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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte är att granska kommunernas roll och självstyrelse i en för-
änderlig samhällsorganisation. Ansvarskommitténs reformförslag till ny samhällsorganisa-
tion granskas genom att undersöka tidigare kommunindelningsreformer som genomförts i 
Sverige. Detta för att förstå de demokratiska effekterna av dessa förändringar.  

Resultat av den forskning som uppsatsen redovisar visar att reformerna har påverkat den 
kommunala demokratin, främst genom att antalet förtroendevalda har minskat samtidigt 
som antalet kommunala tjänstemän ökat. Avståndet mellan valda och väljare har växt. De 
svenska partierna har problem i hanteringen av den demokratiska processen och förank-
ringen på den kommunala såväl som på den nationella nivån.  

Uppsatsens metod är en kvalitativ textanalys. Det material som ligger till grund för uppsat-
sen är inhämtat från tidigare kommunaldemokratisk forskning, statliga utredningar samt 
böcker och annan litteratur som behandlar ämnet för uppsatsen.  

Uppsatsens slutsats blir att Ansvarskommitténs reformförslag till ny samhällsorganisation, 
till stor del, betraktar kommunerna som en integrerad del i genomförandet av statens väl-
färdspolitik. Kommunerna ska vara statens förlängda arm ute i landet och genomföra den 
nationellt beslutade politiken.  

Ytterligare en slutsats är att Ansvarkommitténs förslag tar de svenska partiernas roll för gi-
ven. Det tycks finnas en uppfattning om att partierna ska klara av den demokratiska pro-
cessen. Detta trots att partierna redan idag har problem på många områden. Inte minst när 
det gäller medborgarnas förtroende samt att allt fler medborgare väljer att engagera sig poli-
tiskt i andra organisationer och på andra sätt. Detta beskrivs ske utifrån ett medborgarper-
spektiv. 

Därmed är det förvånande att Ansvarskommittén inte ägnat större utrymme och tid åt att 
undersöka de demokratiska effekterna av det reformförslag man lägger fram rörande den 
svenska samhällsorganisationen.  
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Abstract 

The essays main aim is to investigate the municipality’s role and independence in a 
changing society organization. The responsibility committees (Ansvarskommittén) reform 
proposal, regarding a new society organization, are studied through examine earlier 
municipality subdivision reforms that has been implemented in Sweden. This in order to 
understand the democratic effects of these changes.  

Result of the research that the essay present shows that these reforms have influenced the 
municipal democracy, in front through that the number of elected representatives have 
decreased, at the same time as the number of municipal officials increased. The distance 
between voter and elected has increased. The political parties have problem handling the 
democratic process on the municipal as well as on the national level.  

The essay method is a qualitative text analysis. The material for the essay is acquired from 
earlier municipal democratic research, state inquiries, books and other litterateur that treats 
the matters for the essay.  

The essays conclusion becomes that the responsibility committee reform proposal for a 
new society organization, to a large extend, is considered as an integrated part of the 
implementation of national welfare politics. The municipalities are imagined to function as 
the central governments extended arm and to realize nationally decided policys.  

Yet another conclusion is that the responsibility committee takes the function for the 
political parties for granted. The political parties are considered to handle the democratic 
process on the local as well as on the national level, despite that the political parties have 
problems in many areas. Especially, when it comes to gathering citizen’s trust towards 
political parties. Also when considering that many citizens prefer to take an active interest 
in politics through other organisations and in other ways.  

Thereby, it is surprising that the responsibility committees not devote more room and time 
examining the democratic effects of the reform proposal they puts forward, concerning the 
Swedish society organization.  
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1 Inledning 

Den 23 januari 2003 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som fick i uppdrag att 
se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom den svenska samhällsorganisationen. 
Kommittén gick under namnet ansvarskommittén. Dess övergripande uppgift var att peka 
på vilka förändringar som måste göras inom den svenska samhällsorganisationen. För att 
kunna möta de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden förväntas ställas 
inför  

I fokus för ansvarskommitténs arbete stod framtida och växande anspråk på offentliga in-
satser till följd av demografiska förändringar, teknisk och vetenskaplig utveckling, nya vär-
deringar, bättre informerade medborgare samt nya politiska frågor. Kommittén identifiera-
de sex principer för ansvarsfördelningen i samhällsorganisationen. Tre av dessa var demo-
krati och legitimitet samt lägsta möjliga beslutsfattande nivå. Särskilt stor uppmärksamhet 
gav kommittén även åt vikten av ett medborgarperspektiv samt behovet av likvärdighet. 
Det blir därmed intressant att granska dessa principer vidare, för att kunna bedöma an-
svarskommitténs förslag, utifrån de principer ansvarskommitténs satte upp för en framtida 
samhällsorganisation.  

Kommittén skriver i sitt slutbetänkande att en effektiv användning av offentliga resurser 
kräver att man ger utrymme för lokala och regionala avvägningar och prioriteringar. Som 
ett resultat av detta ställningstagande, kom de fram till att ett stort mått av kommunal själv-
styrelse är avgörande för att de offentliga välfärdstagandena på sikt ska kunna uppfyllas. 
Men det finns även motsägelser i detta faktum. Kommittén skriver att det finns ett starkt 
och legitimt nationellt intresse av att styra de kommunala verksamheterna. Detta gäller inte 
minst i frågan om att värna samt vidareutveckla likvärdigheten i välfärdstjänsterna.  

Kommittén skriver att ansvaret för välfärdstjänsternas genomförande och bevarande idag i 
praktiken delas mellan staten och kommunerna. Dock finner man att relationen mellan sta-
ten och kommunen brister i dialog och tillit. Kommittén påpekar även att den statliga styr-
ningen av den kommunala sektorn har blivit komplicerad och dåligt samordnad. Därmed 
anser man att den statliga styrningen måste förbättras.  

Kommittén pekar som sagt på det kommunala självstyret som en av de viktigaste princi-
perna i den svenska samhällsorganisationen. Den kommunala självstyrelsen är en av grund-
valarna i det svenska styrelseskicket. Därmed blir det intressant att försöka förstå hur den 
kommunala självstyrelsen fungerar i Sverige och på vilka grunder och principer den vilar. I 
Sverige är det kommunala ansvaret omfattande och därmed finns det ett starkt intresse av 
att de kommunala verksamheterna fungerar väl. Kommittén skriver att viktiga nationella 
värden som demokrati, samhällsekonomisk stabilitet och rättsäkerhet, till viss del, förverkli-
gas genom den kommunala verksamheten. Tillika att det är en viktig princip att hålla fast 
vid även i framtiden. 

Enligt kommittén finns det framförallt två värden som förknippas med den kommunala 
självstyrelsen, nämligen effektivitetsvärden och demokrativärden. De demokratiska värdena 
kommer fram genom att många människor deltar i genomförandet av offentliga uppgifter 
och på så sätt skolas i det demokratiska systemet. Kommittén skriver att medborgarna blir 
delaktiga och därmed medansvariga i den demokratiska processen. Självstyrelse innebär att 
beslutsfattandet sker nära medborgarna och med deras medverkan. Genom att kommittén 
lyfter fram den demokratiska dimensionen av kommunernas självstyrelse finns det anled-
ning att vidare granska denna ståndpunkt. Tillika väcker det frågor om och hur det kom-
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munala självstyret påverkar den lokala demokratin. Kommittén menar att legitimiteten för 
hela det politiska systemet stärks av att medborgarna ges möjlighet till lokalt och regionalt 
inflytande över verksamheten samt till ansvarsutkrävande.  

Kommittén kommer till slutsatsen att relationen mellan staten och kommunerna saknar en 
nödvändig dialog och tillit, och man finner flera förklaringar till detta. En av förklarningar-
na är att det i många kommuner finns otraditionella politiska majoriteter. Väljarna har på 
senare tid haft en benägenhet att lägga sina röster på andra partier i riksdagsvalen än i 
kommun- och landstingsvalen. En annan förklarning till att relationen mellan staten och 
kommunerna har blivit komplicerad och ansträngd är att det offentliga åtagandet har ex-
ploderat. Huvudansvaret för att tillhandahålla många av dessa välfärdstjänster har succes-
sivt lagts på kommunerna och landstingen.  

Men den ekonomiska krisen i början av 90-talet bidrog till att riksdagen och regeringen 
började styra kommunerna mer och på nya sätt. De principer för decentralisering som in-
nan hade varit vägledande för statens styrning av kommunerna urholkades delvis. En an-
nan förklarning är att faktiska brister i likvärdighet har spelat in för den försämrade relatio-
nen. Massmedias roll har även den betydelse när det gäller att rapportera om brister i väl-
färden. Olika kommuner har börjat jämföra sig med varandra i högre utsträckning än tidi-
gare, vilket gör att skillnaderna mellan kommunernas serviceproduktion blir åskådliggjorda 
och tydliga.  

Ansvarskommittén menar att trycket på det demokratiska systemet att hantera prioritering-
ar och göra avvägningar, av demografiska och ekonomiska skäl, kommer att öka i framti-
den. Därmed kommer samhällsorganisationen att utsättas för påfrestningar. Att man ser 
nödvändigheten i att förändra den svenska samhällsorganisationen för att kunna möta 
framtida krav är inget nytt i sig. Man har redan tidigare genomfört kommunsammanslag-
ningar som till viss del hade samma syfte som dagens reformförslag. Nämligen att reforme-
ra den svenska samhällsorganisationen för att kunna möta framtida behov och krav på till-
handahållandet av statliga och kommunala välfärdstjänster.  

 

2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsen syfte är att närmare granska kommunernas roll och självstyrelse i den svenska 
samhällsorganisationen i en framtida samhällsorganisation. Men även att förstå de demo-
kratiska effekterna av dessa förändringar.  

Kan man genom att granska den kommunala utvecklingen i Sverige, de senaste 50 åren, dra 
lärdomar som kan skapa förutsättning för uppkomsten av en framtida samhällsorganisa-
tion? Klarar kommunerna att leva upp till sina demokratiska skyldigheter gentemot med-
borgarna? Särskilt när den kommunala strukturen förändras för att klara av välfärdsanta-
ganden. Kommer de demokratiska aspekterna i skymundan i statens och kommunernas 
ständiga strävan efter ekonomisk och administrativ effektivitet?  
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3 Metod och material 

I följande kapitel redogörs för vilken metod som användes för att uppnå uppsatsens syfte.  
Den metod som valdes är en kvalitativ textanalys. Textanalys är en lämplig metod när man 
vill knyta an sin undersökning till tidigare forskningsinsatser. Uppsatsen granskar tidigare 
kommunreformer i syfte att förstå kommunernas framtida roll i ansvarkommitténs förslag 
till ny samhällsorganisation. Den kvalitativa textanalysen ger utrymme för att noggrant 
granska den litteratur som ska ligga till grund för ett samhällsvetenskapligt arbete. Det 
krävts ofta en noggrann genomläsning av litteraturen för att fånga det innehåll i källmateria-
let som inte sällan ligger dolt under ytan. Det har även inneburit att vissa delar av texterna 
varit viktigare än andra. Det källmaterial som använts i uppsatsen har värderats utifrån rikt-
linjer sammanfattad av Esaiasson m.fl. (2004).  

Ett grundläggande krav man kan ställa på allt källmaterial är att materialet är äkta. De källor 
som uppsatsen använder är relativt oproblematiska i fråga om äkthet. Flertalet av källorna 
kommer från statliga utredningar och annan litteratur som är väldebatterad inom ämnet för 
uppsatsen. Dock kommer olika författare fram till olika slutsatser gällande konsekvenserna 
av de olika skeenden som litteraturen beskriver. De demokratiska effekterna av kommun-
sammanslagningarna är ett exempel där författare kommit fram till olika slutsatser. Det 
gäller då att bedöma om man kan tro på de olika beskrivningarna. Med andra ord om de är 
tillförlitliga.  

Ett tillvägagångssätt för att uppnå detta är att fastställa berättelsernas oberoende. Esaiasson 
m.fl. (2004) skriver att källkritiken fäster uppmärksamheten på tre olika aspekter av obero-
ende. Det första handlar om möjligheterna att bekräfta berättelser. För att kunna göra detta 
har de olika källorna jämförts med varandra för att få en så korrekt bild som möjligt. Det 
har visat sig att olika författare har återgett en relativt enhetlig bild av olika händelseför-
lopp. Ibland kan dock slutsatserna rörande konsekvenserna skilja sig åt.  

Den andra aspekten handlar om avståndet mellan berättare och berättelse. Här handlar det 
om att primärkällorna (förstahandskällor) är mer trovärdiga än sekundärkällor (andra-
handskällor). Den kommunal demokratiska forskningen har pågått kontinuerligt i Sverige 
under lång tid. Hur man ser på olika fenomen har därmed fått revideras längst vägen. Fors-
kare kommer till olika slutsatser under olika tidsperioder trots att de forskar inom samma 
område. Tar man demokratin som exempel blir det uppenbart att synen på demokratibe-
greppet inte är statiskt utan utvecklas och tolkas olika under olika tidsperioder. Desamma 
gäller för det kommunala självstyrets innebörd och förverkligande. För att kunna bedöma 
dessa förändringar har det varit viktigt att förstå denna variation.  

Man kommer då in på den tredje oberoende aspekten som Esaiasson m.fl. (2004) tar upp, 
nämligen berättarens grad av oberoende. Här ska en trovärdig berättelse komma från en 
oberoende berättare. Berättaren ska i största möjliga grad vara opåverkad av någon annan 
person eller av några yttre omständigheter. Detta krav har naturligtvis sina begränsningar. 
Det finns få om inga exempel på där en person varit helt oberoende. Därmed handlar detta 
krav snarare om att fastställa graden av oberoende. De källor som använts för att studera 
kommunernas roll i den svenska samhällsorganisationen är även på denna punkt ganska 
oproblematiska. Statliga utredningar och andra forskningssammanställningar som använts i 
uppsatsen måste anses som tämligen oberoende. Även om författarna arbete givetvis till 
viss del är färgade egna värderingar och förståelse.  

Man bör även betrakta samtidigheten för de källor man väljer att använda sig av. Som tidi-
gare nämnts har uppsatsen behandlat olika fenomen över en relativt lång tidsperiod. Det 
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finns en risk med att det är för långt mellan att en händelse ägt rum och att den studeras el-
ler nertecknas. Ju närmare i tiden något ligger ju troligare är det att det ligger nära sanning-
en. Detta beror mycket på att människor har en tendens att glömma och efterkonstruera. 
Därmed är det viktigt att man beaktar om en källa beskriver ett skeende som är aktuellt just 
nu eller om man beskriver något som ligger längre tillbaks i tiden. Den samtida relevansen 
för den litteratur som används i uppsatsen är varierande. Ansvarskommittén förslag kom-
mer från innevarande år medan annan forskning om kommunerna sträcker sig tillbaks till 
60-talet. Det har varit svårt att komma runt denna problematik med tanke på uppsatsens 
syfte. Ibland måste man studera den forskning som bedrevs under den tidsperiod man har 
för avsikt att beskriva. Detta har inte minst gällt denna uppsats som studerar kommunernas 
utveckling från 50-talet och fram till 2000-talet. Därmed är den använda litteraturen rele-
vant för uppsatsen.  

En av de viktigaste uppgifterna i uppsatsen har varit att peka på avvikande tendenser som 
kan utläsas under olika tidsperioder. Det finns här en fara i att författare eller forskare av-
siktligt återgett en snedvriden bild av det de beskriver. Det har visat sig, att man i de källor 
som uppsatsen arbetat med, kan utläsa att författarna haft en bestämd åsikt om hur det 
förhåller sig på olika områden. Synen på kommunernas självstyrelse är ett sådant område. 
För uppsatsen har detta inte vållat några större problem. Det har snarare bidragit till en 
ökad förståelse genom att olika förklaringar har presenterats.  

 

4 Disposition  

Denna uppsats kommer att ha följande upplägg. Efter inledningstexten följer ett metodav-
snitt som diskuterar val av metod och de källor som används i uppsatsen. Därefter presen-
teras en analysmodell som använts för att granska utvecklingen för det kommunala självsty-
ret samt medborgarnas förhållande till den kommunala organisationen. Detta kapitel inne-
håller även olika sett att se på demokratins innebörd och mål.  

Efterföljande kapitel presenterar en teori som beskriver hur man kan se på kommunernas 
grundkaraktär. Denna teoribeskrivning följs av en redogörelse av kommunsammanslag-
ningarna mellan åren 1952-1974. Därpå beskriver uppsatsen den kommunala anpassningen 
från 1970-talet fram till 2000-talet. Efter detta kapitel följer en skildring av de demokratiska 
effekterna av kommunsammanslagningarna. Innan materialet analyseras beskrivs ansvars-
kommitténs förslag till en ny samhällsorganisation. Till sist avslutas uppsatsen med upp-
satsförfattarens egna reflektioner.  
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5 Analysmodell och demokratisyn 

För att kunna beskriva den kommunala organisationens förhållande till medborgarna kan 
man använda sig av en inflödes- och utflödesmodell. I centrum för detta system finner man 
den kommunala organisationen med fullmäktige, styrelser och nämnder och den därtill hö-
rande administrativa apparaten. Till detta centrum leder ett antal kanaler via partier, organi-
sationer och massmedier. Med hjälp av dessa kanaler kan medborgarna föra in sina krav 
och önskemål i den kommunala organisationen. Utflödet ur systemet består framförallt av 
olika former av kommunal service till medborgarna. Invånarna reagerar på den tillhanda-
hållna servicen genom nya krav (Strömberg & Westerståhl 1983). Detta är en förenklad 
modell i förhållande till verkligheten men den ger en grundläggande förståelse och kan stå 
som en utgångspunkt för fortsatt analys.  

Till denna modell hör en demokratisyn eller demokratisk teori. Utgångspunkten är att den 
kommunala demokratin i huvudsak måste vara representativ eller indirekt. Inte mer än en 
bråkdel av medborgarna i en kommun har ju möjlighet att direkt delta i det politiska och 
administrativa beslutsfattandet. Kommunala folkomröstningar utgör ett undantag. Det be-
tyder att teorin måste bygga på den representativa formen av folkstyre. Men även denna 
form av folkstyrelse ska leda till att medborgarnas vilja kommer fram i de politiska besluten 
(Strömberg & Westerståhl, 1983). Om detta synsätt får vara rådande, blir folkviljans för-
verkligande, demokratins överordnade mål.  

Har man detta synsätt för ögonen ärr man inte villig att acceptera att med demokratin i sin 
representativa form, bara består i att de politiska beslutsfattarna väljs av folket, samt att an-
svaret för deras beslut kan utkrävas i nästa val. Demokrati, sett ur detta perspektiv handlar 
om kontinuerlig kommunikation mellan förtroendevalda och medborgarna. Detta förutsät-
ter dock förutsätter att den representativa folkstyrelsen kan erbjuda tekniker som möjliggör 
medborgarnas inflytande gällande politikens innehåll.  

Dessa tekniker bygger på olika slag av medborgerlig aktivitet, förutom deltagandet i valen. 
Det kan handla om medborgarnas deltagande i opinionsbildning rörande kommunala frå-
gor. Som i sin tur kräver att medborgarna informerar sig i dessa frågor och bildar sig en 
åsikt. Kommuninvånarna kan påverka sin omgivning genom att aktivt delta i partier, orga-
nisationer och aktionsgrupper. De kan även yttra sig i massmedia eller framföra sina åsikter 
direkt till tjänstemän eller politiker i kommunen (Petterson m.fl. 2000). Dessa aktiviteter 
kan skapa ett samspel mellan medborgarna och beslutsfattarna, även vid andra tillfällen än 
vi val. 

Den ovan beskrivna demokratiteorin lägger alltså in mer i tanken på representation, än att 
den förtroendevalde är vald. De folkvalda ska även vara representativa inför medborgarna. 
I första hand ska de vara åsiktsrepresentativa. Det vanligaste sättet att uppnå detta är att 
partierna lägger fram kommunala program som representerar en viss allmänpolitisk åskåd-
ning eller ideologi. Men detta kan även ske genom det proportionella valsystemet. Ett så-
dant valsystem kräver att väljarna i första hand röstar på åsikter och inte på personer. Även 
att platserna i den valda församlingen fördelas så att åsiktsfördelningen bland väljarna av-
speglas på ett riktigt sätt.  

Detta gör att partiideologiernas roll blir av särskilt intresse. Flertalet av de frågor som de 
valda har att ta ställning till, diskuteras inte vid valen. I de frågor som de valdas ställningsta-
gande är ett uttryck för deras partiideologi, kan de hävda att de har stöd för deras ställ-
ningstagande, genom att väljarna har röstat på partiet och dess ideologi. Det finns även en 
allmän uppfattning om att de valda församlingarna, ifråga om kön, ålder, yrke med mera, 
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inte ska skilja sig från befolkningens sammansättning i stort. Detta är viktigt mål som bidrar 
till åsiktsrepresentativiteten. Kanske främst i frågor som inte direkt tillhör de partipolitiska.   

Den ovan berörda demokratiteorin, har även konsekvenser för synen på förvaltningens roll 
och på förhållandet mellan kommunalpolitiker och tjänstemän. Genom att ansvaret för 
folkviljans förverkligande ytterst vilar på valda representanterna, blir det en huvuduppgift 
för den kommunala förvaltningen att genomföra de politiska besluten. Med andra ord be-
tyder det att de politiska besluten ska ”styra” förvaltningen. Politikerna ska ”styra” tjänste-
männen.  

Denna beskrivning gör gällande att det medborgerliga deltagandet, åsiktsrepresentativiteten 
och beslutsförverkligandet är väsentliga demokratiska teknikvärden. Genom att dessa tek-
nikvärden så långt som möjligt kan tillfredsställas. Kan det överordnade demokratiska må-
let, nämligen folkviljans förverkligande, gynnas.  

Det verkar som samtliga nya regeringar de senaste 40 åren har sett det som nödvändigt att 
tillsätta en egen demokratiutredning. Under 70 och 80-talen har kommittéer om kommunal 
demokrati avlös varandra. Dessa utredningar fortsatte under även under 90-talet. Parallellt 
med de statliga utredningarna har det pågått en omfattande statsvetenskaplig forskning på 
området (Jacobsson 1999). Demokritutredningarnas fokus har varierat under decennierna 
allteftersom olika omständigheter och problem har varit aktuella.  

Vad demokratin egentligen innebär och kräver är inget som är bestämt en gång för alla, 
utan det sker ständigt tolkningar och utvärderingar. Olika politiska ideologier delar ord som 
demokrati, frihet och rättvisa, men ordens innebörd tolkas ofta olika. Ett sätt att betrakta 
demokratibegreppet är att se det som ett historiskt begrepp som har olika innebörd i olika 
tider. Men det handlar även om att betrakta vilka andra begrepp som ingår i demokrati och 
som behövs för att komplettera och implementera demokratin i samhället. En bestämd 
demokratisyn kan förutsätta en viss förståelse av andra närliggande begrepp, som frihet och 
rättvisa. Demokratin är också i behov av en rad andra ting för att fungera, som förtroende-
valda, politiska partier, tanken om representation med mera. Även dessa får avvikande be-
tydelse och spelar olika roller i olika tidsperioder (Jacobsson 1999).   

Olika demokratiteorier ger även skilda svar på vilka folket är, vilken typ av representation 
som krävs, vilka samhälleliga förutsättningar som bäst främjar deltagande, samt på vilka 
områden folket ska styra verksamheterna och vilka beslut som folket ska påverka (Held 
1996). Inom den akademiska diskussionen, rörande olika demokratiteorier, kan man utläsa 
ett antal olika distinktioner och tankegångar. En vanlig distinktion är den mellan direktde-
mokrati och representativ demokrati. Direktdemokratin bygger på att medborgarna själva 
deltar i den politiska styrningen. I dag kommer det direktdemokratiska idealet på den na-
tionella nivån närmast till uttryck genom folkomröstningar. Den representativa demokratin 
utvecklades i nationalstaterna där direktdemokrati betraktades omöjlig av praktiska skäl, 
och bygger på att medborgarna utser representanter som fattar de politiska besluten och 
sedan står tillsvars för dem i nästkommande val. Fri åsiktsbildning och möjlighet att välja 
mellan flera kandidater är förutsättningar för att den representativa demokratin ska vara 
meningsfull.  

Idag har vi i praktiken ett representativt styrelseskick med direktdemokratiska inslag. Även 
inom denna konstitutionella ram utvecklas olika ideal rörande medborgarnas demokratiska 
deltagande. Ett sådant ideal brukar kallas deltagardemokrati eller konkurrensdemokrati 
(Held 1996). Välkända representanter för konkurrensdemokrati är Max Weber och Joseph 
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Schumpeter1. Här blir väljarnas roll att utse ledare genom återkommande val. Tanken är att 
det ska vara möjligt att avsätta ledarna men det innebär ett begränsat folkligt deltagande ef-
ter hand. Demokratin blir en politisk metod där medborgarna väljer sin styrelse mellan 
konkurrerande eliter. För deltagardemokrater är inte detta nog, utan demokratin måste in-
nebära ett mer aktivt deltagande än att bara gå och rösta var fjärde år. De vill även ett de-
mokratiskt deltagande inom andra samhällsområden än det politiska. Dessa två modeller 
representerar olika syn på medborgarens förmåga och möjligheter. Den elitdemokratiska 
skolan menar att det är orealistiskt att förvänta sig att den vanliga medborgaren skulle vara 
intresserad eller lämplig för ett mer aktivt deltagande i det politiska styret. Deltagardemo-
krater menar däremot att om människor inser att det är möjligt att påverka besluten så 
kommer de sannolikt också att delta mer aktivt. Deltagandet blir även en läroprocess i vil-
ken deltagarna kan utvecklas.  

En annan skillnad som blir synbar är gränsdragningen mellan politikens område och andra 
samhällsområden. Medan deltagardemokraterna vill vidga demokratins verksamhetsfält slår 
konkurrensdemokraterna vakt om gränsen mot det civila samhället och vill begränsa de-
mokratin till den statliga sfären.  

Ett annat demokratiideal, inom ramen för deltagardemokrati, är idén om den kommunika-
tiva demokratin. Här blir idealet en politisk process som styrs av en kommunikativ rationa-
litet, där det rationella med olika handlingar är ett resultat av och uppnås genom samför-
stånd med andra. Den mest kända företrädaren för denna idéinriktning är Jürgen Habermas 
som i sin tur har hämtat inspiration från Emile Durkheim (Jacobsson 1999). I enlighet med 
Durkheim teori kännetecknas demokrati av en tvåvägskommunikation mellan styrande och 
styrda samt av nära kontakter mellan staten och andra sektorer i samhället. Slutsatsen blir, 
att ju mer kommunikation och ju bättre de styrandes politik stämmer överrens med de 
styrdas vilja, desto mer demokrati.  

Även för Habermas är den samhälliga kommunikationen central (Habermas 1994). Kom-
munikationen sker mellan medborgarna i det civila samhällets politiska offentlighet och ka-
naliseras sedan in i det politiska systemet genom offentlighetens representanter. Det är vik-
tigt att kommunikationen är tvångsfri, jämställd samt präglas av ett samförstånd grundat på 
bästa argumentets makt. Det blir därmed bara genom offentliga samtal som olika förslags 
rimlighet kan bedömas och beslut legitimeras.  

En annan distinktion är den mellan en liberal och en republikansk demokratimodell (Ja-
cobsson 1999).  Den liberala är orienterad mot individen medan den republikanska är kol-
lektivt inriktad. Det betyder att den demokratiska processen ges olika betydelse i dessa mo-
deller. I den liberala modellen består samhället av individer med privata intressen och poli-
tikernas roll blir att insamla och genomdriva dessa. Staten blir en offentlig förvaltningsap-
parat i individens tjänst. De individuella rättigheterna är de viktigaste medborgerliga rättig-
heterna (negativa rättigheter gentemot staten och andra medborgare, frihet från yttre 
tvång). I det republikanska synsättet blir demokrati inte ett sätt att kontrollera statlig 
maktutövning. Istället är det ett medel för folkets självbestämmande och självförverkligan-
de. Man ser individen som ett politiskt djur som utformar sina intressen i gemenskap och 
dialog med andra. Statens själva existensberättigande ligger i att den garanterar en opinion 

                                                 

1 Se Schumpeter, Joseph 1975 [1942] Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper 
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och viljeprocess som möjliggör att fria och jämlika medborgare kan ensas runt gemensam-
ma mål och normer (Jacobsson 1999).  De viktigaste medborgerliga rättigheterna blir där-
med rätten till politiskt deltagande och kommunikation (positiva rättigheter, frihet till auto-
nomi).  

En fråga som är relevant i sammanhanget är effektivitetens roll för demokratin. Kan man 
göra en avvägning mellan deltagande och effektivitet för att önskade måla ska uppnås? El-
ler kan goda resultat uppväga ett minskat deltagande i den politiska processen? Det finns 
statsvetare som hävdar att det är möjligt (SOU:1998:128). En som menar detta är Fritz 
Scharpf och han ser en ökad problemlösningskapacitet som ett demokrativärde i likhet med 
medborgarnas deltagande i politiken. Giandomenico Majone (1996) påstår att alla politiska 
frågor inte behöver legitimeras demokratiskt utan de kan legitimeras genom en ökad effek-
tivitet. Välfärdspolitiken är enligt honom ett exempel på det förstnämnda och upprättandet 
av EU:s inre marknad ett exempel på det sistnämnda.  

Tittar man på den socialistiska traditionen har man betonat att demokratin måste ges förut-
sättningar till ett reellt innehåll. Demokratibegreppet menas därför innefatta mer än den 
politiska demokratins officiella regler. Det handlar bland annat om människor reella möj-
lighet att påverka sina levnadsvillkor. Politisk demokrati förutsätter då ett visst mått av so-
cial och ekonomisk jämlikhet. Det betyder även att sociala och ekonomiska frågor kan un-
derkastas demokratiska beslut. Detta är en åsikt som bland andra Ernst Wigforss (1971) fö-
reträder. Den liberala traditionen betonar istället ofta formella demokratiska spelregler. Or-
saken är att jämlikheten ska gälla rätten till politiskt deltagande och demokratikravet gäller 
statens styrelse, inte andra samhällsområden.   

 

6 En teori om kommunal självstyrelse 

Den svenska regeringsformens första paragraf gör gällande att den svenska folkstyrelsen 
står på två grundpelare, nämligen ett representativt parlamentariskt statskick och kommu-
nal självstyrelse: 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt 
och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse (FR 1 kap. 1 §).  

Regeringsformen (RF) fastställer att kommunal självstyrelse är en grundpelare för den 
svenska politiska basorganisationen och därmed för den svenska demokratin. Den kom-
munala självstyrelsen är även en bärande idé i alla svenska partiers programskrifter och ett 
vanligt förekommande koncept i den politiska retoriken. Även om RF och andra författ-
ningar tar upp det kommunala självstyret som ett centralt begrepp för den svenska sam-
hällsmodellen och för demokratin. Är dess praktiska och idémässiga innebörd oftast kort-
fattat beskriven. Vilken funktion och utformning den kommunala självstyrelsen ska ha pre-
ciseras sällan (Strandberg 1998). Rf ger inte heller några klara riktlinjer för hur den kom-
munala självstyrelsen skall utformas och fungera för att fylla sin roll för demokratin. Ge-
nom detta ligger allt som har att göra med de kommunala enheternas indelning, styrning 
och funktion, hos de svenska partiernas representanter i riksdagen. Detta sker därmed ge-
nom den regelbundna lagstiftningsproceduren (Strandberg 1998).  
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Som ovan nämnda diskussion gör gällande finns det brister när det kommer till att beskriva 
det kommunala självsyrets praktiska och idémässiga innebörd. Urban Strandberg menar att 
det saknas en teori om kommunal självstyrelse som politisk basorganisation (Strandberg 
1998). Därför presenterar han en teori som kan förklara den kommunala självstyrelsens 
grundkaraktär samt hur den kan vara utformad. Tittar man på den litteratur som genom 
åren har diskuterat samhällssyn och statsbildningsfrågor kan man utskilja två dimensioner 
beträffande kommuners grundkaraktär. Den första dimensionen är giltig för alla politiska 
basorganisationer, nämligen samhällssyn. Frågan blir då om kommunerna är organiskt natur-
givna eller om de är en ”mekaniskt” konstruktion, byggd på mänskligt medvetande och vil-
ja. ”Organisk” och ”mekanisk” är den första dimensionen av politiska idéer om kommu-
ners grundkaraktär.   

Den andra dimensionen gör gällande att kommuners grundkaraktär är relaterad till kom-
munernas relation till statsmakten. Politiskt tänkande om kommunal självstyrelse, som poli-
tisk basorganisation, måste förhålla sig till relationen mellan kommunen och den centrala 
staten. Därmed blir dimensionen självständighet eller statsbundenhet given. Man måste 
försöka besvara frågan om kommunen ska vara politiskt självständig från staten eller om 
den ska vara statsbunden. 

 

6.1 Idéer om gemenskapskommunen 

Ett första sätt att se på kommuners grundkaraktär är att beskriva idéer om gemenskaps-
kommunen. I enlighet med gemenskapskommunens idéer är kommuner organiskt fram-
vuxna lokalsamhällen, med traditionsgiven och naturlig självständighet. Man ser gemenska-
pen som given från äldre självstyrelseorgan som socknar, byalag, ting, härader. Dessa histo-
riska gemenskaper tas som inspiration oavsett dess historiska sanningshalt. En historisk or-
ganismtanke blir här tydlig. Eftersom kommunernas organiska ursprung och karaktär är 
dess egen får kommunerna en ”naturlig suveränitet” som ger självständighet från staten. 
Gemenskapskommunen har därmed en självständig karaktär. Men denna självständighet 
bygger inte på att individerna gemensamt går samman i ett samhälle, utan på kollektivets 
successivt nedärvda roll för varaktighet och social gemenskap.   

Idéer om gemenskapskommunen hämtar stöd i tankegångar enligt vilka lokalsamhället är 
ursprungliga och genuina. L. J. Sharpe skildrar tankegången på följande sätt genom att hän-
visa till ett avsnitt i Tocquevilles text, där han betraktar städer och småsamhällen som ska-
pade av Gud; 

[…] the primacy of the Community, the town. The nation, so the argument runs, is an 
artefact of man but the municipality is an artefact of nature. Tocqueville puts it with 
characteristic appeal and force: ’man creates kingdoms and republics but township seem to 
spring from the hand of God’. 

 

6.2 Idéer om kontraktskommuner 

Ett annat sätt att se på kommunernas grundkaraktär är genom idén om kontraktskommu-
nen. Enligt denna idé är samhället inte organiskt eller traditionellt framvuxet. Istället är 
samhället rationellt och mekaniskt sammansatt. Ett kommunsamhälle besitter en egen och 
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genuin politisk självständighet. Med en egen rättslig kompetens, eller i alla fall rätten till po-
litisk självständighet gentemot staten.  

Men tvärtemot från gemenskapskommunen kommer kommunens självständighet från in-
dividen och inte från gruppen. Denna syn representeras av att, varje enskild individs rättsli-
ga kompetens att sköta sina egna angelägenheter, ses som investerad i den kommunala ge-
mensamma organisationen. Man utgår med andra ord från idén om den självständiga män-
niskan, som genom ett slags kontrakt (samhällskontraktet) går samman med andra individer 
för att skapa ett samhälle. Kommunen ses därför som en association av medborgare.  

Det ligger i kontraktskommunens idékonstruktion att det politiska medborgarskapet är den 
sammanhållande länken. Människan fungerar som medborgare i politisk mening. Alla indi-
vider är beredda att lämna ifrån sig individuell eller kollektiv auktoritet till en politisk aukto-
ritativ församling med en gemensam värdegrund. Som i sin tur kommer från eller vilar på 
varje persons auktoritet. Det betyder även att flera lokala samhällen med politisk auktoritet 
kan gå samman genom att upprätta ett större samhällskontrakt. Det kan vara till en delstat, 
till en nationell federativt uppbyggd stat eller till en enhetsstat.  

Kommunerna får genom denna idékonstruktion ett egenvärde. Kommunen fungerar som 
bas för medborgarskapets utövande. Dessutom för att vara kommuninvånarnas gemen-
samma organ i deras strävan att realisera sina individuella livsplaner. Enligt Held (1995) 
skulle kontraktskommunens idéer om kommuners grundkaraktär betecknas som ”republi-
kanska” och beskrivas enlig följande;  

The core of the Renaissance republican case was that the freedom of political community 
rested upon its accountablility to no other authority than that of the community […] the 
republican view emphasize, in short, that the freedom of citizens consist above all in their 
unhindered pursuit of their self-chosen ends. The highest political idel is the civic freedom 
of an independent, self-governing republic. 

Även Rousseaus idéer om “den allmänna viljan” innehåller element som kan anföras som 
argument till stöd för kontraktskommunens idéer. Fundamentet för ”den allmänna viljan” 
är att den bara kan realiseras med hjälp av direktdemokrati. Genom att direktdemokrati inte 
är möjligt i stora stater tänkte sig Rousseaus; “ett system där den stora staten skulle delas 
upp i flera mindre suveräna enheter, vilka höll samman för gemensamt försvar i en sorts 
federation”(Strandberg 1998). 

Man kan även vända sig till den liberala idétraditionen där J.S. Mill och de Tocqueville me-
nar att kommunerna har ett egenvärde isig och betraktas som demokratins vagga. För dem 
är kommunens roll instrumentell i sitt förhållande till den nationella demokratin, samtidigt 
som den uppfattas som oersättlig. Robert Dahl är en mer nutida tänkare och hans uppfatt-
ning är att; 

[…] representative government at the national level is merely a substitute designed to give 
the nation State democratic plausibility and usurped real democracy, but a sleight of hand 
so to speak, perpetrated in the nineteenth century. 

 

Dahl ifrågasätter därmed om demokrati på nationell nivå skulle vara överlägsen. Kon-
traktskommunens idéer, om att kommunen bör vara politiskt självständig, finns även repre-
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senterad i andra varianter av liberalt tänkande. Nämligen i den ekonomiska liberala idé tra-
ditionen.  

Friedrich Hayek försvarar starkt idén om självständiga kommuner med marknadsekonomin 
och kapitalismens ideal som utgångspunkt. Han menar att den politiska basorganisation 
som är mest marknadslikt organiserad, också är den som inskränker minst på individens 
frihet. Vidare avser han att självständiga kommuner, regioner eller delstater, på marknads-
ekonomiskt vis ska inrikta sina verksamheter mot att, på olika sätt, tävla mot varandra om 
de fritt väljande individernas preferenser. Hayek menar att det är först när valet av politisk 
inriktning är individuellt som friheten kan garanteras (Strandberg 1998).  

 

6.3 Idéer om kommunen som del av ”Statorganismen”  

Ett tredje sätt att uppfatta kommunernas grundkaraktär är idéer om statsorganismkommu-
nen som är organisk till sin natur. All samhällsutveckling är då organisk och samhällets oli-
ka enheter är förbundna med varandra, likt lemmar på en kropp, och kommunerna blir då 
inordnade i den nationellt organiserade förvaltningsorganisationen. Inom denna idétradi-
tion ser man samhället som en inordnad hierarki av stora och små ”samhällen”. Men ton-
vikten ligger på nationens, ”organismens”, enhetliga utveckling och organisation. Det na-
tionella perspektivet är tongivande.  

Man kan inom den svenska filosofin finna en talande idé om kommunen som en del av 
statsorganismen, representerad av C.J. Boström. Han talar inte om ett samhälle utan om 
samhällen i flertal. Staten är ett av dessa samhällen - det offentliga samhället - och Bro-
ström skiljer starkt på detta och det privata samhället.  

Med det privata samhället avses ”äktenskapet”, familjen, kommunen, eller det privata när-
ingslivet. Boströms idéer kan ses som en representant för en konservativ kommunfilosofi 
som har många svenska element i sig. Relationen mellan stat och kommuner betraktas som 
hierarkisk, där staten befinner sig längst upp. Det är även viktigt att det är en harmonisk hi-
erarki. Det bör inte finnas några slitningar mellan toppen och botten inom hierarkin. ”För-
hållandet mellan det offentliga samhället och de privata samhällena är förhållandet mellan 
en rad nobla personligheter (´personlighetsprincipen´) som vet sin plats och sitt värde” 
(Strandberg 1998). Men den Boströmska konservatismen innefattar ingen politisk demokra-
ti eftersom den inte accepterar parlamentarism eller allmän rösträtt. 

 

6.4 Idéer om förvaltningskommunen 

Ett fjärde sätt att se på kommunernas grundkaraktär är idén om förvaltningskommunen. 
Man skulle kunna säga att idén handlar om statsorganismkommunen i demokratisk tapp-
ning. Dessa idéer formulerades och utformades främst av nittonhundratalets socialrefor-
mistiska politiska rörelser.  

Kommunen ses här som ett led i den statliga förvaltningen och som ett redskap för den na-
tionellt beslutande reformpolitiken. Reformpolitiken gäller hela nationen och inkluderar allt 
från grundskolan till den sociala omsorgen. Det ska inte förekomma några variationer mel-
lan kommunerna. Dessutom ska kommunerna vara utformade så att de blir effektiva och 
enhetliga, för att medborgarna ska få samma service oavsett vilken kommun de tillhör.  
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Dessa idéer om kommunens grundkaraktär utgår från att den politiska basorganisationen är 
medvetet skapad och kan därmed omskapas med hänsyn till de funktioner man vill att den 
ska fylla. Förvaltningskommunen är ”modern” i den meningen att den tar individualismen 
som utgångspunkt. Demokratin förverkligas främst på det nationella planet, genom den 
parlamentariska demokratin, där hela folket representeras.  

Samhället ses som mekaniskt sammansatt och rationellt konstruerat. Kommunen blir en 
statsbunden länk i den demokratiskt styrda kedjan av offentliga förvaltningsorgan. Den 
kommunala självstyrelsen blir en integrerad del i en enhetlig politik för gemensamma mål, i 
en enhetlig “offentlig sektor” (Strandberg 1998).  

 

 

 

Figur.1. Idéer om kommuners grundkaraktär 

 

Självständighet 

[Gemenskapskommunen]                            [Kontraktskommunen]
          

  Framvuxna lokalsamhällen.         Samhället rationellt och 

  Gemenskapen given av tradition.        organiskt sammansatt. 

    Genuin politisk självstän-    
dighet. 

Organisk             Mekanisk 

samhällssyn         samhällssyn 

 

 

[Statsorganismkommunen]    �          [Förvaltningskommunen] 

Kommunerna del i helheten.     Led i statlig förvaltning. 

Nationellt perspektiv är tongivande. Parlamentarisk demokrati på 
nationell nivå. 

                                                         Statsbundenhet  
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7 Kommunindelningsreformerna 1952 och 1962-1974 

Den svenska kommunens storlek har sedan länge haft en framträdande roll i diskussionen 
om den kommunala självstyrelsens utformning och för den kommunala demokratin. I 
kommunallagens första kapitel kan man läsa att Sverige är indelat i kommuner och lands-
ting. Ska man genomföra ändringar i rikets indelning i kommuner skall det bestämmas i lag. 
Dessa lagregler finns beskrivna i indelningslagen som fick sin nuvarande form den 1 juni 
1979.  

I Sverige är det regeringen som fattar beslut i kommunala indelningsfrågor, i enlighet med 
indelningslagen. Men mindre indelningsärenden kan avgöras av kammarkollegiet eller läns-
styrelsen. Det finns inte heller någon lagreglerad vetorätt för kommunerna i dessa frågor. 
Men i 1979 års indelningslag har större hänsyn tagits till lokala opinioner än vad som gällde 
tidigare. Två stora kommunindelningsreformer har genomförts i Sverige. Dessa reformer 
innebar omfattande kommunsammanslagningar och genomfördes efter andra världskriget. 

Den första genomfördes den 1 januari 1952. Den andra tillkom successivt och genomför-
des 1962-1974. Det medförde en drastisk minskning av antalet kommuner. Antalet primär-
kommuner minskade från ca 2 500 år 1951 till 278 år 1974. Denna förändring ska ses mot 
bakgrund av flera näringspolitiska, ekonomiska och sociala faktorer (Gustafsson 1996). 
Men förändringarna var inte minst ett resultat av politiska viljeyttringar om att det behöv-
des stora och bärkraftiga kommuner, eftersom det fanns starka krav på den kommunala 
servicen.  

Fram till 1952 hade Sverige i hundratals år haft ett statiskt system med lite drygt 2000 land-
kommuner2. I samband med att den socialdemokratiska regeringen tog över regeringsmak-
ten 1932 och medvetet började satsa på en allmän social och ekonomisk reformpolitik ak-
tualiserades småkommunproblemet. 1930 fanns det 450 landskommuner med mindre än 
500 invånare och 646 kommuner med 500 till 1000 invånare. En viktig faktor var den på-
gående befolkningsflyttningen från landsbygden till tätorterna och städerna. Vilket resulte-
rade 1940 i att antalet kommuner med en befolkning på mindre än 500 invånare växte. En-
ligt statistiken hade nästan hälften av kommunerna en befolkning på mindre än 1000 invå-
nare (Gustafsson 1996).  

Det som framförallt drev på en radikal indelningsreform var frågan om en omfattande so-
cial reformpolitik. Från 1930-talet och framåt var detta den viktigaste politiska frågan. Inte 
minst för den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 1932. Regeringen hade en ambi-
tion att bygga ut socialtjänsten, så att alla medborgare oavsett bostadsort, skulle kunna få en 
tryggad social omvårdnad. Men de ville samtidigt behålla den rådande kompetensfördel-
ningen. I syfte att bygga den nya politiken på att primärkommunerna skulle svara för soci-
alvården. Den socialdemokratiska regeringen ville inte byta huvudmän för socialvården el-
ler överlåta ansvaret till staten eller landstingen.  

Regeringen tillsatte en socialvårdskommitté som fick i uppdrag att lämna förslag om en 
kraftig utbyggnad av socialvården. Kommittén kom 1942 fram till att många primärkom-
muner, på grund av deras ringa storlek, inte var lämpliga att ansvara för socialvården. 1943 
tillsattes ytterligare en kommitté (en särskild kommunindelningskommitté) som skulle lägga 
förslag till den upprustning som planerades av socialvården efter andra världskriget. 1945 

                                                 

2 Socknar före år 1862. 
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presenterade kommittén ett betänkande till regeringen (SOU 1945:38) med förslag till en 
indelningsreform rörande landskommunerna.  

De fann att det största problemet med de små kommunerna var deras svaga ekonomiska 
bärkraft. Man uppskattade att det skulle behövas ett befolkningsunderlag på 2000-3000 
personer i kommunerna för att kunna utföra de flesta samhällsuppgifterna. Kommittén 
analyserade även kommunstorlekens betydelse för rekrytering och arbetsmöjligheter för de 
kommunalt förtroendevalda. Man diskuterade konsekvenserna för medborgarinflytandet 
och behov av kommunala tjänstemän. Kommitténs samlade slutsats var att de flesta argu-
menten talade för en sammanslagning av de minsta landskommunerna. Så att de fick en be-
folkningsmängd på minst 2000-3500 invånare samt ett skatteunderlag på minst 8000-10000 
skattekronor.  

Det fanns vid denna tid invändningar mot reformen som var av traditionell kommunalde-
mokratisk karaktär. Men kommittén fann att invändningar vägde lätt mot de effektivitets-
vinster som skulle uppnås med en övergång till större kommuner. Även demokratiska skäl 
anfördes som argument för en ny kommunindelning. Det ansågs som svårt att rekrytera 
lämpliga och representativa förtroendevalda i många små kommuner.  

Den omfattande utbyggnaden av socialvården, med en effektiv tjänstemannaförvaltning 
som skulle kunna bidra till genomförandet av statsmaktens nya socialpolitiska intentioner. 
Ansågs som viktiga skäl för kommitténs ställningstaganden (Gustavsson 1996). Som ett re-
sultat av kommitténs förslag presenterade den socialdemokratiska regeringen i mars 1946 
en proposition3 med förslag om en översyn av kommunindelningen på landsbygden. I pro-
positionen fastställdes att normalstorleken på en landskommun skulle vara 3000 invånare. 
Ingen kommun borde understiga 2000 invånare. Regeringen lade fram förslaget till riksda-
gen, som i stort sett anslöt sig till propositionens förslag. Men riksdagen underströk att mi-
nimigränsen inte kunde bli undantagslös. Riksdagen ansåg att inte enbart befolkningsfrågan 
och skatteunderlaget fick bli avgörande. Utan frågan skulle bedömas från alla synpunkter.  

Den 1 juni 1946 trädde en ny lag om ändring av rikets indelning i borgerliga kommuner i 
kraft (Aronsson m.fl. 2002). Med stöd av denna lag genomförde i län för län en obligatorisk 
indelningsreform för landskommunerna fr. o m. 1 januari 1952. Sveriges städer berördes 
däremot inte av reformen. Reformen innebar att landskommunerna minskade i antal från 
2 281 till 816. Denna första indelningsreformen har ofta gått under namnet storkommunre-
formen.  

Trots att man gjorde vissa undantag i fråga om minimistorlek innebar reformen en genom-
gripande förändring av kommunstrukturen i vissa län. Som exempel kan nämnas att på 
Gotland minskade antalet kommuner från 92 till 14, och i Skaraborgs län fån 254 till 45 
över en natt. Det normala blev att 2-5 kommuner slogs samman till en, men det fanns ex-
empel på när 18 små kommuner slogs samman (Aronsson 2002).  

Storkommunreformen 1952 fick både en direkt och indirekt kommunaldemokratisk bety-
delse (Aronsson m.fl. 2002). Bland annat försvann kommunalstämman på grund av att näs-
tan alla kommuner nu hade en befolkning på över 700 invånare vilket enligt kommunalla-
gen innebar att man måste ha ett kommunalfullmäktige.  

                                                 

3 Se proposition 1946:236 
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Ser vi till den diskussion som fördes före och under storkommunreformen, verkar det som 
om de allra flesta fann argumenten och motiven för en reform logiska och självklara. Men 
efter en tid började motståndet mot reformen öka i kommunerna. Inte minst beroende på 
att man ansåg att medborgarinflytandet minskade. I många av de nybildade kommunerna 
skulle det dröja flera år innan motsättningarna mellan de gamla kommundelarna övervun-
nits och ett nytt kommunmedvetande vuxit fram. Men vid den tiden menade man att det 
var tid för en ny kommunindelningsreform.  

 

7.1 Den andra kommunindelningsreformen 1962-74 

Befolkningsomflyttningen från landsbygden till städer och tätorter stannade inte av utan 
fortsatte under 1950-talet. Det fick till följd att storkommunsreformen inte kunde uppnå 
sitt mål. Även de lite mindre tätorterna började förlora i antal invånare. De förut små kom-
munerna blev ännu mindre och de medelstora behöll invånarantalet på samma nivå medan 
de större expanderade kraftigt (Gustafsson 1992). Det skedde stora inflyttningar till stor-
stadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket ledde till problem och spänningar 
mellan de expanderande tätorterna, som behövde mark, och kranskommunerna som låg 
runt omkring.  

Ett bevis på att den första storkommunreformen inte hade uppfyllt sina mål, var att år 1960 
understeg 384 landkommuner (dvs. 43 procent av samtliga) den normalstorlek på 3000 in-
vånare som storkommunreformen skulle uppnå. Drygt 12 procent kunde inte ens nå upp 
till minimigränsen. Detta ledde till att småkommunproblematiken återigen blev aktuell. En-
ligt den tidens beräkningar skulle hälften av landets kommuner uppvisa en minskning av 
befolkningen fram till 1975 om den rådande trenden höll i sig (Gustafsson 1996).  

Ganska snart började många kommuner fundera på att frivilligt gå samman och bilda större 
kommunala enheter. Den dåtida utvecklingen började även leda till bristande jämlikhet. Det 
berodde mycket på att man i de stora kommunerna kunde öka sin skattekraft och sitt skat-
teunderlag. I de mindre kommunerna tvingades man höja skattesatsen, men trots det nöja 
sig med en lägre standard på många områden.  

Många började betrakta denna utveckling med oro och gjorde bedömningen att kommun-
strukturen skulle bli skev i många län, särskilt om detta fick fortgå utan en ordentlig plan 
för att förbättra situationen. Som ett resultat av dessa trender tillsattes särskilda sakkunniga 
1959. De fick i uppdrag att utreda behovet av en ny översyn av kommunindelningen. Deras 
betänkande presenterades i en statlig utredning (SOU 1961:9) och var i hög grad präglad av 
näringsgeografiska synpunkter.  

För att vara en så omfattande utredning bedrevs den mycket snabbt. Orsaken var att den 
pågående skolplaneringen, rörande grundskolans högstadium brådskade och fastställandet 
av högstadieorten kopplades samman med kommunindelningen. Utredningen behandlade 
en rad olika primärkommunala uppgifter. I syfte att fastställa vilket befolkningsunderlag 
som krävdes för att kommunerna skulle klara av dessa uppgifter på ett effektivt, ekono-
miskt och på andra områden lämpligt sätt.  

De områden som presenterades i utredningen var skolväsendet, socialvården, hälso- och 
sjukvården, vattenvården, byggnadsväsendet, bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, 
brand- och polisväsendet. Utredningen kom inte fram till någon generell kommunstorlek. 
Men man skrev att det skulle behövas betydligt större befolkningsunderlag i kommunerna 
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än tidigare, för att klara av samhällsuppgifterna på det primärkommunala planet. Även om 
man inte kunde fixera ett generellt invånarantal kom man fram till att grundskolans högsta-
dium krävde 7 500 -8 500 invånare och socialvården minst 5000-6000 invånare (Gustafsson 
1992).  

En synpunkt som starkt betonades som en förutsättning för större kommuner var en lång-
siktig planering och samordning inom kommunerna. Utredningen avvisade tanken på att 
lösa problemet genom samverkan mellan kommuner eller att överföra olika uppgifter till 
landstingen.  

Istället såg man det som nödvändigt att kommunindelningen skulle bygga på principen att 
varje kommun bildade ett sammanhängande näringsgeografiskt område. Man ville se en 
struktur där en centralort skulle tillhandahålla service åt området kring centralorten. Detta 
skulle ge förutsättningar för att regioner skulle utvecklas ”spontan”, och hållas samman av 
ekonomiska, sociala, kulturella samt andra sammanbindande faktorer.  

Många kranskommuner, kring större städer och tätorter, hade blivit något av sovstäder. 
Genom en ökad bilism hade avstånden börjat krympa. Därför fanns det även önskemål om 
att de nya kommunerna skulle bli så stora att man kunde binda samman bostadsorten med 
arbetsplatsen. Tanken var att så många som möjligt skulle bo i den kommun där de arbeta-
de.  

Särskilda undersökningar genomfördes om pendling och varuutbud och det konstruerades 
en försöksindelning på omkring 300 kommuner. Indelningen skulle införliva mål man hade 
för en ny kommunindelning. Utredningen kom till slutsatsen att ingen kommun 1975 skulle 
ha mindre än ca 8 000 invånare. Förslaget till statsmakten blev att man skulle eftersträva en 
reform av genomgripande karaktär. Förslaget förespråkade en reform där städer och tätor-
ter ämnade sammanläggas med kringliggande landsbygd. Det ansågs även viktigt att en ny 
kommunindelning var byggd på kommunernas frivilliga medverkan. 

En fråga som var frånvarande var de kommundemokratiska konsekvenserna för en så om-
fattande förändring av kommunstrukturen. Vilket kan verka förvånande. Men det man an-
såg vara viktigast och som betonades var att primärkommunerna behövde en sådan storlek 
och konstruktion att de kunde vara ansvariga för utförandet av viktiga samhälleliga uppgif-
ter.  

     

8 Kommunernas anpassning mellan åren 1970-2000  

Alla bor vi i kommuner och oftast tycker vi att den kommunala servicen fungerar relativt 
väl. Men när kommunerna får ont om pengar måste intäkterna ökas och utgifterna minskas. 
Detta kan ske genom att kommunerna på olika sätt försöker få människor att flytta till just 
deras kommun, vilket bidrar till att kommunens skatteintäkter ökar. Kommunerna kan 
även tvingas göra prioriteringar och kanske dra ner på servicens omfattning och kvalitet 
(Montin 2002).  

I dessa lägen handlar det om politiska prioriteringar och många av oss har vid dessa tillfäl-
len åsikter om vad politikerna bör göra. Vissa tycker kanske att grundskolan eller äldreom-
sorgen är under all kritik och vill därför att staten ska ta ett starkare grepp om kommuner-
na. Eftersom man anser att en ökad statlig styrning innebär en mer rättvis fördelning av re-
surserna.  
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Andra vill kanske att kommunerna ska låta privata aktörer ta över olika verksamheter för 
att en konkurrenssituation ska uppstå som kan hålla nere kostnaderna och samtidigt främja 
kvalitetsutvecklingen. En annan vanlig uppfattning är att kommunernas serviceorganisation 
har blivit alldeles för komplicerad. Därför borde den organiseras om så att medborgarna 
blir mer delaktiga och ansvarsmedvetna. Lokala gemenskaper och föreningar av olika slag 
skulle främja både demokrati och effektivitet. Andra menar helt enkelt att vi som medbor-
gare inte tar vårt ansvar som politiska medborgare. Med andra ord att vi har de politiker vi 
förtjänar.  

Det finns många olika sätt att se på och argumentera för hur utvecklingen bör ske i de 
svenska kommunerna. Men för att förstå och förklara händelseutvecklingen kan det vara till 
hjälp att sätta in de olika kommunala förhållandena i ett sammanhang. Därför följer en 
översikt av händelseutvecklingen under de senaste 30 åren. Det är framförallt de två stora 
kommunindelningsreformerna som har förändrat de kommunala förutsättningarna i den 
svenska samhällsorganisationen.  

 

8.1 1970-talet 

Vid 1970-talets mitt hade kommunsammanslagningarna fullbordats. Därmed hade antalet 
kommuner minskat drastiskt i antal. Sedan 1950-talet hade antalet kommuner minskat från 
ca 2 500 till knappt 280 (Montin 2002). Syftet med kommunsammanslagningarna var att 
stärka kommunernas kapacitet att genomföra en nationellt omfattande välfärdspolitik, inte 
minst för genomförandet av grundskolereformen. En sektorsvis uppbyggnad prioriterades. 
Man ville att skolan, socialtjänsten och övriga verksamhetsområden var för sig skulle öka 
sin kompetens. 1960-talets starka tilltro till planering var fortfarande stark och påverkade 
den kommunala organisationen.  

Även om varje sektor upprättade egna planer för sin verksamhet ville man samtidigt att de 
olika sektorerna skulle integreras med varandra. Det talades vid denna tid om att samordna 
ekonomisk, fysisk och social planering. Under 1970-talet pågick en livlig diskussion om fö-
retagsdemokrati. Efter det att medbestämmandelagen infördes 1976 skulle arbetsgivarna 
föregå med gott exempel och införa personalinflytande på alla nivåer. Detta ledde också till 
att facken och arbetsgivarna gemensamt skulle diskutera framtida frågor kring den kom-
munala organisationen.  

Efter att kommunreformen var genomförd vid mitten av 1970-talet var det många som pe-
kade på problematiken med att det blivit för lite demokrati och för svag politisk styrning. 
Bakgrunden till denna insikt låg mycket i de negativa effekter som man såg att kommunal-
sammanslagningarna hade fört med sig. De förtroendevalda hade minskat i antal och tjäns-
temännen hade fått ökad betydelse i den kommunala politiken. I förarbetet till 1976 års 
kommunallag och i den efterföljande kommunaldemokratiska kommitténs betänkanden 
diskuterades olika åtgärder för att stärka den representativa demokratin på lokal nivå (Mon-
tin 2002). 

Som ett resultat av kommitténs arbete tillkom lokalorganslagen som tillät kommunerna att 
upprätta beslutande distriktsnämnder och kommundelsnämnder. Samtidigt fördes det en 
omfattande diskussion om de förtroendevaldas roll i den kommunala verksamheten. Många 
forskningsrapporter och utredningar påpekade vid denna tid tjänstemännens ökade infly-
tande över den faktiska politiken. Man varnade för uppkomsten av ett ”tjänstemannavälde” 
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i takt med att kommunerna ökade sin administrativa kompetens och att förvaltningarna 
professionaliserades.  

Både i kommunallagen och i lagen om lokala organ utrycktes en ambition om att öka de 
förtroendevaldas kontroll över förvaltningen. Man ville att de förtroendevalda skulle kom-
ma närmare verksamheten genom de nyinrättade distrikt - och kommunaldelsnämderna. 
Detta skulle leda till att de på ett effektivt sätt kunde utöva den politiska styrningen. Det 
fanns även förhoppningar om att denna politiska decentralisering skulle leda till en återväxt 
för de lokala partiorganisationerna.  

 

8.2 1980- talet 

Debatten om kommunerna i mitten av 1980-talet ledde till att problemen formulerades 
som att det var för lite effektivitet och för mycket politisk detaljstyrning. Hade man tidigare 
talat om demokratisering genom decentralisering så handlade det nu om effektivisering ge-
nom decentralisering. Diskussionen handlade mycket om att ställa krav på effektivare poli-
tiskt och administrativt ledarskap i kommunerna. Det låg i tiden att olika managementideo-
logier från det privata näringslivet skulle användas på den kommunala sektorn. Som exem-
pel skulle daghemsföreståndare, som tidigare varit pedagogiskt ansvariga, nu bli chefer med 
ansvar för ekonomi och personal.  

Man kan säga att följande ideal var representativ för 1980-talet; ”Den nya ledaren är en ka-
rismatisk ledare som med stor förståelse och beslutsamhet driver genom besparingar och 
effektiviseringar lojalt mot den politiska ledningen” (Montin 1990). Den mest omtalade 
styrningsmodellen var målstyrning. Styrmodell skulle leda till effektivare verksamhet, flexi-
bilitet, bättre politisk styrning och ökad medborgerligt engagemang.  Politiker skulle inte 
syssla med detaljer utan istället ange tydliga mål för verksamheten. De skulle även acceptera 
de professionellas självständighet samt arbeta med uppföljning och utvärdering.  

I slutet av 1980-talet formulerades kommunernas problem till en viss del annorlunda. Nu 
ansågs det var för mycket politik och för mycket offentlig sektor. I det tidiga 1980-talet 
började kommunalekonomiska experter varna för en framtida utveckling mot kommande 
kristider. Även om deras profetior inte uppfylldes började många kommuner diskutera oli-
ka besparningsstrategier. Oron speglades troligen av att regeringen och riksdagen hade ett 
statlig budgetunderskott att hantera vid denna tid. Man började samtidigt delegera en del av 
denna krishantering till kommunerna, samtidigt som det genomfördes avregleringar av den 
kommunala verksamheten.  

Ett projekt som genomfördes vid denna tid var frikommunförsöket. Försöket innebar att 
vissa kommuner fick större frihet än andra att organisera sin verksamhet, vilket syftade till 
att stärka den kommunala självstyrelsen. Kommunerna fick därmed ett ökat ansvar för oli-
ka politikområden. Denna tid präglades av en kombination av ökat ansvar, avregleringar 
och reellt minskade statsbidrag. Montin skrivet att budskapet till kommunerna var att; ”Ni 
får göra vad ni vill, men ni får inga mer resurser” (Montin 2002).  

Genom att kommunernas ekonomi började krympa började kraven på kostnadseffektivise-
ring öka. Till följd av detta introducerades i slutet av årtiondet en ny modell i vissa kom-
muner. Denna modell gick under namnet beställa – utförande modellen och syftade till att 
dra en skarp gräns mellan politik och produktion. Tanken var att politikerna skulle engage-
ra sig betydligt mindre i verksamhetens dagliga verksamhet. Syftet var att produktionen 
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skulle befrias från politiken. Det mynnade ut i till att skolor, daghem och parkskötsel skulle 
organiseras i mer eller mindre självständiga resultatenheter. Därmed blev inte steget till oli-
ka former av privatisering av kommunala verksamheter så stort. Några kommuner började 
lägga ut sina verksamheter på entreprenad.  

Det ansågs ofta att politiska beslut inte skulle styra vilka tjänster som producerades. Styr-
ningen skulle ske som genom ”kundernas” enskilda val. Det blir tydligt att valfrihet och 
marknadsorientering var utmärkande för diskussionen om den kommunala förvaltningen 
under 1980-talet. Men detta blev inte blev verklighet förrän ett tiotal år senare.  

 

8.3 1990-talet 

Det var under den första delen av 1990-talet som kommunernas finansiella problem blev 
riktigt påtagliga. Det var även en tid då kommunerna fick ökat ansvar på många områden. 
Hela ansvaret för grundskolan decentraliserades till kommunerna och det tillkom rättighets-
lagstiftning i syfte att säkerställa fysiskt och psykiskt handikappade en viss omsorg.  

Denna tid präglades av att relationen mellan staten och kommunerna blev allt mer an-
strängd och problematisk. Mycket av förklaringen låg i att den statliga styrningen både öka-
de och minskade (Montin 2002). Självstyrelsen ökade i kommunerna genom den nya kom-
munallagen och genom generella statsbidrag. Men den statliga styrningen ökade samtidigt 
genom ett flerårigt skattestopp, rättighetslagstiftningen samt att förvaltningsdomstolarna 
ökade sin kontroll av kommunerna.  

Man började på 90-talet tala om att kvalitén på de kommunala tjänsterna måste säkrast, ef-
tersom antalet externa entreprenörer ökade samtidigt som kommunernas resurser krympte. 
Därför startade många kommuner kvalitetsutvecklingsprojekt samtidigt som kommunerna 
började genomföra brukarundersökningar, för att mäta graden av tillfredsställelse hos 
kommun invånarna. Man diskuterade olika kvalitetskriterier och att etablera olika kvalitets-
standarder. Därmed började man återigen lyfta fram värdet av samverkan inom och mellan 
kommunerna samt med andra offentliga organ. Målet var att samla varierande kompetens 
från olika myndigheter och organisationer. Orsaken var att man effektivare ville utnyttja 
krympande resurser och bättre hantera sammansatta behov bland medborgarna.  

I centrum för debatten om kommunerna under 1990-talet var diskussionen om en ny poli-
tiker roll. Debatten var inte ny. Men fick under denna tid en förnyad kraft genom införan-
det av nya styrsystem och organisationsmodeller i kommunerna. Politikerna skulle på ett 
tydligare sätt bli medborgarnas företrädare, snarare än verksamheternas. Samtidigt talade 
många om ett för svagt civilsamhälle. Många började ställa civilsamhället mot statens tvång 
och marknadens osäkerhet. Därmed riktades ökade förhoppningar gentemot frivilligsektor. 
Denna sektor skulle bidra både till genomförande av välfärdspolitiken och till en demokra-
tisering av civilsamhället. 

  

8.4 2000-talet 

Demokrati blev under 1990-talet och framförallt under början av 2000-talet ett värde att 
sträva efter i det kommunala förnyelsearbetet. Ett bevis för att demokratifrågorna blev 
uppmärksammade var flera inslag av demokratisering i 1991 års kommunallag, de komplet-
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teringar som följde rörande regler för rådgivande folkomröstningar och en ökad insyn i 
kommunala bolag. En skillnad från tidigare demokratidiskussioner var att den representati-
va demokratin utmanades av andra former av deltagande. Det talades om direktdemokrati i 
form av folkomröstningar, e- demokrati och brukardemokrati, för att stärka den kommuna-
la demokratin. Detta diskuterades samtidigt som man förväntade sig att den representativa 
demokratin skulle vitaliseras genom en förnyelse av fullmäktige och politikerrollen.  

Idén om samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer börjar få ett allt starkare ge-
nomslag. Inte minst inom det utvecklingspolitiska området. Det finns ofta en uttalad vilja 
att kommunerna ska samverka med varandra och med det privata näringslivet. Det ska ske 
genom partnerskap och andra former av politiska och professionella nätverk. 

 

Tidstypiska Nyckelord - en översikt 

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

Sektorsuppbyggnad Effektivitet Valfrihet Demokratisering 

Planering Nytt ledarskap Marknadsorientering Samverkan 

Medborgardeltagande Målstyrning Kvalitetsutveckling Partnerskap 

Medbestämmande Avreglering 
Samordning och 

samverkan 
Nätverk 

Politisk decentralise-
ring 

Resultatenheter Frivilligisering  

Partivitalisering Brukarinflytande 
Brukarinflytande 
och brukaransvar 

 

  Ny politikerroll  

Källa: Montin, S. Moderna kommuner (2002) 

 

Den ovan nämnda sammanfattningen av den kommunala förnyelsediskussionen pekar på 
olika trender som påverkat kommunernas arbete och utveckling. Det finns olika förklaring-
ar till varför förnyelsediskussionen tagit sig olika uttryck under årens lopp. En dominerande 
faktor är förändrade ekonomiska villkor för kommunerna. Under hela 1970-talet expande-
rade kommunerna kraftigt. Den genomsnittliga ökningen av den kommunala konsumtio-
nen var drygt 6 procent (SOU 1982:5). Denna ökningstakt höll inte i sig in på 1980-talet 
utan minskade då starkt och man började varna för kommande behov av nerskärningar. 
Nerskärningar blev en verklighet först under 1990-talet då det under några år skedde en 
stor minskning av den kommunala konsumtionen.  

Men det är inte bara ekonomiska faktorer som förklarar varför vissa reformidéer anammas 
under vissa perioder. Det kan även bero på en allmän individualisering i samhället, interna-
tionalisering, partiernas legitimitets problem, ideologiska förändringar samt nya teorier och 
idéer inom organisations- och ledningsforskningen.  
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Förändringar uppkommer inte sällan som ett resultat av att politiker, tjänstemän och andra 
förändringsagenter, i stat och kommun, söker efter nya system som man hoppas ska vara 
både legitima och effektiva. Detta är inget unikt för Sverige, utan sker i de flesta länder. Det 
är dock riskabelt att dra för generella slutsatser om denna förändringsprocess. Eftersom 
skillnaden mellan länderna är påtagliga.  

Bara för att olika aktörer försöker hitta lösningar på olika styr- och demokratiproblem be-
tyder inte det att de har en klar bild av det nya och vad det kommer att innebära. Ofta 
handlar det om att man reagerar mot något som inte fungerar eller som man uppfattar inte 
fungerar. Eller så kommer det sig av att man reagerar på nya problem som dyker upp på 
grund av tidigare förändringar.  

Tjänstemän och politiker konfronteras ständigt med problem gällande styrsystem, regel-
verk, organisationsstrukturer, resursbrist med mera. Följden blir ofta att de reagerar med att 
ta fram nya modeller. Nya problem blir då ofta synliga, och det blir dags att utveckla något 
annat. Inte sällan har det visat sig att förändringsarbetet följer med starka trender i samhäl-
let. Det kan gälla privatiseringsvågen som svepte över kommunerna på 1990-talet. Gamla 
idéer har en tendens att komma tillbaka och återanvändas i förnyelseprocessen. Det har de 
senaste 30 åren skett en successiv och grundläggande förändring av den kommunala själv-
styrelsen och den kommunala demokratin.  

 

9 Demokratiska effekter av indelningsreformerna 

Indelningsreformernas anhängare stödde sig på effektivitets argument. Sammanslagningar-
na till större kommunala enheter ansågs nödvändig för kommunernas möjlighet att fullfölja 
sina uppgifter och för att verksamheten effektivt skulle kunna samordnas (Strömberg och 
Westerståhl 1983). Strömberg och Westerståhl benämner detta som ett uttryck för en cent-
ralistisk samhällssyn. I de argument som anfördes av reformanhängarna ingick även argu-
ment rörande kommunernas självstyrelse. Om de små kommunerna inte slogs samman till 
större enheter. Skulle de få ge avkall på sitt självbestämmande och kanske tvingas till in-
ternkommunal samverkan. Man ansåg att det kommunala självstyret riskerade att undergrä-
vas av ett ökat ekonomiska beroende till staten.  

Motståndare till indelningsreformen hade en mer decentralistisk syn och anförde demokra-
tiska argument mot reformen. Genom sammanläggningarna skulle antalet kommunpolitiker 
minska kraftigt. Reformmotståndarna menade därför att medborgarnas möjlighet att delta i 
och påverka det kommunala arbetet skulle minska starkt (Strömberg & Westerståhl 1983). 
Huvudargumenten mot indelningsreformen var alltså konsekvenserna för den kommunala 
demokratin (Jacobsson 1999).   

Strandberg (1998) anser att den socialdemokratiska regeringen inte hade för avsikt att skapa 
politiskt självständiga kommuner. Istället var kommunindelningsreformens mål att fram-
bringa förvaltningsmässigt självständiga kommuner, i syfte att verkställa reformer utan att 
vara beroende av andra kommuner. Det kommunala självstyret betraktade utifrån perspek-
tivet att kommunerna måste vara funktionsdugliga och ändamålsenliga för att realisera riks-
politiska målsättningar (Ibid. 1998). De borgerliga argumenterade mer för att det kommu-
nala självstyret skulle ha en mer självständig ställning gentemot den nationella staten och 
dess reformambitioner (Jacobsson 1999). 
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Det betyder inte att demokratifrågan var oviktig för socialdemokraterna. Istället ansågs det 
viktigt att de demokratiska institutionerna fick förutsättningar att fungera effektivt för att 
kunna motsvara medborgarnas förväntningar gällande service. Sker inte det, kan medbor-
garna komma att reagera med misstänksamhet eller likgiltighet inför demokratin i stort. 
Den bakomliggande idén var att större kommuner skulle ger större effektivitet, vilket i sin 
tur skulle ha positiv inverkan på demokratin (Jacobsson 1999).   

Under perioden 1966-19744 arbetade den statsvetenskapliga kommunalforskningsgruppen 
med omfattande undersökningar. De ägnade stor uppmärksamhet åt kommunindelningsre-
formernas demokratiska effekter. Den övergripande arbetsuppgiften var att undersöka ef-
fekterna för den kommunala självstyrelsen och demokratin. Vid en övergång från ett sy-
stem med många och små enhetliga kommuner, till ett system med ett fåtal stora och i hu-
vudsak heterogena kommuner.  

Någon slutsats från kommunalforskningsgruppen var att värden knutna till den direkta 
demokratin minskade vid övergången från små till stora kommuner. De menade att kom-
muninvånarna fick sämre och längre direkta kanaler till beslutsfattarna. Avståndet mellan 
väljare och valda ökade. Personkännedomen om de förtroendevalda blev lägre i de mindre 
kommunerna än i de större. De förtroendevalda hade i social bemärkelse blivit mindre re-
presentativa, i förhållande till valmanskåren, ju större kommunerna var. En annan slutsats 
man drog var att valaktiviteten ökade i de stora kommunerna och valarbetet blev mer par-
tipolitiserat. Forskargruppen drog därmed slutsatsen att demokratin hade ändrat karaktär i 
de större kommunerna (Jacobsson 1999).   

Resultat av denna forskning visar även att antalet kommunalt förtroendevalda minskade 
kraftigt. Den genomsnittliga minskningen var 60 till 70 procent. Införandet av storkommu-
nerna innebar för många småkommuner att 80-90 procent av de förtroendevalda inte läng-
re behövdes. Antalet primärkommunala uppdrag minskade alltså drastiskt.  

Den senaste indelningsreformen har enligt vissa beräkningar betydde att antalet förtroen-
deuppdrag minskade från 187 000 år 1964 till ca 75 000 år 1974. Tittar man på perioden 
1952-1974 minskade antalet förtroendevalda från ca 200 000 till ca 50 000 (se tabell 8.1.). 
Denna minskning medverkade till att avståndet mellan förtroendevalda och medborgarna 
ökade. Medborgarna i de större kommunerna kunde allt mer sällan namnet på kandidaterna 
vid de kommunala valen. Den personliga kontakten mellan förtroendevalda och medbor-
garna har minskat. Strömberg och Westerståhl (1998) för fram att kommunsammanslag-
ningarna medförde att ett hundratal förtroendevalda skulle ha hand om de uppgifter som 
tidigare dubbelt så många skött inom samma geografiska område.  

I de stora kommunerna visade undersökningar att invånarna var mindre partipolitiskt enga-
gerade, samtidigt som de förtroendevalda uppvisade en sämre social representation. Även 
andelen kvinnor, ungdomar och pensionärer blev lägre bland de förtroendevalda än bland 
befolkningen i övrigt. Andelen arbetare minskade i de större kommunerna. Granskningar 
har konstaterat en livligare politisk verksamhet i större kommuner. Detta kan man se ge-
nom partiernas ökade aktivitet. Även olika organisationer fick större utrymme i de större 
kommunerna. Det blev därmed lättare att utläsa partipolitiska skillnader i de större kom-

                                                 

4 Se Kommunforskningsgruppens (KFG) projekt Kommunal självstyrelse- kommunal indelning som genom-
fördes och redovisades under åren 1965-1975. Se även projektet Den kommunala självstyrelsen En utvärde-
ring av kommunindelningsreformen, som genomfördes åren 1979-1981 under administrativt ansvar av kom-
munaldemokratiska kommittén.  
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munerna än i de mindre. En annan tydlig effekt var att antalet kommunalanställda tjänste-
män ökade, och det finns ett samband med kommunernas storlek. Ju större kommuner, 
desto fler tjänstemän per 1 000 invånare (Gustavsson 1996). 

 

Tabell 8.1. Reducering av antalet kommunalt förtroendevalda ledamöter i primär-
kommunerna 1951-1995. 

År Antal kommuner Förtroendevalda 
per kommun i ge-

nomsnitt 

Summa 

1951 2 500 80 200 000 

1962 1000 125 125 000 

1974 278 180 50 000 

1980 279 250 70 000 

1993 286 175 50 000 

1995 288 166 48 000 

Källa: Gustavsson, A. Kommunal självstyrelse (1996). 

.  

Under de senaste 40 åren har olika samhällsförändringar präglat både riks och kommunal-
politiken. Diskussionen har handlat om individens möjlighet att påverka beslutsprocessen, 
särskilt mellan valen. Demokratidebatten i Sverige har uppmärksammat människors för-
ändrade livssituation. För kommunalpolitiken har en förändrad familjesituation fått stor be-
tydelse. Inte minst följd av att båda makarna i allt större utsträckning yrkesarbetar (Gustafs-
son 1992).  

Den djupgående kommunala omvandlingen satte fokus på frågan om medborgarinflytande. 
Inte minst med anledning av att den kommunala verksamhetens omfattning hade ändrat 
förutsättningarna för den kommunala demokratin. Flera statliga utredningar och annan 
kommunalforskning under 1970-talet påtalade och behandlade denna problematik. En av 
dessa utredningar var kommunal demokrati (SOU 1975:41). Utgångspunkten var att nya för-
utsättningar kräver nya arbetsformer för demokratin. Den svenska demokratin var och 
skulle förbli en representativ demokrati. Samhällsförändringarna ansåg inte ha förändrat 
grunderna för den kommunala demokratin. Därmed ansågs det att de politiska partierna 
spelade en avgörande roll för att vidga medborgarnas inflytande över de kommunala frå-
gorna.  

Kommunaldemokratiutredningen (KDU) konstaterade att de politiska partierna utgör ba-
sen för de förtroendevaldas arbete i kommunerna. Det är partierna som nominerar kandi-
dater till de beslutsfattande organen och nämnderna i kommunerna. Att ha varit förtroen-
devald i kommunen anses även ofta som en merit för att bli invald som ledamot i riksda-
gen. Detta har präglat riksdagens arbete och även varit positivt för den kommunala självsty-
relsen. 1977 års kommunallag kännetecknades av en stark ambition att stärka de förtroen-
devaldas och partiernas ställning (Gustafsson 1992). I det representativa systemet företrä-
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der de förtroendevalda medborgarna på alla nivåer i kommunen och i landstingen. Det be-
tyder att de förverkligar den kommunala självstyrelsen.  

KDU drog slutsatsen att en förutsättning för en väl fungerande demokrati, var att alla med-
borgare ska ha förutsättningar och ges möjlighet att åta sig förtroendeuppdrag. Från en 
demokratisk utgångspunkt handlar det om ett rättvisekrav som måste uppfyllas. Därmed 
ska frågan om hur man uppnår detta stå i centrum för den kommunaldemokratiska debat-
ten. Det blir därför problematiskt om vissa grupper i samhället är underrepresenterade. 
Detta berodde enligt KDU på att det fanns praktiska hinder som stod i vägen för medbor-
garnas möjligheter att ta på sig förtroendeuppdrag. 

KDU föreslog åtgärder som skulle skapa bättre möjligheter att förena förtroendeuppdrag 
och ordinarie arbete. Man föreslog en utvidgad rätt till ersättning för olika kostnader samt 
att skapa bättre förutsättningar för att kombinera förtroendeuppdrag med familjeliv och fri-
tidsintressen5. Även 1991 års kommunallag behandlade denna problematik och reglerade 
bättre villkor för de förtroendevalda (Gustafsson 1992).  

Parallellt med att antalet förtroendevalda minskade, ökade samtidigt antalet anställda kom-
munaltjänstemän. Detta skedde framförallt som ett resultat av uppbyggnaden av den mo-
derna kommunala förvaltningen som tog sin början på 1950-talet. Det blev då även vanligt 
att landskommunerna anställde kommunala tjänstemän. Antalet kommunaltjänstemän öka-
de sedan från 60 000 år 1965 till 116 000 år 1979 (Gustavfsson 1992). Kommunsamman-
läggningarna och den utvidgade kommunala verksamheten innebar även att den kommuna-
la förvaltningen blev alltmer specialiserad. Efterfrågan på specialutbildad personal ökade på 
många områden inom den kommunala förvaltningen. Experter fick därmed ett ökad infly-
tande över kommunernas planering.  

Den ovan nämnda utvecklingen påverkade de förtroendevaldas roll i kommunerna. De 
hade tidigare i praktiken ansvarat för både beredning, beslut och verkställande. Trots att de 
förtroendevalde fortfarande hade rätten att ingripa i beslutsprocessens alla stadier. Delege-
rades allt fler uppgifter till tjänstemännen. Utvecklingen mot en specialiserad kommunal 
förvaltning innebar att de förtroendevalda mer och mer riktade sin uppmärksamhet mot att 
behandla långsiktiga planeringsfrågor och principiella ställningstaganden (Gustafsson 1992).  

Vid regeringsskiftet 1976 ville den nya borgerliga regeringen starta ytterligare en utvärdering 
av kommunalindelningens effekter. Därmed tillsattes Kommunaldemokratiska kommittén 
hösten 1977. Man ville följa upp de tidigare forskningsprogrammen. Tiden efter kommun-
sammanslagning hade den kommunala serviceproduktionen fortsatt att växa och företags-
demokratin inom den kommunala förvaltningen utvecklades genom MBL-lagstiftning 
(Strömberg och Westerståhl 1983). Några viktiga slutsatser från kommittén var att det var 
vanligare att medborgarna hade kontakter med förvaltningen än med de förtroendevalda. 
Personlig kontakt med eller kännedom om förtroendevalda hade blivit ovanligare. Men un-
dersökningarna visade dock att väljarnas kunskaper om lokala frågor hade ökat och med-
borgarna framstod som bättre informerade i kommunala frågor och mer intresserade än ti-
digare. En av förklaringarna var att lokalpressen blivit allt viktigare. Massmedierna hade i 
högre grad börjat uppmärksamma lokala frågor. Partipolitiseringen i kommunal politiken 
hade ökat. Det var även tydligt att en professionalisering hade skett av såväl förvaltning 
som förtroendevalda. Olika organiserade intressen hade även fått ökat inflytande, vid sidan 
av partierna (Jacobsson 1999).  
                                                 

5 För mer detaljerad beskrivning se SOU 1982:5 
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Genom den ökade roll partierna, massmedierna och förvaltningar, med tiden kommit att 
spela, som förmedlare mellan kommunmedlemmarna och kommunen. Ansågs det kom-
munalpolitiska systemet, även i reell mening, blivit ett representativt system som var myck-
et likt det rikspolitiska systemet. Jacobsson skrivet att utvärderingen av kommunalblocksre-
formen blev oväntat positivt. Man menade att den kommunala demokratin på ett genom-
gripande sätt hade förändrats, men den hade snabbt funnit sin nya roll och tycktes i stora 
drag fungera väl (Jacobsson 1999). 

Debatten om den kommunala demokratin fortsatte att spela en viktig roll i den offentliga 
debatten och flera utredningar startades. Kommunerna fick fortsatt ökat ansvar för sam-
hällsservicen. Det betydde att verksamheten lades på en nivå där medborgarna har störst 
möjlighet att påverka utvecklingen. Men det fanns även klara tendenser till att byråkratise-
ringen hade ökat och en viss passivisering av medborgaren var tydlig.  

Därmed såg många det som angeläget att fördjupa den kommunala demokratin. Utbyggna-
den av den kommunala verksamheten ansågs i stort vara genomförd. Man skulle nu istället 
inrikta förnyelsearbetet på att öka kvalitén på de kommunala tjänsterna. Detta förnyelsear-
bete skulle bygga på tydliga mål, decentralisering av beslut och ansvar samt ökat brukarin-
flytande (Jacobsson 1999). Man betonade i flera utredningar vikten av medborgarnas, parti-
ernas och övriga folkrörelsers aktiva deltagande i den kommunala verksamheten. Slagordet 
var att medborgarinflytandet skulle utvecklas och styrkas. Demokratin skulle fortsatt bygga 
på ett representativt system men det skulle kompletteras med olika former av direktinfly-
tande och delaktighet. Utredningar påpekade att inflytandet över den kommunala verksam-
heten i verkligheten i hög grad bestämdes av sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. 
Detta skulle inte få stå i vägen för ett ökat deltagande.   

De svenska partier är, som vi har sett, ryggraden i den nationella såväl som i den kommu-
nala demokratin. Därmed är det intressant att granska partiernas roll i kommunerna. En 
hotbild mot demokratin är uttunningen av den lokala demokratin. Människor vänder i ökad 
grad partierna och den lokala partiverksamheten ryggen. De svenska partierna brister i sin 
funktion som en förbindelselänk mellan väljarna och beslutorganen. Detta leder till ett legi-
timitetsproblem för det politiska systemet i allmänhet och för den lokala demokratin i syn-
nerhet. Om debatten främst handlar om effektiv styrning och beslutsfattande är risken att 
diskussionen om målsättningar och värden hamnar i bakgrunden. Arbetet med att skapa 
uppslutning kring förnyelseprocesser riskerar att försummas.  

Den representativa demokratin är den mest spridda metoden för att auktoritativt och legi-
timt utöva kontroll, utkräva ansvar och utveckla offentlig debatt i moderna demokratier. 
Men samtidigt påpekar många undersökningar att de representativa organen i Sverige brot-
tas med allvarliga svårigheter i vart och ett av dessa avseenden. Deras verkliga handlings-
förmåga och inflytande ifrågasätts. De parlamentariska församlingarnas betydelse utmanas. 
Risken är då att de representativa organen ända uppgift blir att formellt registrera beslut 
som avgjorts i andra sammanhang med betydligt mindre möjlighet till medborgerligt delta-
gande, brett kunskapsinsamlande och offentligt ansvarsutkrävande. Minskas medborgarnas 
möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet finns det goda skäl till att medborgar-
nas tilltro till de etablerade politiska institutionerna sjunker (SOU 2000:1). 

Den representativa demokratin i Sverige är i praktiken en partidemokrati. När det gäller att 
mobilisera debatt, kontroll och ansvarsutkrävande anses de ha en nyckelroll. Den senaste 
utförda demokratiutredningen framhåller de svenska partierna som oumbärliga för den 
svenska demokratin. Utredningen menar att ”Ingen kan ersätta dem i rollen av att samla 
ihop och kanalisera opinioner”. Man fortsätter att argumentera för partiernas nyckelroll för 
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demokratin genom att skriva ”Något demokratisk acceptabelt alternativ till att låta dem ut-
göra huvudinstrumentet för den politiska maktutövningen föreligger inte”. Vidare formule-
rar utredningen ”I praktiken kan inte en representativ demokrati leva utan att det existerar 
partier eller i varje fall valallianser som uppfattas som legitima i samband med val” (SOU 
2000:1).  

Ovan nämnda uttalanden ger uttryck för partiernas ställning. Det är partierna som ska bor-
ga för den demokratiska utvecklingen och vara länken mellan medborgarna och den offent-
liga maktutövningen. Som redan nämnts finns emellertid starka indicier på att förtroendet 
för de politiska partierna minska bland medborgarna.  

Jan Wallenberg skriver att en förutsättning för mer levande direktdemokrati är kanske att 
föra bort partipolitiken från den kommunala nivån. Orsaken är att partipolitiken tvingar in 
både sakfrågor och människor i fållor som för alla utom partiaktivister känns konstiga och 
främmande i det moderna samhället. Wallenberg menar att dagens och morgondagens 
kommunala frågor i liten utsträckning är partipolitiska. Därför måste kommunerna finna 
andra demokratiska former än den partipolitiskt dominerade representativa demokratin av 
klassiskt art (Wallenberg 1996).  

Wallenberg tar upp problematiken med att makten saknar ansvar och att ansvaret saknar 
makt. För relationen mellan staten och kommunerna innebär detta på många områden att 
staten bestämmer och kommunen betalar (Wallenberg 1996). Bland annat belyser han den-
na situation på socialbidragsområdet. Men han menar samtidigt att principen att skilja makt 
och ansvar långt ifrån bara återfinns på detta område. Istället är det en princip som sedan 
lång tid tillbaks kännetecknar relationen mellan stat och kommun i Sverige.  

I ett läge av hög statskuld infördes barnomsorgsgarantin och psykvårdsreglerna i social-
tjänstlagen. Riksdagen lovade medborgarna att kommunerna skulle bygga ut och betala 
barnomsorgen åt alla barn, samt ordna bostäder och dagliga aktiviteter åt psykiskt sjuka. 
Detta skedde i ett väldigt ansträngt ekonomiskt läge. Wallenberg ställer därmed frågan vem 
som har det reella kostnadsansvaret i ett sådant system? Vem kan prioritera mellan olika 
viktiga verksamheter? Vem kan göra en realistisk bedömning av vilka förmåner medbor-
garna i verkligheten kan få? Enligt Wallenberg är det inte staten, eftersom den varken har 
praktiskt ansvar eller betalningsansvar. Inte heller ligger detta ansvar på kommunerna, be-
roende på att de inte bestämmer. Han skriver vidare att ”Man kan tycka hur synd som helst 
om svaga grupper i samhället, men man hjälper dem knappast med önsketänkande och 
ekonomisk ansvarslöshet (Wallenberg 1996). 

Wallenberg (1996) anför att åtskillnaden mellan makt och ansvar är ett systemfel som med-
för stora frestelser för riksdagens politiker. Det blir tydligt genom att de folkvalda kan lova 
medborgarna förmåner, eftersom det är andra som ska betala. Detta är naturligtvis ett sätt 
att fiska röster genom att utlova orealistiska förmåner. Man slipper även ofta en svekdebatt 
genom att den drabbar någon annan, nämligen kommunalpolitikerna och kommunala 
tjänstemän som tvingas påpeka att löftena är orealistiska för kommunerna att genomföra. 
Inte minst beroende på att kommunerna ofta har begränsade ekonomiska möjligheter 
(Wallenberg 1996). 

Dessa exempel belyser bristerna i ett system som inte har en klart uppställd ansvarsfördel-
ning och framförallt fastställda metoder för ansvarsutkrävande. Ann Britt Karlsson (2004) 
menar att demokrati inte är någon garanti mot politiskt maktmissbruk av ansvarighet och 
förtroende som överlämnats av de röstberättigade i kommunerna. Därför behöver maktens 
utövande kontrolleras och ansvar måste kunna utkrävas (SOU 2004:107). Som uppsatsen 
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tidigare konstaterat finns det inte en teori om demokrati som kan vägleda hur samhället ska 
se ut.  

Enligt (SOU:2000:1) kan man även likställa demokratin med en rättvis procedur. Demokra-
tin förenas då med rättsligt reglerade procedurer för politiskt beslutsfattande. Det handlar 
om att rättvist fördela legala maktresurser mellan medborgare. Dessa demokratiska spelreg-
ler ska därför följas vid fördelningen av makten och ansvar ska kunna utkrävas.  

I enlighet med SOU 2000:1 finns det vissa kännetecknande kriterier för en rättvis och an-
svarsutkrävande demokratisk procedur. Dessa kännetecken sammanfattar Karlsson (2004) 
enligt följande: 

- Effektiv delaktighet, alla ska erbjudas ändamålsenliga och jämbördiga möjligheter 
att delta. 

- Begriplighet och förståelse, alla ska erbjudas jämlika möjligheter att sätta sig in i och 
värdera politiken och den politiska frågan. 

- Jämlikhet skall råda i alla beslut. Allas röst har lika värde, alla skall tillförsäkras lika 
inflytande, lika möjlighet och lika vikt i besluten. Nödvändigheten av lika värde och 
jämlikhet i rösträtten är en förutsättning för att personlig autonomi skall skötas och 
respekteras. 

- Dagordningen skall kontrolleras och styras av folket. De som har folkets förtroende 
att fatta besluten och har ansvar för dess konsekvenser skall på motsvarande sätt ha 
slutlig kontroll över dagordningen. 

- Besluten ska omsättas i handling och utvärderas i förhållande till sina avsikter. 
Mandat med beslutsbefogenheter som i förväg överlämnats till valda representanter 
skall återredovisas efteråt.  

- Ansvar skall kunna utkrävas. 

Allt sedan 1960-talet har utvecklingen av den kommunala demokratin utmärkts av en 
spänninge mellan idéerna om direkt demokrati och representativ demokrati. Demokratiut-
redningen (2000) argumenterar inte bara för en representativ demokrati, byggd på rättvisa 
principer, utan även för ”en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter”(SOU 2004:107). 
De metoder för ansvar och ansvarsutkrävande som idag finns i en representativ demokrati 
är ett resultat av en historisk demokratiutveckling. Från att omfattat mindre geografiska 
områden till länder med självstyre och vidare till olika former av överstatliga organ som EU 
och FN. Detta har medfört att man tvingats att lägga makten i händerna på folkvalda re-
presentanter. Den representativa demokratin betonar även vikten av partiernas möjligheter 
att tävla om väljarnas röster (SOU 2004:107).  

I Sverige sker medborgarinflytandet på två nivåer, statlig och kommunal. För att medbor-
garna ska kunna bedöma de förtroendevaldas ansvarstagande. Behövs det en öppen redo-
visning för hur de valt att förvalta det förtroende de fått av väljarna, så att ansvar kan ut-
krävas av dem som givit det (SOU 2004:107). Den deliberativ demokratin, som betonar ar-
gumentationens, överläggningars, och dialogens betydelse för demokratin, kan påverka be-
slutsfattarnas ansvarstagande på ett positivt sätt. Principen om majoritetsbeslut kan inte 
vara den enda källan för giltiga och legitima beslut. Särskilt inte om det i den offentliga dis-
kussionen ska finnas plats för övervägande rörande det allmännas bäst. Det krävs då en of-
fentlig debatt och kritik som ger bättre kunskap, höjer reflektionsnivån och som i förläng-
ningen ökar beslutsfattarnas ansvarstagande. Den politiska makten tvingas då även att ta 
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hänsyn till samhälliga intressen och värden. Därför är det viktigt, i enlighet med Habermas, 
med offentliga arenor för informationsutbyte som möjliggör att frågor av allmänintresse 
kan ventileras öppet och ”där de egna intressena underordnas de bästa argumenten och det 
gemensammas bästa” (SOU 2004:107).   

Kommunernas principiella och grundläggande funktion att samtidigt förena och värna om 
demokrati, rättsäkerhet och effektivitet på lokal nivå, skapar inbyggda motsättningar i sy-
stemet. De olika demokrativärden som finns i kommunernas verksamheter har varierande 
syften, och de står inte sällan mot varandra. Detta beror på de spänningar som finns mellan 
olika politiska och kommunalideologiska målsättningar rörande varför en decentralisering 
till lokal nivå sker och vem som ska göra vad, hur och när, i den lokala demokratin. Det be-
tyder även att det finns olika ansvarsideologiska uppfattningar som kan skapa svårigheter 
gällande metoderna och förverkligandet av ansvarsutkrävandet (SOU 2004:107).  

En utveckling mot en ökade kommunikation, måste föregås av att de ansvariga i de demo-
kratiska institutionerna, bereder utrymme för en utveckling som skapar möjlighet för delta-
gande, öppna överläggningar och diskussioner i de politiska arbetsprocesserna.  

Enligt Förnyelsekommitténs utredning kan inte kommuner och landsting själva klara av att 
utveckla medborgarskap, gemenskap och allmänintressen i kommuner och landsting (SOU 
1996:169). De drar slutsatsen att den kommunala demokratins stabilitet och fördjupning 
kräver ett långsiktigt och gemenskapsorienterat förhållningssätt hos alla inblandade. De 
menar att kommunerna mer ska ta till vara kommunerna som gemenskaps - och rättstats-
enheter. Den kommunala självstyrelsens omfattning måste avstämmas mot rättstatligheten, 
det vill säga att den lokala politiska makten måste utövas under lagarna. För att värna de-
mokrati, rättsäkerhet och effektivitet måste ansvariga politiker skapa större klarhet i an-
svarsförhållanden inom den politiska demokratin. Sker inte detta blir det svårt för medbor-
garna att utkräva ansvar av de politiska ledarna på rätt nivå och i rätt funktion. Det finns 
även ett behov av att skapa klarhet gällande uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun 
och landsting (2004:107). 

Det kommunaldemokratiska arbetet ska dels ses som ett mål men också som ett medel i 
syfte att lösa komplicerade uppdrag, motstridiga mål och intressekonflikter. Samtidigt som 
man behåller medborgarnas tilltro och förtroende. Det politiska ansvaret kan inte läggas 
över på politikernas anställda eller på andra samarbetspartner som vanligtvis behövs för att 
förverkliga politiska beslut. Vid tillfällen då makt och ansvar skiljs åt hotas det demokratis-
ka systemets legitimitet i kommunerna. Man måste föra en öppen dialog om vad som är 
politiskt ansvar och hur det bäst tas. Men dialogen behöver även innefatta vilket stöd som 
behövs för att ansvarstagandet ska ske på ett legitimt och legalt sätt. 

Jörgen Westerståhl myntade 1956 begreppet servicedemokrati6. Han menade att den tidiga-
re ”åsiktseliten” inom de svenska partierna, som varit övertygade socialister, principfasta li-
beraler eller utpräglat konservativa, hade fått träda tillbaka för en ny typ av politiker. I deras 
ställe hade partiledningarna tagit över och de agerade i ett ständigt samspel med de stora 
och passiva väljarmassorna. Westerståhl menar att det nya med servicedemokratin var sam-
spelet mellan eliten och folket. Politikern tävlar om att lösa olika gruppers problem och 
förutser dem. Westerståhl skriver även att; ”stundom har man intrycket att förslagen till bo-

                                                 

6 Se Westerståhl, J (1956), Servicedemokrati. Dagens Nyheter 1956-08-04. 
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temedel föreligger redan innan de berörda själva blivit medvetna om problemen” (Nilsson 
2003).   

Servicedemokratins epok inleddes efter det att socialdemokraterna vann valet 1936 på ett 
socialt reformprogram. Valsegern innebar att tyngdpunkten i politikens innehåll försköts 
från ideella till materiella frågor. Partierna började använda sig av strategin att utlova sociala 
reformer för att vinna väljare. Det betydde samtidigt att partierna bytte huvudarena. Istället 
för att främst söka stöd för sin politik bland de egna medlemmarna på partiarenan, började 
partiledningarna aktivt söka stöd för sina idéer på väljararenan. Detta skedde genom en re-
formpolitik som skulle attrahera breda väljargrupper. Även om socialdemokraterna var 
först ut med detta följde de andra partierna successivt efter. I det svenska samhället innebär 
demokrati representativ demokrati, och överordnade värden är därmed fri åsiktsbildning 
och folkviljans förverkligande. Westerståhl menar att relationen mellan väljarna och valda 
inte bara ska karaktiseras av förtroende och ansvarsutkrävande, utan det måste ställas krav 
på att folket åsikter ska prägla politikens innehåll. Servicedemokratins lägger tonvikten på 
politikens resultat. Därmed blir bedömningen av det politiska systemet ett resultat av med-
borgarnas bedömning av hur verksamheterna fungerar och den service som tillhandahålls. 
Westerståhl trodde att servicedemokratins epok var förbi i mitten av 1990-talet, som ett re-
sultat av den ekonomiska kris som drabbade den offentliga sektorn. Han menade vidare att 
partierna inte längre skulle kunde vinna väljare på att utlova nya reformer (Nilsson 2003).  

Efter det att det moderna partiväsendet tagit form i början av 1900-talet skedde en oavbru-
ten medlemstillströmning till partierna. Denna utveckling fortsatte fram till början på 1960-
talet (SOU 1999:130). Under 1990-talet förlorade partierna sammantaget drygt en miljon 
medlemmar (Se tabell 8.2). Även de politiska ungdomsförbunden har upplevt en liknande 
utveckling. Mellan 1970 och 1990 halverades det totala medlemsantalet i ungdomsförbun-
den och därefter, under 1990-talet har ännu en halvering ägt rum. Det betyder att det 1999 
tillsammans i de politiska ungdomsförbunden och i moderpartierna fanns ungefär 488 000 
medlemmar (SOU 1999:130). Allt färre medborgare anser att de politiska partierna är en ef-
fektiv kanal för att påverka samhället. Likaså framstår det ur påverkanssynpunkt som allt 
meningslösare att rösta i de allmänna valen och att arbeta i fackliga organisationer. Detta är 
kanske inte överraskande när man tittar på den medlemsminskning som skett under 1990-
talet. Medborgarnas minskade uppskattning av partierna kanske kan sammankopplas till 
partiernas minskade beroende av medlemmar, både ur en finansiell som en verksamhets-
mässig synvinkel.  
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Tabell 8.2. Partiernas medlemsantal under 1990-talet (1000-tal) 

                       Antal medlemmar 

Parti 1990 1992 1995 1997 1999 

Moderaterna 143 138 119 85 88 

Centerpartiet 215 191 144 108 99 

Folkpartiet 45 41 31 24 23 

Kristdemokraterna 25 29 29 23 24 

Miljöpartiet 8 8 6 7 8 

Socialdemokraterna 1 034 259 260 203 177 

Vänsterpartiet 13 12 11 12 11 

Summa 1 483 684 600 462 430 

 

Det som uppsatsen hittills har presenterat visar på att tidigare indelnings reformer har be-
tytt en urholkning av demokratin och särskilt har det blivit uppenbart på den kommunala 
nivån. Därmed ska uppsatsen nu granska hur ansvarskommittén förslag till förändringar i 
den svenska samhällsorganisationen kommer att påverka kommunerna. Det finns framför-
allt vissa frågeställningar som uppkommer med tanke på de tidigare reformerna. Hur ser 
ansvarskommittén på partiernas roll som länk mellan de valda och väljarna? Anses partier-
na ha möjlighet att sätta fart på en demokratiprocess som till viss del har avstannat. Vilka 
resonemang rörande demokratin kan man finna i ansvarskommitténs förslag? Vilka idéer 
har de om kommunernas roll och plats i den svenska samhällsorganisationen? 

 

10 Ansvarskommittén 

Ansvarskommitténs (AK) uppdrag var att se över strukturen och ansvarsuppdelningen 
inom den svenska samhällsorganisationen. Men vilka lärdomar har man dragit av tidigare 
reformer. Kan deras förslag hantera de brister som uppkom efter tidigare indelningsrefor-
mer och som är synbara i dagen samhälle. AK menar att en effektiv användning av offent-
liga resurser kräver utrymme för lokala och regionala avvägningar och prioriteringar. 
Kommittén menar att ett stort mått av kommunal självstyrelse därför är av vikt för att of-
fentliga välfärdstaganden på sikt ska kunna fullföljas. Det kommunala självstyret finns med 
som en viktig princip, men man påpekar samtidigt att det finns ett starkt och legitimt na-
tionellt intresse att styra den kommunala verksamheten. Man vill uppnå ett delat ansvar 
mellan staten och kommunerna gällande välfärdstjänsterna. Det är som vi har sett ingen ny 
tanke. Frågan blir då på vilka principer styrningen av kommunerna ska ske.  

AK föreslår en förändrad styrning som ska vara mer kunskapsbaserad. Staten ska även få 
ett ökat ansvar för nationell uppföljning och granskning av välfärdstjänsterna. Uppföljning-
en ska ske i ett nära samarbete med kommunerna och andra berörda aktörer. Målet med 
den statliga styrningen av kommunerna ska vara att värna om likvärdighet samt bidra till att 
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de kommunala verksamheterna kan uppnå nationella mål. Styrningen ska även ge goda 
möjligheter för en effektiv lokal och regional anpassning och utveckling.  

Frågeställningar som rör ansvar och ansvarsutkrävande har en direkt koppling till kommit-
téns princip demokrati och legitimitet. Här vill kommittén understryka vikten av att efter-
sträva tydlighet när det gäller samhällsorganisationen. Dagens komplexitet samt flernivå-
styrning anses försvåra medborgarnas förståelse av hur ansvar för välfärdstjänster och 
andra offentliga insatser är fördelade mellan stat och kommuner. Det är detta som är ut-
gångspunkter för kommitténs förslag gällande den statliga styrningen av kommunerna.   

Det handlar om strukturella förändringar för att uppnå effektivitetsmål gällande framtida 
krav på välfärdstjänster. AK vill även sätta fokus på hur välfärdstjänsterna fungerar ur ett 
medborgarperspektiv. Det delade ansvaret mellan kommunerna och staten ska tydliggöras. 
Rollfördelningen ska bli klarare. Frågor om kommunsektorns ekonomi och om finansiering 
av uppgifter, som läggs på kommunerna av staten, blir centrala frågor för samspelet mellan 
staten och kommunerna. AK anser att det kommer att stärka den kommunala självstyrel-
sen.  

Kommittén menar vidare att viktiga nationella värden som demokrati, samhällsekonomisk 
stabilitet och rättsäkerhet, inte minst, förverkligas genom den kommunala verksamheten. 
AK vill ge kommunerna ett väsentligt mått av frihet, samtidigt som man påpekar att det i 
Sverige finns en stark enhetsstatlig tradition. All offentlig maktutövning ska därmed utgå 
från den centrala politiska nivån och kommunerna ska grunda sin verksamhet på nationella 
beslut.  

Det är framförallt två värden som kommittén förknippar med den kommunala självstyrel-
sen, demokrativärden och effektivitetsvärden. Demokrativärdena menas främst bestå i att; 
”många människor genom att delta i genomförandet av offentliga uppgifter skolas i den 
demokratiska processen” (SOU 2007:10). Det anses gör att medborgarna blir delaktiga och 
tillika medansvariga i den demokratiska processen. Självstyrelsen ska även innebära att be-
slutsfattandet sker nära medborgarna samt med deras medverkan. Även legitimiteten för 
hela det politiska systemet ska stärkas av att medborgarna ges möjlighet till lokalt och regi-
onalt inflytande över verksamheten och till ansvarsutkrävande. Ansvarskommittén belyser 
vikten av att den demokratiska dimensionen ska finnas med i en framtida reform av sam-
hällsorganisationen. Den lokala och regionala nivån ska även fungera som en rekryterings 
bas för rikspolitiska uppdrag.  

Gällande effektivitetsvärden, förknippat till det kommunala självstyret, lyfter AK fram möj-
lighet till pluralism. Verksamheterna kan förnyas utan att en ensam aktör behöver stå för 
förnyelsen. Detta kan ske genom att olika huvudmän, inom givna ramar, kan pröva olika 
metoder för att lösa samma eller liknande problem. Ett sådant arbetssätt skulle innebära att 
vissa går före och andra tar efter eller drar lärdom av andras erfarenheter. Därmed skriver 
kommittén att; ”En hög grad av självstyrelse stämmer därför väl överens med kommitténs 
syn på hur bättre kvalitet och ökad likvärdighet kan åstadkommas” (SOU 2007:10).  

En stor del av ansvarskommitténs slutbetänkande handlar om sjukvårdens problem och 
framtida möjligheter. Även detta offentliga åtagande beskrivs som ett område som ska 
präglas av medborgarperspektivet. Individen ska få bättre möjlighet att välja ingång till 
sjukvården och fler möjligheter ska erbjudas.  

Delbetänkandet (SOU 2007:13) tar upp den framtida regionala utvecklingen i Sverige. Dis-
kussion handlar bland annat om vilken nivå som bäst lämpar sig för att axla ledarskapet för 
denna utveckling. Med stöd av tidigare forskning menar de att argumenten för ett kom-
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munalt ledarskap överväger argumenten för ett statligt. Betänkandet bygger denna slutsats 
på demokratiargument, effektivitetsargument, decentraliseringsargument. De kommunala 
organen ska dock hållas isär från renodlad myndighetsutövning, som de ser som en naturlig 
statlig uppgift. Tidigare statliga uppgifter kan tänkas flyttas över till den kommunala verk-
samheten. Det kan ske genom ett detaljerat statligt regelverk, genom avtalslösningar eller 
genom ett självständigt genomförande med finansieringsansvar. Även om dessa lösningar 
kan tänkas under en övergångsperiod är tanken att det i framtiden ska ge kommunerna ett 
långsiktigt kommunalt ansvar med ett visst handlingsutrymme.      

Kommittén menar att en avgörande förutsättning för en fungerande kommunal självstyrel-
se, för det första, är att det finns ett reellt innehåll i självstyrelsen – något att styra och för 
det andra att det finns personer som vill ta på sig uppdraget att styra. De konstaterar att 
många kommuner i dag har problem med att rekrytera politiker samtidigt som många för-
troendevalda lämnar sina uppdrag. Orsaken anges ofta var bristande möjligheter att påver-
ka. AK anser därför att de kommunala uppgifterna måste fokuseras. Kan man uppnå detta, 
samtidigt som ett reellt utrymme för ett kommunalt politiskt beslutsfattande skapas, anses 
det finnas en sannolik möjlighet för att kunna rekrytera och behålla de förtroendevalda. 
Enligt AK skulle detta innebära att förutsättningarna för att det kommunala självstyret 
skulle stärkas. En mer genomtänkt styrning av kommunerna skulle öka förutsägbarheten 
för kommunerna, även detta skulle påverka den kommunala självstyrelsen positivt. En mer 
ändamålsenlig styrning skulle också göra kommunala förtroendeuppdrag mer stimulerande.   

De små kommunerna förväntas få problem i framtiden, framförallt när det gäller utföran-
det av avancerade välfärdstjänster. Även om inte kommittén föreslår en direkt indelningsre-
form, lägger de förslag som ska göra det möjligt för små kommuner att slå sig samman. AK 
påpekar att interkommunal samverkan är mycket vanlig, nödvändig och bör underlättas. 
Kommunerna med sin närhet till medborgarna och förutsättningar för lokal anpassning an-
ses som lämpliga huvudmän för många nya uppgifter. Men AK nämner att allt för många 
uppgifter samlade hos en huvudman kan göra att styrningen blir komplicerad. Precis som 
inför tidigare reformer anses småkommunproblematiken bestå i att de små kommunerna 
saknar ett befolkningsunderlag för att i framtiden klara av att möta medborgarnas krav på 
service i form av olika välfärdstjänster. Kommittén varnar även för en utveckling mot att 
kommunerna blir entreprenörer åt staten. Det politiska ansvaret på lokal nivå riskerar då att 
bli mycket begränsat. Det finns i så fall dåliga möjligheter för medborgarna på lokal nivå att 
utkräva politiskt ansvar. De förtroendevaldas roll riskerar att successivt urholkas. Politiker-
nas förhållande till de anställda menas förändras. AK skriver att verksamheten riskerat bli 
en ”tjänstemannaklav” inom en för övrigt demokratiskt och politiskt styrd verksamhet.  

Den del av ansvarskommitténs arbete som fått mest uppmärksamhet är förslagen om en ny 
läns- och regionindelning. AK:s bedömning är att det behövs en reform som skulle dela in 
Sverige i sex till nio län och regionkommuner. AK skriver; ”att indelningsprocessen kräver 
ett stort mått av lokalt och regionalt inflytande, såväl av demokratiska skäl som för att in-
delningsprocessen skall nå framgång” (SOU 2007:10). Förslagen anges inte bara lösa da-
gens problem utan fungera som en lösning för kalkylerade problem i framtiden. Det anses 
som viktigt av såväl demokratiska som praktiska skäl att den tänkta indelningsprocessen 
präglas av lokal och regional delaktighet. Det är även skälet till att AK inte lämnar något 
eget färdigt indelningsförslag. Man konstaterar dock att denna process kräver ett starkt le-
darskap från statsmaktens sida. Även om AK inte lämnar ett färdigt reformförslag för man 
diskussioner om hur den borde se ut och vilka principer och förutsättningar som krävs. 
Kommittén finner att det finns starka motiv för att de framtida regionala enheterna ska ha 
en viss minimistorlek och vara mer jämnstora än i dag. Även från regional utvecklingssyn-
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punkt anses det viktigt att varje regionkommun är tillräckligt stor och har tillräckliga ut-
vecklingsresurser för att vara internationellt konkurrenskraftig och kunna inneha ett själv-
ständigt utvecklingspolitiskt ansvar. Samtidigt är det av betydelse att avstånden inte omöj-
liggör tillgänglighet och en gemensam utvecklingsagenda. 
 
Man kan dra slutsatsen att de framtida läns- och regionkommunerna skall ha en viss be-
folkningsstorlek eller att dess antal ska ligga inom ett visst intervall. Den nya indelningen 
måste även anpassas efter vissa strukturer. Vad det gäller den regionala identiteten verkar 
AK mena att den är överdriven och relativt svag i Sverige. Identiteten är oftare knuten till 
landskapen. AK finner att det finns ett starkt behov av en gemensam regions indelning 
inom staten och mellan staten och den kommunala sektorn, kommittén skriver; ”länsindel-
ningen bör överensstämma med regionkommunindelningen, och sektormyndigheter med 
regionindelning bör följa länsindelningen i sin inre organisation. En gemensam regionin-
delning ökar överskådligheten för medborgaren. Det är också en förutsättning för samver-
kan inom samhällsorganisationen och för det tvärsektoriella arbetssätt som eftersträvas” 
(SOU 2007:10).  

Som argument anför AK att stora och viktiga myndigheter som Socialstyrelsen, Skolverket, 
Banverket och vägverket har valt en indelning i fem till sju regioner. Detta menas inte vara 
en slump utan beror på ekonomisk och förvaltningsmässig rationalitet. 

Till följd av att AK ser en förnyad regional indelning som nödvändig diskuterar de hur det 
lokala och regionala inflytandet ska organiseras. Olika företrädare för olika delar av landet 
ska gemensamt försöka formera sig i olika regionkommuner. Planen är att denna process 
inte ska ta mer än ett år, vilket kommittén erkänner inte är en lång tid för en så komplicerad 
process. Det ställer stora krav på förberedelserna och villkoren för lokalt och regionalt in-
flytande. Ju större utrymme som ska ges åt regional och lokal inflytande desto viktigare an-
ses det vara med fastställda och tydliga spelregler. Kommittén poängterar att det är viktigt 
att redan från början sätta ett slutdatum för när indelningsprocessen ska vara klar. AK skri-
ver; ”Detta datum måste ge utrymme för ett reellt lokalt och regionalt inflytande. Samtidigt 
är en långdragen process inte nödvändigtvis mer demokratisk. Tvärtom riskerar ett alltför 
avlägset slutdatum att skapa en lika svåröverskådlig som svårstyrd process, där villkoren ef-
ter hand ändras och där politiska ställningstaganden antingen skjuts på framtiden eller mås-
te omprövas” (SOU 2007:10). 

När indelningen väl tagit form ska enskilda kommuner i gränsområdet mellan tänkta läns 
och regionkommuner själva få påverka sin tillhörighet. Detta kan tänkas ske genom rådgi-
vande folkomröstningar. Kan man trots detta inte nå enighet kommer beslutet slutligen fal-
la på riksdag och regering. En sak som blir tydligt i ansvarskommitténs resonemang är vik-
ten av att denna process går fort.  

En central ambition under kommitténs arbete verkar ha varit ett tydligt medborgarperspek-
tiv. Kommittén lyfter fram vissa värden som de anser är särskilt viktiga i detta samman-
hang, nämligen; 

- tydlighet och begriplighet: beslut, processer och prioriteringar skall kunna över-
blickas och förstås av medborgare som berörs, 

- möjlighet för medborgarna att påverka de verksamheter de direkt berörs av, 

- likvärdighet och respekt för olikhet: medborgare är olika och har olika behov, något 
som ställer kräv på både bemötandet och på hur behoven tillgodoses. 
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Tydlighet och möjligheter att påverka anknyter direkt till kommitténs övergripande princip 
demokrati och legitimitet. Av stor betydelse för likvärdighet är både att rättssäkerhetens 
krav är uppfyllda och att det inom samhällsorganisationen finns en ansvarsfördelning och 
styrning som främjar likvärdighet i sak, det vill säga medborgares tillgång till välfärdstjänster 
och när det gäller andra levnadsvillkor. 

Dessutom påpekas vikten av respekt för olikhet. Om det inte finns en medvetenhet om att 
medborgare har skiftande behov och livssituationer, riskerar både statistik och utvärdering-
ar att baseras på ett genomsnitts medborgare som troligtvis inte existerar i verkligheten. 
Kommittén manar att detta inte gynnar jämställdheten och inte heller invandrare eller in-
födda svenskar, gamla eller unga. 

 

11 Analys 

Ansvarskommitténs förslag fokuserar till största delen på hur staten och kommunerna i 
framtiden ska kunna tillhandahålla välfärdstjänster. Enligt den modell som uppsatsen pre-
senterat handlar förslaget i högsta grad om en utflödesmodell. När det gäller inflödesdelen i 
modellen tar man det för givet att partierna och de förtroendevalda ska klara av att hantera 
den demokratiska processen.  

Kommittén behandlar problematiken med att partierna tappar medlemmar, samtidigt som 
många väljer att engagera sig i andra organisationer och i andra former. Det är inte negativt 
för demokratin i sig, men det betyder att det nuvarande partisystemet inte riktigt är repre-
sentativt inför den befolkning som det sägs representera. Demokrati handlar om mer än att 
det är val vart fjärde år. I ansvarskommitténs förslag finns en ambition om att medborgaren 
ska kunna påverka de verksamheter som de direkt berörs av. Men ökar samtidigt avståndet 
mellan valda och väljare blir detta problematiskt.  

Kommitténs förslag om en regionindelning med sex till nio regioner anses kunna förbättra 
möjlighen att tillhandahålla en god kommunal och statlig service. Kommunernas självsty-
relse förväntas fortsatt utgöra en av grunderna i samhällsorganisationen. Den lokala förank-
ringen och närheten till medborgarna betraktas fungera som en god grund för ett fortsatt 
och utökat kommunalt ansvar.  

Kommittén framhåller samtidigt att det finns ett nationellt intresse av att den kommunala 
sektorn fungerar väl. Därför ska den statliga styrningen bli tydligare och bättre samordnad, 
för att kommunerna ska kunna genomföra den politik som beslutas på nationell statlig nivå.  

Det kan kännas som ett tvetydigt resonemang. Samtidigt som den lokala nivån ska stärkas 
måste den statliga kontrollen inte bara behållas utan även utvecklas. Kommunerna ska vara 
statens förlängda arm ute i landet. Det finns vissa likheter med hur man resonerade inför 
de kommunreformer som tidigare diskuterats i uppsatsen. Även då handlade det mycket 
om att skapa funktionella kommuner som skulle bära ansvaret för kommunala välfärds-
tjänster. 

Idag för man samma debatt, men fokus ligger nu istället på regioner. Dessa regioner menas 
behöva bli mer funktionella på många områden. Det verkas finnas en övertygelse om att 
det är storleken som är nyckelordet för en ny samhällsorganisation. Det hänger samman 
med hur man betraktar kommunernas och regionernas roll. Ser man kommunerna som sta-
tens förlängda arm finns det naturligtvis ett intresse av att bygga en organisation som inne-
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fattar så många funktioner som möjligt inom ett homogent geografiskt område. Ansvars-
kommittén skriver att detta är bra för likvärdigheten gentemot medborgarna var de än bor i 
landet. Frågan blir då hur pass väl det stämmer in i diskussionen om att medborgarna ska 
kunna påverka den verksamhet som de berörs av. Tanken är att individen ska få en klarare 
bild av hur samhällsorganisationen är uppbyggd för att hon/han kan utkräva ansvar på rätt 
nivå och gentemot rätt instans.  

Diskussionen gällande homogena regioner är lite märklig. Homogenitet är inget som i alla 
avseende är bra för den ekonomiska utvecklingen. Det finns en dynamik i olikheter som 
kan skapa möjligheter för en regions utveckling. Kommittén skriver att indelningen i första 
hand handlar om att skapa en administrativt funktionell indelning. I och med detta verkar 
kommittén mena att alla regioner ska ha samma struktur. Det kan säkert vara bra i styr-
ningssynpunkt. Faran ligger i om detta inte möjliggör nytänkande och andra sätt att organi-
sera och förnya olika verksamheter. Kommittén fokuserar på att det behövs funktionella 
regioner med en god kommuniktion mellan olika myndigheter och de olika nivåerna i sam-
hällsorganisationen. Det finns naturligtvis starka argument för tydlighet på dessa områden. 
Men kommittén verkar glömma att det är människor som ska stå för denna utveckling. 
Ibland kanske det krävs att individer bryter med rådande arbetsätt. Det brukar vara de som 
har förmågan att tänka i nya banor och arbeta på nya sätt som driver utvecklingen framåt. 
En regions utveckling hänger inte bara på hur den är administrativt organiserad.  

Den demokratiska utgångspunkten anses ofta vara att alla beslut ska fattas så nära dem som 
berörs som möjligt. Det borde innebära att de flesta beslut om hur medborgarna ska lösa 
sina gemensamma angelägenheter ska ligga på kommunerna. För medborgarna betyder lo-
kal och regional demokrati att besluten byggs underifrån. Det är lättare att påverka om man 
har nära till sina lokala politiker, än att påverka rikspolitiker eller statliga tjänstemän. Men 
det blir naturligtvis ett problem om avståndet mellan lokala politiker och väljarna ökar. Lo-
kal och regional demokrati kan även ses som det mest effektiva systemet för att skapa en 
bra offentlig verksamhet. Detta eftersom besluten kan anpassas till lokala och regionala 
förhållanden.  

Demokrati handlar även om ansvarsutkrävande. Det måste därmed vara tydligt vem som 
har ansvaret för de beslut som fattas. I dag betyder det att den kommunala demokratin 
bygger på att ansvar utkrävs i lokala val. Men den som har ansvar måste även ha möjlighet 
att fatta beslut. Ansvarskommittén menar att ansvaret på olika sätt blivit otydligt. Men på 
många sätt fungerar den lokala demokratin dåligt när staten detaljreglerar den kommunala 
verksamheten, eller när finansieringen av statliga beslut är bristfällig. Detta medför precis 
som uppsatsen tidigare har behandlat att medborgarnas missnöje riktas mot deras egna 
kommunpolitiker när det i själva verket är staten som bär ansvaret. Att detta missnöje riktas 
mot kommunalpolitikerna gör inte att medborgarnas förtroende för de kommunalt förtro-
endevalda ökar I den bemärkelsen ligger det något i ansvarskommitténs ställningstagande, 
att spelreglerna och ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten borde bli tydliga-
re. Det bör finnas en synlig länk mellan resurser, befogenhet, ansvar och ansvarsutkrävande 
för att den kommunala demokratin ska få en verklig innebörd.  

Den kommunala självstyrelsen innebär att kommunerna ska tillåtas att fatta egna beslut 
samt kunna välja olika vägar för att utföra en uppgift. Men det kommunala självstyret kan 
då ifrågasättas utifrån ett rättviseargument. Skillnaderna mellan kommunerna får helt enkelt 
inte bli för stora. Men förutsättningarna för kommunerna skiljer sig åt. Det kan handla om 
geografiska såväl som demografiska skillnader. Det kan då krävas olika lösningar som kan 
anpassas efter varierande lokala förutsättningar. Annars tappar det kommunala självstyret 
sin reella innebörd.  
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Tittar man på kommunsammanslagningarna har de haft vissa negativa effekter på den de-
mokratiska processen. Man kan utläsa en minskning av förtroendevalda som har negativa 
konsekvenser för den demokratiska representationen i kommunala beslut. Länken mellan 
valda och väljare har ökat. Vissa skulle kanske mena att; bara vi får den omsorg vi finner 
rimlig så behöver vi inte vara med och påverka. Det finns en logik i detta resonemang som 
kan verka tilltalande. Men i förlängningen betyder det att demokratin blir innehållslös på 
värderingar och medborgerlig uppbackning och förankring.  

Ansvarkommittén berör frågan om demokratisk förankring av offentliga beslut. Men de 
diskuterar väldigt lite hur detta ska bli verklighet. Kommittén förutsätter att partierna ska ta 
hand om demokratin på lokal nivå. Det finns samtidigt tendens som pekar på att partierna 
inte riktigt klarar av detta åtagande. Partierna tappar medlemmar i en omfattning som bor-
de bekymra skaparna av en ny samhällsorganisation. Partimedlemmarna var tidigare ett 
mått på partiernas demokratiska förankring och legitimitet. Idag behöver partierna inte sina 
medlemmar på samma sätt av olika anledningar. En av anledningarna är det svenska parti-
stödet. Dagens partistödsystem möjliggör att partierna långsiktigt kan planera sitt arbete, 
men vikten av medlemmar blir mindre. Partiernas ekonomi hänger på hur det går för dem i 
valen och de måste därför rikta in sitt arbete på att vinna breda väljargrupper, inte att för-
ankra en idé om hur samhället ska se ut hos sina medlemmar.  

Ansvarskommitténs förslag till en ny samhällsorganisation befäster inställningen om att 
kommunerna ska vara statens förlängda arm i samhället. Sätter man in kommitténs vision 
om den framtida kommunen passar den väl in i Strandbergs modell gällande förvaltnings-
kommunen. Kommunerna ses som ett led i den statliga förvaltningen och som ett redskap 
för den nationellt beslutade reformpolitiken. Invånarnas demokratiska deltagande sker 
främst genom val vart fjärde år. De reformer som beslutas på nationell nivå ska gälla hela 
nationen och omfattar de flesta samhällsfunktionerna. Kommittén påpekar även vikten av 
att det ska finnas få variationer mellan kommunerna. Kommunerna ska även ha en organi-
sation som gör dem effektiva och enhetliga. Den huvudsakliga orsaken är att medborgarna 
ska erbjudas samma service oavsett i vilken kommun de bor. Den kommunala självstyrel-
sen ses som en integrerad del i en likformig politik för gemensamma mål, i en enhetligt in-
tegrerad offentlig sektor.  

Dock tror jag att kommittén själva skulle sätta in sitt reformförslag under rubriken Statsor-
ganismkommunen, i Strandbergs modell. Kommunerna ska vara en del i helheten och nära 
sammanbunden med den statliga förvaltningen och dess styrning. Det nationella perspekti-
vet är tydligt och tongivande i kommitténs förslag.  

Många av de förändringar som kommunerna har genomgått allt sedan 50-talet är uppenba-
ra och klara. Det har skett en otrolig expansion av den kommunala verksamheten, kom-
munvalen har partipolitiserats, det har skett en definitiv övergång i alla kommuner från 
lekmans - till tjänstemannaförvaltning samtidigt som det skett en ökad specialisering av 
förvaltningsapparaten och tjänstemannakåren. Detta har inneburit att den kommunala 
självstyrelsen och demokratin har ändrat karaktär och har allt mer kommit att likna det na-
tionella politiska systemet. Partierna har fått huvudansvaret för den politik som förs i 
kommunerna. Detta samtidigt som man kan konstatera att partiernas ledande roll på inget 
sätt är oproblematiskt. Partiorganisationerna har som uppsatsen redan konstaterat problem 
med att engagera unga och många politiska aktiviteter kanaliseras inte längre genom parti-
erna.  

När det gäller beslutsprocessen i kommunala frågor har beredningen och verkställandet i 
hög grad tagits över av tjänstemännen. Detta nära samarbete mellan kommunalpolitiker 
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och tjänstemän har lett till att rollfördelningen många gånger är oklar. Dessutom ökar anta-
let organisationer som företräder olika medborgargrupper och som kräver att få sin röst 
hörd samt att delta i beslutsprocessen. Deras åsikter måste få gehör. Men det kan även in-
nebära en svårgenomskådlig förhandlingsprocess där ansvaret för slutresultatet inte sällan 
kan vara oklart.  

Ett annat problem för partierna på det kommunala planet hänger samman med deras riks-
politiska karaktär. Partierna är uppbyggda kring rikspolitiska ideologier men på det kom-
munala planet möter de andra behov och problem. Det verkar som om det på det ideolo-
giska planet finns spänningar eller ett motsatsförhållande mellan den lokala och nationella 
demokratin, mellan kommunal självstyrelse och jämlikhet eller rättvisa. Detta leder till en 
svårhanterlig paradox. Samtidigt som den kommunala självstyrelsen ofta hyllas så kritiseras 
kommuner som fattar avvikande beslut i någon servicefråga.  

Kommunernas ökade omvärldsberoende har fått avgörande betydelse för den kommunala 
självstyrelsen. Idag är kommunerna starkt integrerade i den offentliga förvaltningen och i 
samhället. Kommunernas åtagande tar allt större anspråk på samhällets totala resurser. Man 
kan inte direkt tolka det som om det kommunala självstyret har ökat. Det finns istället 
mycket som tyder på att kommunerna, allt sedan 1960-talet har blivit mer beroende av sin 
omvärld, då den kommunala expansionen verkligen tog fart. Allt fler av de beslut som fat-
tas i kommunerna tillkommer inte bara under restriktioner och krav från staten, utan även 
som ett resultat av rekommendationer från andra organisationer som exempelvis Kom-
munförbundet.  

Att omfattningen på den kommunala verksamheten har ökat betyder även att kommunerna 
är mer känsliga för förändringar i samhällsekonomin och sysselsättningen. Detta symbolise-
rar en synbar paradox för den kommunala självstyrelsen. De gamla småkommunernas 
handlingsfrihet var från början starkt begränsat av knappa ekonomiska och personella re-
surser. De större kommunerna som bildades efter sammanslagningarna, fick betydande 
ekonomiska tillgångar bredvid en kvalificerad administrativ personal till sitt förfogande. 
Kommunerna fick med andra ord förutsättningar för att förverkliga ett reellt självstyre. 
Men detta försvårades av att kommunernas omvärldsberoende ökade och det skedde snab-
bare än resurserna tillkom. Det betyder att kommunerna har allt mindre möjligheter att till-
handahålla välfärdstjänster. Det är i mycket i den problematiken som ansvarskommittén tar 
sin utgångspunkt.  

 

12 Reflektioner 

Det finns mycket i ansvarkommitténs slutbetänkande som väcker frågor. Inte minst tycker 
jag att kommittén tar mycket för givet. Att partierna klarar av att förvalta demokratin på lo-
kal nivå är en sådan punkt. Detta trots att partierna redan i dag har stora problem. Allt färre 
väljer att engagera sig partipolitiskt, samtidigt som många förtroendevalda hoppar av sina 
uppdrag. Även den allmänna tilltron till de politiska partierna sjunker.  

Att i detta läge ta för givet att det är partierna som ska säkerställa en demokratisk process 
måste anses som både aningen naivt och underligt. Att det behövs en översyn av den 
svenska samhällsorganisationen, med tanke på framtida utmaningar, är fullt förståligt. Men 
anser kommittén att det är partierna som ska vara basen för den demokratiska processen i 
kommunerna måste man uppmärksamma och ägna mer tid åt partiernas problem.  
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Det verkar inte heller finnas några klara tendenser till att partiernas situation skulle förbätt-
ras i framtiden. Kommitténs medlemmar deltog som representanter från de svenska parti-
erna. Kanske är det så att de inte ser problemen tack vare att de själva är en del av den 
svenska partistrukturen. Risken för hemmablindhet, menar jag, är påtaglig. Genom att ifrå-
gasätta partiernas roll skulle de i någon mening ifrågasätta sig själva. Jag menar dock inte att 
partierna har förlorat sin betydelse, men en ordentlig självgranskning om huruvida de klara 
av sitt demokratiska uppdrag skulle behövas.  

Storskaligheten är en ledande paroll i ansvarskommitténs slutbetänkande. Det är genom 
enhetliga och större regioner som Sverige ska kunna möta framtida utmaningar gällande 
kommunala och statliga välfärdstjänster. Inget nytt under solen med andra ord. Som vi har 
sett var storskaligheten en ledstjärna även vid tidigare kommunreformer.  

Som uppsatsen har uppmärksammat finns det ingen evig sanning gällande hur demokratin 
ska se ut, inte heller är demokratin statisk. Det finns en risk med att enbart se demokratin 
som en struktur. Risken är att politiken blir tom på visioner och därmed på medborgerlig 
uppslutning. Det finns många problem förutom ekonomiska och administrativa som behö-
ver lösas i de flesta etablerade demokratier. Det kan gälla framväxten av rasistiska och na-
tionalistiska strömningar, ökat politiker förakt, vikande politiskt deltagande, växande miljö-
problem, könsdiskriminering och social segregering med mera. Det finna många frågor 
som en framtida samhällsorganisation måste kunna hantera. Ansvarskommittén avsikt var 
att granska den administrativa strukturen av samhällsorganisationen. Men samtidigt påpekar 
kommittén vikten av ett medborgarperspektiv i strävan efter enhetlighet gällande kommu-
nala och statliga välfärdstjänster.  

När jag läser kommitténs förslag får jag en känsla av att kommittén antar att om medbor-
garna får tillgång till välfärdstjänster kommer de inte bekymra sig över att de kanske inte 
kan påverka de beslut som de berörs av. Men jag tror att de flesta av oss tycker att det finns 
fler problem i samhället där vi vill ha medbestämmande. Med det sagt, betyder det inte att 
vi inte värderar det kommittén riktar in sig på.  

Men förtroendet för politiker och partierna beror även på om de lyckas uppfylla medbor-
garnas krav på andra områden. Därmed kommer man tillbaks på partiernas problem. Deras 
förtroendekapital är beroende av mer än att de lyckas hantera vissa specifika välfärdsfrågor. 
Om inte partierna förstår att reformera sin relation till medborgarna finns det inte mycket 
som talar för att de ska kunna föra medborgarnas talan. En urholkning av kommunikatio-
nen mellan väljare och valda kommer att öka misstron gentemot de förtroendevalda och 
det demokratiska systemet. Med tanke på att det medborgerliga inflytandet i ansvarskom-
mitténs förslag till stor del grundas på denna kommunikation kunde man önska att större 
vikt och arbete hade lagts på denna problematik.  
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