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Syftet med undersökningen 
_________________________________________________________________ 

• Att ta reda på invånarnas allmänna inställning till 
sammanslagning av kommunerna.  

• Att mer specifikt undersöka inställningen till de fyra 
konkreta alternativ för framtida kommunindelning som 
PwC presenterat. 

• Att undersöka varför man väljer som man gör. 



Attityderna till 
sammanslagning 
kommunvis 
_________________ 



Majoriteten av 
kommunerna är 
principiellt positiva till 
sammanslagning, enligt 
detta sätt att mäta.  
 
 
Skala 1-5: 
1 = Helt av annan åsikt 
5 = Helt av samma åsikt  
_______________________ 



I hälften av kommunerna 
är majoriteten positiva 
till  sammanslagning av 
den egna kommunen. 
 
_______________________ 



Höjt medeltal för sammanslagning i allmänhet, men oförändrat 
för sammanslagning av den egna kommunen, 2010 och 2016  
_____________________________________________________________ 

69% 52 % 53 % 63% 

Medeltal skala 1-5 och procentuell andel positiva 



Värderingar hos de svarande som underbygger stöd för 
kommunsammanslagningar 
_________________________________________________________________ 

1. Besparingar och ekonomisk bärkraft  

2. Rättvisa, likvärdighet 

3. Rättsäkerhet, integritet 

4. Personalens kompetens 
 



Föreställningar och värderingar som underbygger motstånd 
mot kommunsammanslagningar 
_________________________________________________________________ 

1. Dagens struktur klarar framtida utmaningar  
2. Trivseln och gemenskapen skulle lida av 

sammanslagning 
3. Med fler kommuner lyssnar man på 

invånarnas åsikter 
4. Behålla närheten och den geografiska 

spridning av serviceenheterna 
 



Svagt stöd för alla fyra alternativen.   
Alternativen med 16 respektive 1 kommun är minst populära 
_________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

Alternativens medeltal för hela Åland, skala 1-5 



Starkast stöd för alternativet  
16 kommuner i den minsta 
kommunen, svagast stöd i den 
största  
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Saltvik ger inte mycket 
för alternativet 1 
kommun. Ett visst stöd 
finns däremot i Kökar. 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Finström ger stöd till 
alternativet 4 kommuner, 
där man går samman 
Geta, Saltvik, Sund och 
Vårdö.  
 
Sottunga ger tummen ner. 
_____________________________  

 
 
 
 
 
 
 



Invånarna i Kumlinge ger 
varianten med 7 kommuner, 
gott betyg. Jomala gillar 
också detta alternativ där de 
andra kommunerna går 
samman i olika 
konstellationer, medan dom 
själva och Mariehamn förblir 
enskilda kommuner. 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattande slutsatser (1) 
_________________________________________________________________  
1. Ålänningarna vill ha en förändring av den 

nuvarande kommunstrukturen – alternativet 
med 16 kommuner får svagt stöd (svagast i 
tätorterna).   

2. Samtidigt väcker inget av de övriga 
alternativen starkt gehör.  
 
 

 
 
 
 
 



Sammanfattande slutsatser (2) 
_________________________________________________________________  

3. Alternativen med fyra respektive sju 
kommuner får ändå starkast stöd. 

4. Alternativet med en kommun får svagt stöd. 
   

 

 
 
 
 
 
 



Sammanfattande slutsatser (3) 
_________________________________________________________________  

5.  Det råder splittring mellan kommunerna och 
mellan de föreslagna grupperingarna avseende 
den framtida kommunstrukturen. 

6. De kommunalt förtroendevalda ger dagens 
struktur högre betyg än invånarna i gemen, 
samtidigt som de ger de presenterade 
alternativen lägre betyg.  

 
 
 

 
 
 
 
 



Sammanfattande slutsatser (4) 
_________________________________________________________________  

7.  Ekonomiska, rättvise- och rättssäkerhets- 
argument samt betoning av personalens 
kompetens dominerar hos dem som 
förespråkar sammanslagningar. 

8. Argument om trivsel, sammanhållning, närhet 
i de grundläggande servicefunktionerna och 
närdemokrati dominerar hos motståndarna.  
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