin kontinuerlig. Det är en viss typ av 
engagemang som WoG erbjuder, det är ett opolitiskt engagemang, bortom de 
traditionella politiska partierna. Nämnderna representerar också en kontinuerlig 
demokrati. Den traditionella kommunen ger, i kraft av själva nämndstrukturen, 
medborgarna möjligheter att delta i demokratin mellan valen.  Nämnderna 
erbjuder de kommuninvånare som vill påverka sin egen situation, möjligheter 
att faktiskt göra detta. Modellerna har två olika synsätt på hur kommunerna som 
institutioner ska kunna spegla invånarnas viljor – genom kontinuerlig 
representation (närvarande i sin frånvaro) eller genom samtal.  

  



          
 

 
 

46 

arbetet med övergripande frågor kring styrdokument och policies inte upplevs lika 
spännande som de konkreta frågorna (hur) som gör att politikerna känner att de 
förändrar och påverkar det egna samhället: 

Men som ny och sånt så kan man säga jaha var blev min cykelställsfråga 
av liksom? Ja den syns ju inte i något styrdokument… risken är att 
människor tycker ja det här var ju liksom inte så jättekul och 
spännande… känns liksom inte som att jag förändrar världen eller min 
kommun på något vis (KSO, traditionell modell). 

  

• Vi kan karaktärisera den kommunala politikens ontologi som praktisk eller konkret. 
Villkoret för det politiska engagemanget ligger i möjligheten att kunna engagera sig i 
just dessa praktiska frågor. Den inledande frågan i det här avsnittet om varför 
nämnderna gör att saker blir mer demokratiska, är felställd. Det handlar inte om mer 
eller mindre demokrati i de olika modellerna, och det tycks inte heller vara antalet 
politiker som är den mest intressanta skillnaden, utan snarare att tycks modellerna 
representera två olika demokratier.  Flera faktorer och skillnader mellan modellerna 
har lyfts tidigare i den här texten, t ex konflikter mellan verksamhetsområden som ett 
procedurellt demokratiskt kriterium (konflikter försvinner i den centraliserade 
modellen), fördelningen av makt i relationen mellan politik och förvaltning 
(aktualiseras genom meta- och tillitsstyrningen). Båda har indirekt demokratiska 
implikationer.  Modellerna representerar två olika perspektiv, på vilken typ av 
demokrati som är eftersträvansvärd: en snabb och effektiv eller en långsam och 
representativ. Det är två olika perspektiv på vilken typ av demokratiskt engagemang 
som är eftersträvansvärt: en demokrati med eller utan nämnder, ett politiskt 
engagemang genom partier eller ett opolitiskt engagemang genom 
medborgarkontakter. En demokrati som bygger på en folkrörelsetanke eller en 
demokrati som bygger på en idé om ett fåtal professionella politiker.  
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5 Avslutning 
 
 
 
I det här avslutande kapitlet ska jag ta upp slutsatser på en mer övergripande och 
konceptuell nivå, vad gäller några av de fynd som har redogjorts för i 
resultatavsnittet. Jag ska ta upp några av de problem som uppsatsens analytiska 
modell brottas med samt ge ett förslag på vidare forskningen. 

Figur 7 sammanfattar den empiriska redovisningen. Figuren visar hur 
operationaliseringskriterierna har verkat i praktiken samt uppsatsens resultat i fråga 
om skillnader mellan modellerna. 

 

 
 

 
 

Jag tror att de viktigaste skillnaderna mellan modellerna ryms inom de spänningar 
som jag har formulerat. Styrningsidealen (PA respektive WoG) har varit fruktbara 
på det sättet att de har bidragit med olika begrepp och praktiker som har återfunnits 
i det empiriska materialet. Idealtyperna i analysmodellen gör gällande att 
modellerna är helt olika. Det är de inte. Den centraliserade modellen tar sin 
utgångspunkt i en traditionell weberiansk byråkrati (PA) men har justerats, framför 
allt med avseende på graden av koordinering/differentiering (specialisering), grad 
av formalitet och grad av centralisering.  

De förmodade konfliktlinjerna i informantgruppen har gynnat diskussionen. Den 
allra tydligaste konflikten i informantgruppen går mellan opposition och majoritet 
i den centraliserade modellen samt mellan förvaltning (kommunchef) och politik 
(KSO) i den traditionella modellen.   

Figur 7: Reviderad analysmodell 
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I vissa avseenden har analysmodellen emellertid inte riktigt fungerat.  Figur 7 visar 
den ursprungliga analysmodellen med några justeringar. Figur 7 är analytiskt 
otymplig men ger, möjligtvis, en något mer rättvisande bild av det empiriska 
materialet (än redovisningen i kapitel 4) och specifikt hur spänningarna förhåller 
sig till varandra.  I termer av validitet är kopplingen mellan mina spänningar och 
det empiriska materialet något problematisk. Empirin visar nämligen att det finns 
tydliga beröringspunkter mellan spänningarna i sig själva, vilket gör det svårt att 
sortera det empiriska materialet på ett systematiskt sätt. Analysmodellen innebär 
oundvikligen förenklingar och visar två teoretiskt konstruerade modeller. Men i 
värsta fall blir den ursprungliga analysmodellen godtycklig eftersom parametrarna 
i modellen inte är uteslutande.  Syftet med figur 7 är att illustrera att spänningarna 
hänger ihop. Framför allt två problem är tydliga:  

 
(1) Det finns inte några vattentäta skott mellan de tre ”relationerna” som respektive 

hypotes tog sikte på. Figur 7 illustrerar detta genom att respektive spänning 
sträcker sig över samtliga tre relationer. Materialet tillåter inte heller mig att 
prata om två separata dimensioner. Figur 7 visar endast en dimension - en 
”styrning+demokratidimension” i någon slags symbios.  Demokratidimensionen 
(Input-output) är tydligt närvarande i båda de två andra spänningarna 
(Metastyrning – detaljstyrning och specialisering - koordinering). Framför allt 
hade jag problem med diskussionen om ”konflikter”. Konflikterna i den 
traditionella kommunen uppstår på grund av specialiseringen och hur samarbetet 
mellan kommunens olika delar fungerar (i vad jag har kallat 
styrningsdimensionen). Men konflikterna har en demokratisk aspekt. 
Konflikterna har ett procedurellt värde i termer av att ge möjlighet till öppen 
argumentation och insyn (demokratidimensionen).  

(2) Uppsatsen är djupgående analys av ett avgränsat fenomen i kommunsektorn – 
en organisationsförändring som innebär att små svenska kommuner tar bort sina 
nämnder. Skillnaderna mellan modellerna anknyter till flera olika vetenskapliga 
forskningsfält och diskurser. Kostnaden för djupet i själva det empiriska 
fenomenet har varit djupet i beskrivningen och analysen av respektive spänning, 
tydligheten över hur begreppen hänger ihop och tydligheten i själva jämförelsen.  

  
Jag ska, avslutningsvis, återvända till argumentet i inledningen av den här 
uppsatsen att uppsatsen ger stöd för två olika teser som har formulerats i den 
statsvetenskapliga litteraturen: om en förmodad förskjutning av makt från politik 
till förvaltning och om ett förmodat skifte från en demokrati som fokuserar på 
politik (processer) till en demokrati som fokuserar på policy (leveranser). 
Diskussionen som följer mynnar ut i ett förslag till vidare forskning på en design, 
som dels kan råda bot på båda de problem som redogjorts för här ovanför, men 
framför allt kasta ytterligare kritiskt ljus över kommunernas anpassning till 
samhällsutvecklingen.    

Den första idén härleds av Garsten et al. (2015) bland annat till framväxten av 
olika grupper inom det svenska politiska systemet som utövar makt utan 
demokratiskt mandat (s. 7). Den centraliserade modellen utmanar det representativa 
demokratiska idealet, som förutsätter att personer som utövar makt kan avsättas i 
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demokratiska val, genom att en stor del av beslutandekraften har delegerats till 
förvaltningen. Uppsatsen visar att det finns en tydlig konflikt mellan förvaltningens 
behov och de politiska behoven. Å ena sidan krävs en självständig förvaltning och 
en uppdelning av ansvarsområden (t ex genom ”vad” och ”hur”). Tjänstemännen 
måste ha utrymme att arbeta och leverera inom det uppdrag som politiken har gett 
dem. Tjänstemännen måste vara lojala mot den politiska viljan, men måste 
samtidigt ha sin kompetens och invånarnas bästa framför ögonen och inte den 
politiska debatten. Samtidigt har den kommunala politiken en praktisk ontologi, 
politikerna är ansvariga för all verksamhet och har formellt rätt att engagera sig i 
vilka frågor som helst.  Politikerna dras in i det som är förvaltningens områden för 
att det är de konkreta frågorna – den rena verkställigheten – som påverkar 
medborgarna. Medborgarna vänder sig direkt till politiken i den lilla kommunen 
med frågor om de här processerna.  De känner varandra. De kommunala politikerna 
måste betraktas som medborgare. De är medborgare som har engagerat sig politiskt 
för att de möter vissa frågor i sin vardag och därmed bygger upp ett intresse för 
vissa specifika frågor. Villkoret för det kommunala politiska engagemanget ligger 
i möjligheten att engagera sig i det som betraktas som detaljfrågor. Medborgare 
engagerar sig politiskt för att de påverkas direkt av frågor om underhåll av gator, 
vattenförsörjning, underhåll av lekplatser och fritidsgårdar, servicen på 
äldreboenden och så vidare, och kanske inte primärt av övergripande frågor om 
ekonomi, demokrati, styrning och organisering. Maktförskjutningen som meta- och 
tillitsstyrningen tycks vila på, i relationen mellan politik och förvaltning, blir av de 
här skälen kontroversiell.  Den bygger på att man sätter upp en tydlig gräns om vad 
som är politik och vad som är förvaltning och det finns här en risk att man reglerar 
den politiska initiativrätten. Å andra sidan leder det är resonemanget till en 
möjlighet att ifrågasätta de traditionella politiska ideologiska partiernas närvaro i 
en politisk miljö som är opolitisk.  

Den andra idén om ett skifte från input- till outputdemokrati har härletts till ett 
minskat intresse för partipolitik och val (Peters 2010b, s.40) och till framväxten av 
nätverksstyrning (Lundquist 2011, s. 194). Politiska system bedöms i större 
utsträckning nu än tidigare, efter deras förmåga att leverera välfärd snarare än de 
demokratiska processer som traditionellt har legitimerat dem (Peters, 2010b, s. 40).  
I det här avseendet präglas modellerna av två olika diskurser. Den traditionella 
modellen präglas av en inputdiskurs och den centraliserade av en outputdiskurs. 
Det finns i båda modeller en tydlig, i alla fall upplevd, konflikt mellan formaliteten 
i processerna och förmågan att leverera kommunal service. Den centraliserade 
modellen utmanar även i det här avseendet det representativa idealet. Det 
deliberativa idealet, som det har uttryckts genom mina informanter, ifrågasätter 
nämligen partiernas inblandning i formuleringen av politik, idén om representation 
och förnekar betydelsen av konfliktsidan av politiken. Det är ett opolitiskt politiskt 
engagemang mellan kommuninvånare och förvaltningsorganisation. Argumentet 
att deliberativa insatser hjälper till att göra demokratin kontinuerlig ska ställas i 
kontrast till nämnderna som en möjlighet till faktiskt politiskt deltagande för 
kommuninvånare mellan valen och nämnderna som en utbildningsinstans för 
politiker.  



          
 

 
 

50 

Kopplingen mellan de två idéerna om en maktförskjutning från politik till 
förvaltning och skiftet från input- till outputdemokrati, i det är specifika fallet, är 
följande:  Den centraliserade modellen metastyr och delegerar beslutandekraft till 
förvaltningen, koordinerar verksamheten i syfte att öka kapaciteten att 
tillfredsställa krav på integrerad service till invånarna (output). Den traditionella 
modellen behåller beslutandekraften på den politiska nivån, detaljstyr och 
specialiserar verksamheten med hänvisning till värden som politisk kontroll, 
ansvarsutkrävande och representation (input).   

Jag har inte gjort något anspråk på att kartlägga några formella samband men 
tror att logiken i resonemanget här ovanför kan sammanfattas som: mer politik (X) 
=> input (Y), mer förvaltning (X) => output (Y). Förslaget till vidare forskning är 
att studera det här sambandet ytterligare. Input respektive outputfokus blir då två 
olika utfall och metastyrning, detaljstyrning, koordinering samt specialisering blir 
mått på grad av politik respektive grad av förvaltning (X). Ett annat förslag till 
vidare forskning är att studera i vilken utsträckning de beskrivningar jag har gjort 
av modellerna och skillnaderna mellan dem är diskursiva; huruvida skillnader i 
informanternas beskrivningar är upplevda och huruvida skillnader mellan 
modellerna har med andra faktorer att göra t ex ledarskap.   

Uppsatsen har visat att flera skillnader emellertid inte är upplevda utan 
organisatoriska.  Den centraliserade modellen utmanar genom vissa principiella 
praktiker på djupet villkoren för den kommunala politiken som den traditionellt har 
utformats.  

Politiska demokratier förutsätter både förankring (input) och handlingskraft 
(output).  Ingen av modellerna är bättre än den andra.  De är olika. I ljuset av att 
fler kommuner överväger den centraliserade modellen krävs emellertid en 
diskussion, framför allt om vad den ökade delegeringen till förvaltningen har för 
konsekvenser för olika demokratiska principer (t ex ansvarsutkrävande). Detta i 
förhållande till den kommunala politikens villkor och ontologi.   
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