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Sammandrag 

C-uppsats i statskunskap av Sonja Pagrotsky, höstterminen 2007. ”Regionkommunernas 

storlek – en balansakt mellan demokrati och effektivitet”. Handledare: Erik Amnå.  

Syftet med denna studie är att komma fram till hur förhållandet mellan demokrati och 

effektivitet ser ut i Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med 

utvecklingskraft. Grundfrågan blir således ”Hur ser förhållandet ut mellan demokrati och 

effektivitet vad gäller Ansvarskommitténs förslag om regionkommuner?” För att undersöka 

grundfrågan har tre mer specifika delfrågor ställts upp: ”Hur anses regionstorleken påverka 

demokratin?”, ”Hur anses regionstorleken påverka effektiviteten?” samt ”Hur behandlas 

balansakten mellan demokrati och effektivitet av Ansvarskommittén?”. 

Studien är en kvalitativ beskrivande innehållsanalys med syfte att klargöra 

Ansvarskommitténs tankestruktur i sitt slutbetänkande. Uppsatsen är disponerad så att den 

inleds med en historisk bakgrund där materialet kommer ifrån sekundärkällor för att få en 

allmän orientering i storleksfrågan. Därefter presenteras teoretiska perspektiv och empiriska 

erfarenheter i fråga om regionstorleken där materialet är hämtat från primärkällor av frågans 

mest inflytelserika och auktoritativa forskare. Till sist analyseras Ansvarskommitténs 

slutbetänkande i en fallstudieanalys med hjälp av de teoretiska perspektiven och empiriska 

erfarenheterna. Avgränsningen till demokrati och effektivitet grundas i att balansakten mellan 

dessa två värden är den svåraste och viktigaste frågan vid nya indelningar av en stats län.  

Den övergripande slutsatsen som dras är att förhållandet mellan demokrati och effektivitet är 

ojämnt med en tung övervikt åt effektivitet. Slutbetänkandet fokuserar på välfärdsproduktion 

och demokratifrågorna kommer i skymundan. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Frågan om storleken på staten, regionen och kommunen är mycket gammal. Antikens tänkare 

lade grunden för en diskussion som än idag är aktuell. Redan på 400-talet före vår 

tideräknings början diskuterade Perikles i antikens Grekland betydelsen av storleken på 

stadsstaten. På 1700-talet talade Montesquieu om republikens storlek. Diskussionen har 

fortsatt och i Sverige har utredningar om storlek på lokal- och länsnivå avlöst varandra och 

ofta även pågått parallellt. 1720 korrigerades länsgränserna i Sverige och har sedan dess varit 

näst intill oförändrade. I slutet av 1990-talet startade regionförsök där bland annat två nya 

storregioner bildades. I april 2007 presenterade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande med 

förslaget om en ny länsindelning med regionkommuner i Sverige. 

I Europeiska Unionen har regionerna gradvis fått ett ökat inflytande sedan 1980-talet, främst 

genom bildandet av regionkommittén.1 Den europeiska integrationen har kommit att bli ett 

trepartsspel mellan kommissionen, staterna och regionerna. 2 Efter att det blev aktuellt med ett 

svenskt medlemskap i EU förändrades synen på landstingskommunerna. Under början av 

1990-talet gick den svenska offentliga debatten från att handla om länet som en statlig 

samordnande regional instans till att ge länen en ny roll och att starta regionförsök.  

Många perspektiv på storlekens betydelse har belysts med olika kombinationer av 

infallsvinklar: demokrati, effektivitet, autonomi, service, jämlikhet, legitimitet och mycket 

mer. Balansen mellan just demokrati och effektivitet har varit ständigt återkommande. 

Dilemmat diskuterades såväl under antiken som i Ansvarskommitténs utredning. Kenneth 

Newton beskriver balansakten mellan demokrati och effektivitet som hjärtat i ett problem som 

har försvårat försök att reformera modern styrning. För att uppnå en effektiv och 

verkningsfull tillhandahållning av offentlig service behövs å ena sidan stora enheter. För att 

främja gräsrotsdemokrati, en känsla av tillhörighet, en hög grad av deltagande samt en nära 

                                                 
1
 Tallberg, Jonas (2004), EU:s politiska system, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, s. 72 och 177. 

2
 Baldersheim, Harald, Sandberg, Siv, Ståhlberg, Krister & Øgård, Morten (2001), ”Nordiske regioner og den 

europeiske integrasjon – en innledning”, i Baldersheim, Harald, Sandberg, Siv, Ståhlberg, Krister & Øgård, 

Morten, Norden i regionernas Europa, Nordisk ministerråd, Köpenhamn, s. 23. 
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kontakt mellan medborgare, politiska ledare och den politiska eliten behövs å andra sidan små 

enheter.3 

Frågan om storlek, demokrati och effektivitet har länge varit aktuell och börjar i Sverige 

närma sig en kulmen för regionnivån på flera århundraden.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att komma fram till hur Ansvarskommittén förhåller sig till 

regionstorlekens betydelse för demokratin och effektiviteten. Detta görs dels genom att 

teoretiskt analysera storlekens påverkan på demokrati och effektivitet, dels genom att kritiskt 

granska Ansvarskommitténs behandling av balansakten mellan demokrati och effektivitet. 

1.3 Frågeställningar 

1.3.1 Grundfråga 

Hur ser förhållandet ut mellan demokrati och effektivitet vad gäller Ansvarskommitténs 

förslag om regionkommuner? 

1.3.2 Delfrågor 

1. Hur anses regionstorleken påverka demokratin? 

2. Hur anses regionstorleken påverka effektiviteten? 

3. Hur behandlas balansakten mellan demokrati och effektivitet av Ansvarskommittén?  

 

1.4 Metodiskt tillvägagångssätt 

1.4.1 Disposition 

Uppsatsen är upplagd så att den inleds med en historisk bakgrund. Därefter presenteras 

teoretiska perspektiv och empiriska erfarenheter i fråga om regionstorleken. Till sist 

analyseras Ansvarskommitténs slutbetänkande med hjälp av de teoretiska perspektiven och 

empiriska erfarenheterna. 

                                                 
3
 Newton, Kenneth (1982), “Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness, and 

democracy in local government.”, i Political Studies, vol. 30, nr. 2, s. 190. 
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1.4.2 Angreppssätt 

Denna undersökning utmynnar i en fallstudie av Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar 

samhällsorganisation med utvecklingskraft. Detta offentliga tryck är ett fall av Sveriges 

offentliga syn på balansakten mellan demokrati och effektivitet vad gäller storleken på 

landstingskommunerna. 

1.4.3 Material 

Till den historiska bakgrunden används sekundärt material för att få en allmän orientering av 

storleksfrågan i den svenska debatten. Som teoretisk och empirisk utgångspunkt för att 

analysera storlekens påverkan på demokrati och effektivitet används främst Size and 

democracy av Robert Dahl och Edward Tufte, samt Is small really so beautiful? Is big really 

so ugly? Size, effectiveness, and democracy in local government  av Kenneth Newton, detta 

kompletteras med The city in the Future of Democracy som också är av Dahl. Anledningen 

till att klassikern Size and democracy valts är att den är en av de mest inflytelserika texter som 

skrivits inom det statsvetenskapliga fältet om storlek. Newtons text har valts eftersom den är 

auktoritativ samt mer modern och mer empirisk än Dahls texter samtidigt som Newtons text 

är inriktad specifikt på lokal självstyrelse. Även The city in the Future of Democracy är 

inriktad på subnationell nivå och har därför tagits med. Dahl och Newton är väletablerade 

statsvetare och två av de främsta inom frågor om storlek på politiska enheter. I 

fallstudieanalysen av Ansvarskommitténs förslag används uteslutande primärmaterial i form 

av slutbetänkandet Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft och inga 

sekundärmaterial. 

1.4.4 Validitetsdiskussion 

Validiteten går att mäta på tre sätt, de två första kallas begreppsvaliditet och den sista kallas 

resultatvaliditet. Till att börja med undersöks begreppsvaliditeten genom att granska om den 

teoretiska definitionen överensstämmer med den operationella indikatorn. 4 I denna uppsats 

har den teoretiska redogörelsen för demokrati och effektivitet lett till de operationella 

indikatorerna representativitet, deltagande och kommunikation för demokrati; samt autonomi, 

ekonomi och likvärdighet för effektivitet. Indikatorerna har således uppkommit i och med att 

teorin har lett till dessa avgränsningar. För det andra undersöks begreppsvaliditeten genom att 

                                                 
4
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007), Metodpraktikan, konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, s. 63. 
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granska om systematiska fel förekommer.5 Eftersom denna studie är en kvalitativ 

innehållsanalys som alltså inte inkluderar någon kvantitativ data så finns det inga stora risker 

för att systematiska fel ska förekomma. Begreppsvaliditeten bedöms således som god. Till sist 

undersöks resultatvaliditeten genom att granska om det som påstås mätas är det som faktiskt 

har mätts. För att uppnå god resultatvaliditet måste också begreppsvaliditeten och 

reliabiliteten, som innebär frånvaro av slumpmässiga fel, vara god.6 Resultatvaliditeten är 

starkt förknippad med kvantitativa undersökningar och är därför i detta fall knappast relevant. 

Det som påstås mätas är Ansvarskommitténs slutbetänkande. Då enbart slutbetänkandet 

används i undersökningen av densamma finns inga tvivel om att det som undersöks är det som 

avses undersökas. Vad gäller reliabiliteten så finns det inga nämnvärda risker för att 

slumpmässiga fel förekommer då denna studie inte behandlar någon kvantitativ data. 

Resultatvaliditeten bedöms följaktligen som god.  

1.4.5 Forskningsteknik 

Ansvarskommitténs slutbetänkande granskas genom en kvalitativ innehållsanalys med Dahl, 

Tufte och Newtons texter som empirisk grund. Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att 

lägga fram det väsentliga innehållet genom att omsorgsfullt genomarbeta texten.7 

Innehållsanalysen är en beskrivande analys med syfte att klargöra Ansvarskommitténs 

tankestruktur i slutbetänkandet Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Variabeln 

som analyseras är ”motiven i Ansvarskommitténs slutbetänkande som leder till förslaget om 

regionkommuner”. Demokrati respektive representativitet är variabelvärdena. Indikatorerna 

för demokrati är representativitet, deltagande och kommunikation. För effektivitet är 

indikatorerna autonomi, ekonomi och likvärdighet. Dessa centrala begrepp har uppkommit 

från den teoretiska utgångspunkten i texterna av Dahl, Tufte och Newton som bygger på 

empirisk forskning. 

1.4.6 Avgränsningar 

Anledningen till att demokrati och effektivitet har valts är att balansakten mellan dessa två 

värden är den svåraste och viktigaste frågan vid nya indelningar av en stats län. 8 

                                                 
5
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007), s. 63, 70. 

6
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007), s. 63, 70. 

7
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007), s. 137. 

8
 Newton, Kenneth (1982), s. 190. 
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Det finns flera anledningar till att Ansvarskommitténs slutbetänkande har valts. För det första 

är detta offentliga kommittétryck det senaste som utkommit om landstingskommunernas 

organisation i Sverige. Detta medför att den bäst speglar Sveriges offentliga syn som de n är 

idag. För det andra var Ansvarskommittén en parlamentarisk utredning som därmed var 

sammansatt av företrädare för de olika politiska riksdagspartierna. Motivet bakom detta är att 

den parlamentariska sammansättningen i sin tur leder till att slutbetänkandet speglar Sveriges 

offentliga syn på den aktuella frågan eftersom ledamöterna i kommittén är folkvalda 

representanter för svenska folket genom sina partier. 
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2. Historisk bakgrund 

2.1 Storleksdiskussionens vagga 

Redan i antikens Grekland var stadsstatens storlek diskuterat av inflytelserika tänkare, från 

Perikles till Aristoteles. De verkar alla ha varit ense om en sak: stadsstaten ska vara liten, både 

till befolkningsmängd och territorium. Platon menade att den lilla storleken eftersträvades för 

att medborgarna ska kunna känna varandra och vara vänliga mot varandra. Aristoteles tillade 

att medborgarantalet och territoriestorleken däremot inte får vara så liten att staden inte kan 

vara självförsörjande. Antikens tankar om demokrati och storlek kom att dominera under 

många århundraden. Det ansågs att småskalighet medför ökad delaktighet samt bättre kontroll 

av styrningen. Detta genom att alla medborgare kunde samlas regelbundet för att lyssna, rösta 

och tala. Därutöver ansågs det att en demokratisk stadsstat måste vara fullständigt autonom 

för att reellt självstyre ska förekomma.9 

Drygt 2000 år senare var liknande tankar närvarande. Rousseau menade att effektivt 

deltagande minskar i takt med att medborgarantalet ökar. Fler medborgare innebär inte bara 

en mindre andel i beslutet för den enskilde medborgaren, utan även en minskad jämlikhet, 

delaktighet, effektiv kontroll av styrningen, politisk rationalitet, vänlighet samt medborgerlig 

konsensus. Även Montesquieu vidareutvecklade tankarna om den lilla staten och menade att 

kraven som ställs på en regering om laglydighet, lojalitet, jämlikhet, hängivenhet till det 

allmänt bästa, självkontroll, måttlighet samt dygdighet, bäst kan tillgodoses i en republik med 

ett litet territorium. De båda delade antikens tänkares vision om den lilla stadsstaten men såg 

också vikten av autonomi. I strävan efter en liten statsstat som samtidigt är autonom fann de 

ett dilemma, nämligen att en liten stat inte kan garantera sina medborgare autonomi samtidigt 

som en stor stat enbart kan bevara autonomin för de styrande och inte för folket.10 

Även i Sverige har storleken länge debatterats, både i fråga om lokal och regional nivå. 1634, 

ungefär ett sekel före Montesquieu och Rousseau, reglerades länsgränserna för första gången i 

Sverige. Indelningen resulterade i 11 län. Anledningen till regleringen var att en länsindelning 

ansågs vara en viktig grund för att generera utveckling. Efter fredssluten 1645 och 1658 fick 

                                                 
9
 Dahl, Robert A. & Tufte, Edward R. (1973), Size and democracy, Stanford University Press, USA, s. 5-6. 

10
 Dahl, Robert A. & Tufte, Edward R. (1973), s. 6-8. 
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Sverige den utformning vi har idag. Därefter korrigerades länsgränserna 1720 och har sedan 

dess varit relativt oförändrade.11 

2.2 Storleksdiskussion och storleksförändringar i Sverige 

1862 reglerades och standardiserades för första gången den lokala organisationen i Sverige. 

Den indelning som då fanns hade sitt ursprung i medeltiden och var baserad på den svenska 

statskyrkans församlingar. Antalet primärkommuner uppgick till cirka 2500 och var i stort 

oförändrat fram till storkommunreformen 1952.12 

Förändringarna i samhället som ledde till storkommunreformen började ta fart efter andra 

världskriget. En av de största förändringarna var den tilltagande urbaniseringen som ledde till 

avsevärd serviceutbyggnad och därmed starkt ökade kostnader. Ett exempel är 

kostnadsökningarna för stadsbyggnad till följd av det växande behovet av fastigheter, mark, 

vatten, avlopp och elförsörjning. Främst de små primärkommunerna hade svårt att klara de 

stigande kostnaderna och fick allt större problem med ekonomin. 13 

Problemen som de svenska primärkommunerna ställdes inför till följd av industrialisering och 

urbanisering var vanliga i alla europeiska stater. Det vägskäl som staterna stod inför innebar 

fyra olika alternativ. För det första kunde de enheter som blivit för små för att klara sina 

ålägganden frivilligt ingå i samverkan med andra enheter. Det andra alternativet innebar ett 

utbyggt statsstöd riktat till de enheter med behov av hjälp. Den tredje lösningen gick ut på att 

överföra uppgifter från den lokala nivån till en högre nivå, i Sveriges fall från 

primärkommunerna till landstingskommunerna eller staten. Det fjärde och sista vägvalet 

handlade om en planmässig sammanslagning av lokala enheter.14 

Sverige valde att gå den fjärde vägen och övergick till en ny indelning i och med riksdagens 

bifall till storkommunreformen som verkställdes 1952. Riktmärket för sammanslagningarna 

                                                 
11

 Jensen, Christian (2004), ”Politiken kring regionidén” i Nilsson, Lennart, red. Svensk samhällsorganisation i 

förändring – Västsverige vid millennieskiftet, SOM-institutet, Göteborg, s. 37. 
12 

Nilsson, Lennart & Westerståhl, Jörgen (1997), ”Lokal självstyrelse i Sverige” i Jönsson, Sten, Nilsson, 

Lennart, Rubenowitz, Sigvard & Westerståhl, Jörgen, Decentraliserad välfärdsstad – Demokrati, effektivitet och 

service, SNS Förlag, Stockholm, s. 19. 
13 

Jacobsson, Kerstin (1999), ”Den offentliga demokratisynen” i Amnå, Erik, red. Demokrati och 

medborgarskap, Demokratiutredningens forskarvolym II, SOU 1999:77, s. 174. 
14

 Nilsson, Lennart & Westerståhl, Jörgen (1997), s. 19. 
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var ett befolkningsminimum på 3 000 invånare per primärkommun. Antalet enheter minskade 

till drygt 1 000 primärkommuner, från att tidigare ha varit ungefär 2 500 till antalet. 15 

Samhällsförändringarna berörde inte bara Sveriges primärkommuner utan även 

landstingskommunerna. Sedan mitten av 1900-talet har utredningar om 

landstingskommunerna avlöst varandra. Den första länsindelningsutredningen presenterade i 

sitt slutbetänkande 1961 nya indelningsalternativ för Göteborgs- och Stockholmsområdet. 

Grundtanken var att kommuner skulle grupperas runt en centralort och samtidigt uppfylla 

kriterier gällande befolkningsutveckling och yta, näringsgeografi samt avstånd. Utredningen 

resulterade inte i någon ny länsindelning.16 

Urbaniseringen fortsatte och trycket ökade därmed ytterligare på serviceutbygganden. 

Storkommunreformen ansågs otillräcklig och primärkommunsammanslagningarna fortsatte i 

och med kommunblocksreformen som klubbades igenom av riksdagen 1962. Ett nytt 

befolkningsminimum på 8 000 invånare per primärkommun fastställdes. Sammanslagningarna 

började successivt 1966 och genomfördes på frivillig basis. Genomförandet ansågs dock gå 

för långsamt och 1969 beslutades i politisk oenighet om tvångsmässig sammanslagning. 1974 

var kommunblockreformen genomförd och antalet uppgick nu till 278 kommuner.17 

Anhängarna till reformen menade att den nya indelningen var nödvändig för att 

primärkommunerna skulle klara av sina ålägganden samt kunna effektivisera verksamheten. 

Effektiviteten ansågs viktig eftersom den verkar stimulerande på demokratin. Förklaringen till 

detta är att demokratiska institutioner som inte levererar service i den utsträckning som 

motsvarar medborgarnas förväntningar kan leda till att medborgarna blir misstänksamma eller 

likgiltiga för demokratin som sådan. Utöver det ansågs autonomin vara hotad på två punkter. 

Om sammanslagningarna inte genomfördes skulle, för det första, de mindre enheterna bli 

tvingade att kompromissa bort delar av sitt självbestämmande, exempelvis genom 

interkommunal samverkan. För det andra skulle de ställas i en beroendesituation till staten för 

att klara av sina ekonomiska åtaganden.18 

                                                 
15

 Jacobsson, Kerstin (1999), s.174. 
16

 Jensen, Christian (2004), s. 38-40. 
17

 Jacobsson, Kerstin (1999), s.174. 
18

 Jacobsson, Kerstin (1999), s. 174-175. 
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Motståndarna till reformen ansåg å andra sidan att medborgarnas möjligheter att påverka och 

delta i det kommunala arbetet skulle minska eftersom antalet kommunpolitiker kraftigt skul le 

reduceras i och med sammanslagningarna (vilket de också gjorde, 1968 fanns det ca 105 000 

kommunalt förtroendevalda och 1974 ca 42 000 uppdrag). Därutöver framhölls vikten av 

primärkommunernas självständiga hållning gentemot staten och dess rikspolitiska 

reformambitioner.19 

Under tiden som kommunblockreformen var i full gång pågick parallellt tre olika utredningar 

om landstingskommunerna: den andra länsindelningsutredningen, 

länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. I den andra 

länsindelningsutredningens slutbetänkande föreslogs 1967 att landstingkommunerna borde 

utgöra befolkningsmässigt och näringspolitiskt balanserade enheter. Det konkreta förslaget 

innebar en minskning från 24 till 15 landstingskommuner för att skapa en effektiv 

samhällsplanering. Länsförvaltningsutredningen föreslog samma år att en ny ledning 

bestående av landshövdingen och tio lekmän skulle bli beslutsfattande i länsstyrelserna samt 

att den översiktiga samhällsplaneringen skulle samordnas och ledas av länsstyrelserna. Året 

därpå kom länsdemokratiutredningen i sitt slutbetänkande att föreslå motsatsen: en överföring 

av den översiktiga samhällsplaneringen och den översiktiga regionala samhällsutvecklingen 

från länsstyrelserna till landstingskommunerna.20 

Länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen ställdes mot varandra. 

Förespråkarna för en reformerad statlig länsförvaltning menade att en förändrad ordning inte 

skulle innebära varken effektivitet eller ändamålsenlighet. Förespråkarna för en utökad 

länsdemokrati hävdade att effektiviteten visst gynnades eftersom lokala organ har en bättre 

problembild. Därutöver hade sektoriseringen lett till centralisering och byråkratisering. 1970 

behandlades frågan av riksdagen som stödde länsförvaltningsutredningen och införde en ny 

ledning i länsstyrelserna. Därutöver tillsattes en ny utredning, länsberedningen, med syfte att 

sammanfatta de tre genomförda utredningarna.21 

                                                 
19

 Jacobsson, Kerstin (1999), s. 175. 
20

 Jensen, Christian (2004), s. 41-42. 
21

 Jensen, Christian (2004), s. 42, 44. 
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Länsberedningen menade att uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingskommunerna och 

primärkommunerna var väl avvägd och att länsindelningen i landet var rimlig. Riksdagen 

beslutade 1975 att inte ändra uppgiftsfördelningen eller länsgränserna. 22 

Den andra länsdemokratiutredningen föreslog, i slutbetänkandet 1982, denna gång ingen 

överföring av uppgifter från länsstyrelserna till landstingskommunerna. Istället skulle 

länsdemokratin stärkas genom att landstingskommunerna utser styrelseledamöter till olika 

länsorgan samt att landstingens debatt om länets utveckling vidgas. Därutöver skulle 

möjligheterna för länsstyrelserna att samordna de statliga sektorsverksamheterna stärkas. 23 

Regeringen beslutade att genom försöksverksamhet i Norrbotten pröva hur en samordnad 

länsförvaltning skulle kunna se ut. Utvecklingsarbetet på regional nivå skulle kombineras med 

tvärsektoriell problemlösning och administrativ smidighet. Försöksverksamheten pågick 

mellan 1986 och 1989 samtidigt som en kommitté utvärderade försöket och utredde hur en ny 

statlig reformering av länsförvaltningen skulle kunna se ut. Kommittén presenterade 1989 att 

försöksverksamheten hade lyckats möta den kritik som förts fram mot sektoriseringen och 

därutöver bidragit med erfarenheter som skulle kunna tillämpas på hela landet. Samma år 

beslutade riksdagen att följa kommitténs förslag. Länsstyrelserna fick en ny samordnande roll 

och blev huvudansvariga för den regionala utvecklingen.24 

Vid denna tidpunkt vände diskussionen. Utredningarna under den första delen av 1990-talet 

speglar en stor förändring i synen på regionen.25 Sveriges närmande till den europeiska 

gemenskapen medförde att även ett omvärldsperspektiv infördes i debatten. 26 

2.3 EU-regionalismen och nya tag i Sveriges storleksdiskussion 

EU:s regionalpolitik regleras i EG-fördraget som utgör EU:s fösta pelare. Sedan slutet av 

1980-talet har en utveckling stegvis skett vad gäller regionalpolitiken och under de senaste 20 

åren har den också fått en ökad del i EU:s budget. 2004 uppgick regionalandelen till ca 35 

procent. Regionalpolitiken i EU har som övergripande ändamål att stimulera 

                                                 
22

 Jensen, Christian (2004), s. 43-44. 
23

 Jensen, Christian (2004), s. 44-45. 
24

 Jensen, Christian (2004), s. 46. 
25

 Ståhlberg, Krister (2001), ”Regionalism i Norden”, i Baldersheim, Harald, Sandberg, Siv, Ståhlberg, Krister & 

Øgård, Morten, Norden i regionernas Europa, Nordisk ministerråd, Köpenhamn, s. 68. 
26

 Jensen, Christian (2004), s. 49. 
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medlemsstaternas ekonomiska och sociala samhörighet. Styrmedlen är främst de fyra 

strukturfonderna och sammanhållningsfonden. Strukturfonderna har till syfte att stärka 

utvecklingen i de fattigaste regionerna i EU, att stimulera till omvandlingar i 

näringsstrukturen i de regioner med tillbakagående sektorer samt att stötta projekt mot 

arbetslöshet och för arbetstagares omställning vid ekonomiska förändringar. 

Sammanhållningsfondens syfte är att stärka tillväxtkapaciteten i de medlemsländer med sämst 

ekonomi för att så småningom möjliggöra EMU-medlemskap. Regionalpolitiken 

reformerades inför utvidgningen 2004 för att det regionala stödet istället skulle gå till de allra 

fattigaste regionerna, vilket innebär regioner främst i de nya medlemsstaterna. 27 

I och med Maastrichtfördraget 1991 inrättades Regionkommittén bestående av ledamöter från 

lokala och regionala organ på nationell nivå. Kommitténs främsta uppgifter är att ge 

rådgivning i lagstiftningsärenden samt att verka som diskussionsforum för medlemsländernas 

regioner. Rådgivningsuppdraget innebär att kommissionen och ministerrådet i vissa 

lagstiftningsärenden måste rådfråga regionkommittén, att kommissionen och ministerrådet i 

andra ärenden kan rådfråga kommittén frivilligt om detta anses lämpligt samt att kommittén 

kan yttra sig i frågor som den själv anser relevanta ur ett regionalt perspektiv. 

Regionkommittén som ett forum för regionerna innebär främst att subsidiaritetsprincipen 

bevakas. Principen innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, det vill säga att EU 

endast ska fatta beslut i en fråga om de är bättre lämpade för uppgiften än vad den lokala, 

regionala eller nationella nivån är. Regionkommitténs arbete präglas av visionen om 

regionernas Europa. Detta synsätt innebär att regionerna ses som den bästa politiska 

organisationsformen samt den överlägsna förbindelselänken mellan EU och medborgarna.  28 

I Sverige tillsattes nästa utredning, regionutredningen, 1991. Den aktuella ordningen sågs 

som ett problem med en lösning i något större. Till detta åberopades fyra skäl. För det första 

nämndes förändringar i samhällsorganisationen genom decentralisering och behov av en 

länsindelningsförändring. Det andra skälet innebar ett ökat behov av regionalt samarbete inom 

politikområden som genomgår förändringar. Ett tredje skäl hade att göra med att valfriheten 

av sjukvård innebar att vårdtagare nu kunde söka sig utanför sin egen landstingskommun. Till 

sist åberopades det fjärde skälet, nämligen att regionernas betydelse växte i hela Europa. Alla 

                                                 
27

 Tallberg, Jonas (2004), s. 67, 72, 80. 
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skäl kopplades således till förändringar som hade skett, som höll på att ske och som skulle 

komma att ske.29 

1992 presenterade regionutredningen sina resultat i fyra olika skrivelser. Utredningen gav tre 

förslag på tillvägagångssätt vad gäller problemen med samhällsordningen. Det första innebar 

att länsstyrelsernas roll stärks genom att uppgifter skulle överföras från statliga verk och 

genom att landstingkommunerna inte längre skulle utse länsstyrelsernas styrelser. Det andra 

förslaget gick ut på att primärkommunerna skulle välja kommunalförbund som får ansvara för 

länsutvecklingsfrågorna. Det tredje och sista förslaget handlade om att ge 

landstingskommunerna en ny funktion, nämligen ansvaret för utvecklingsfrågorna. En ny 

länsindelning med 8-12 regioner föreslogs.30 

En ny utredning tillsattes, regionberedningen. 1995 lämnades ett 700 sidor tjockt 

slutbetänkande där bildandet av en helt ny landstingskommun föreslås, nämligen Västra 

Götalands län, genom sammanslagning av tre befintliga län. Motsvarande län i landet 

föreslogs också få möjlighet att bilda nya så kallade ”storlandsting”. Länsstyrelsernas 

regionala utvecklingsansvar skulle också tas över av dessa storlandsting. Regionberedningen 

klargjorde även att storlandstingen inte skulle ses som ett hot mot primärkommunernas 

självständighet och att de inte skulle ha någon form av beslutanderätt över 

primärkommunerna.31 

1996 beslutade riksdagen i enlighet med regionberedningen att inleda försöksverksamhet med 

en ny regional samhällsorganisation. 1997 startades försök i Skåne, Kalmar och Gotlands län 

och 1999 startades försök i Västra Götalands län. De fyra länen har organiserats på olika sätt. 

Skåne och Västra Götalands län har direktvalda regionfullmäktige som ytterst ansvariga för 

försöksverksamheten. Kalmar län styrs av ett indirekt valt kommunalförbund och i Gotlands 

län har Gotlands kommun fått ta över en del av länsstyrelsens uppgifter. Försöksverksamheten 

skulle pågå till 2002 men har i Skåne och Västra Götalands län blivit förlängd först till 2006 

och sedan till 2010.32 
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 Jensen, Christian (2004), s. 49. 
30

 Jensen, Christian (2004), s. 51-52. 
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 Jensen, Christian (2004), s. 54. 
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 Johansson, Jörgen (2005), Regionförsök och demokrati – demokratisk legitimitet och regionalt 

utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland, Högskolan i Halmstad, Halmstad, s. 6-7. 
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Det fanns två avsikter med försöken. Till att börja med var intentionen en stärkt demokratisk 

förankring av det regionala utvecklingsarbetet. Därutöver var syftet att på regional nivå skapa 

en effektivare och bättre samordnad utvecklingspolitik. Försöksverksamheten innebär i stora 

drag att fem sakpolitiska uppgifter har överförts från statlig nivå till självstyrelseorgan på 

regional nivå. Den första uppgiften som flyttades var strategiskapandet för länets långsiktiga 

utveckling. Den andra och tredje uppgiften var beslutsfattandet av användningen av en del 

regionalpolitiska medel samt av en långsiktig plan för den regionala tranportinfrastrukturen. 

För det fjärde flyttades fördelningsansvaret vad gäller statsbidrag till regionala 

kulturinstitutioner (med undantag för Västra Götalands län). Till sist har ledningen och 

samordningen av verksamheten med regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram flyttats. 33 

Anledningen till att just det utvecklingspolitiska ansvaret flyttades kan delvis förklaras med 

att detta är ett sätt för Sverige att skapa förutsättningar för att aktivt delta i EU:s 

strukturpolitik.34 

Under försöksverksamhetens första etapp, 1997 till 2002, tillsattes den parlamentariska 

regionkommittén (PARK) med uppdrag att följa verksamheten. Kommitténs viktigaste uppgift 

var att undersöka följderna vad gäller demokrati- och effektivitetssynpunkt. PARK beskriver 

försöken som lyckade och föreslår utöver en fortsatt försöksverksamhet också att fler län ska 

ha möjlighet att ingå i försöket. Riksdagen gick delvis på PARK:s linje och beslutade att 

försöksverksamheten skulle förlängas i Skåne och Västra Götalands län samt att län i övriga 

Sverige skulle ges möjlighet att ingå i kommunala samverkansorgan med regionalt 

utvecklingsansvar om samtliga kommuner i länet ansluter sig. 35 

2003 tillsattes den parlamentariska kommittén Ansvarskommittén.36 I direktivet fastslås att 

kommitténs uppdrag är att granska samhällsorganisationens struktur och uppgiftsfördelning. 37 

”Syftet med översynen är att undersöka den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar 

att klara välfärdsåtagandena[.] /…/ Ytterst är detta ett demokratiskt uppdrag. Det gäller att ge de 

folkvalda organen bättre förutsättningar att få genomslag för politiken och medborgarna bättre 

förutsättningar till inflytande, insyn och ansvarsutkrävande. /…/ Det är också väsentligt att den 

                                                 
33

 Johansson, Jörgen (2005), s. 6. 
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 Ståhlberg, Krister (2001), s. 68. 
35

 Johansson, Jörgen (2005), s. 5, 7. 
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 Johansson, Jörgen (2005), s. 7. 
37
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framtida  samhällstrukturen klarar att skapa tillväxtförutsättningar samt att effektivt utnyttja 

samhällets resurser och tillvarata de möjligheter som finns[.]”
38

 

I april 2007 presenterades slutbetänkandet Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 

utan reservationer. Kommittén föreslår en ny samhällsorganisation med sex till nio 

regionkommuner.39 

 

                                                 
38

 Kommittédirektiv (2003), s. 10. 
39

 Slutbetänkande av Ansvarskommittén (2007), Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 
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3. Teoretiska perspektiv och empiriska erfarenheter 

3.1 Hur storleken anses påverka demokratin 

3.1.1 Representativitet 

I Sveriges grundlag fastställs statsskickets grunder i Regeringsformens första kapitel. 

”1 § 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. 

  Den offentliga makten utövas under lagarna.”
40

 

Statsskicket bygger således på att Sveriges befolkning väljer representanter från politiska 

partier. Detta sker vid val till riksdag, landstingskommuner och primärkommuner. 

Dahl och Tufte underbygger grundtanken om representativitet. De hävdar att det i alla 

demokratiska system som är större än en arbetsgrupp på 25-30 personer uppkommer ledare 

som deltar mer i politiska beslut än vad den genomsnittliga medborgaren gör. Detta leder 

oundvikligen till att ju större det ickerepresentativa systemet är desto mindre representativa 

blir dess ledare.41 

Även i representativa system så påverkar storleken representativiteten. Vad gäller 

åsiktsöverensstämmelsen mellan folkvalda och medborgare så ger en liten homogen enhet de 

bästa förutsättningarna. För varje ökning av antalet valkretsar per folkvald i den 

beslutsfattande församlingen så minskar åsiktsöverensstämmelsen. Utöver detta kan även 

sociala skillnader och indirekt kommunikation mellan medborgare och folkvalda leda till 

ytterligare skillnader i åsikter.42 

Representativiteten i fråga om sociala egenskaper minskar också när antalet medborgare per 

folkvald ökar. Dahl och Tufte menar att en stor politisk enhet leder till att kommunikationen 

mellan medborgare och folkvalda blir asymmetrisk och indirekt, folkvalda politiska uppdrag 

blir till professionaliserade heltidsjobb istället för en fritidssyssla samt att antalet invånare per 
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folkvald ökar. Detta leder i sin tur till att skillnader i sociala egenskaper ökar, exempelvis 

skillnader i typ av sysselsättning, utbildningsnivå och inkomstnivå.43 

Newton hävdar å andra sidan att stora stadsenheter har beslutsfattande församlingar som är 

mer representativa än små landsbygdsenheter. Anledningen är att de större stadsenheterna 

rimligen har ett mer välutvecklat partisystem med större konkurrens. Partierna spelar stor roll 

för representativiteten eftersom de kan representera de som har otillräckliga resurser för att 

värna om sig själva och eftersom de kan rekrytera personer som annars inte hade stigit inom 

det politiska systemet till politiska maktpositioner.44 

Åsiktsrepresentativiteten påverkas också positivt av partikonkurrens. Anledningen är att 

partier kan fungera som kommunikationskanaler vilket leder till att politikerna har bra kontakt 

med väljaropinionen.45 Partikonkurrensen påverkas av storleken på de lokala enheterna inom 

en demokratisk stat. Stora lokala enheter medför mångfald och konkurrens på den 

partipolitiska arenan. Om den demokratiska staten också har ett proportionellt system ökar 

dessutom antalet partier samtidigt som väljarstödet för det största partiet minskar.46 God 

partikonkurrens innebär att valen blir jämnare och mindre förutsägbara vilken i sin tur får till 

följd att väljarna får starkare incitament att rösta.47 

En av hörnstenarna i den svenska representativa modellen är den allmänna och lika 

rösträtten.48 Att rösta i ett val är en handling som kan göras simultant, varpå 

befolkningsstorlek och territoriestorlek således inte påverkar väljarkåren.49 Därutöver går det 

heller inte att finna några generella samband mellan storlek och valdeltagande bland 

subnationella enheter inom en stat.50 

3.1.2 Deltagande och kommunikation 

Enbart valdeltagande räcker dock inte för att uppnå folkstyre, utan deltagande i 

beslutsfattandet måste ske på fler sätt. Dahl nämnder två extrema situationer där detta ställs på 
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sin spets. Den första situationen innebär å ena sidan att en väldigt stor och omfattande enhet 

med representativ styrning möjliggör regleringar av det som medborgarna vill ha reglerat, 

såsom luft- och vattenföroreningar. Å andra sidan medför dock en stor och omfattande enhet 

med komplexa frågor att varje enskild medborgare får mindre inflytande, till slut så lite att det 

enda sättet att delta är genom att rösta på valdagen. Den andra extrema situationen innebär å 

ena sidan att medborgarna i en riktigt liten enhet får väldigt stort inflytande samtidigt som det 

å andra sidan inte finns något relevant som de har makten att ta beslut om. Dahl sammanfattar 

situationerna på följande sätt.51 

”[F]or most citizens, participation in very large units becomes minimal and in very small units 

becomes trivial /…/ At one extreme, then, the people vote but they do not rule; at the other, they 

rule – but they have nothing to rule over.”
52

 

Ingen av dessa ytterligheter är eftersträvansvärda. Det som istället önskas är den bästa 

balansen, där enheten är tillräckligt autonom för att medborgarna ska ha omfattande 

inflytande i betydelsefulla beslut.53 

Även om valdeltagande är den form av deltagande som lättast går att mäta så går det att finna 

andra sätt för medborgare att delta på som också kan påverkas av storleken.54 Organisations- 

och partiengagemang ökar i takt med att den subnationella enheten blir större och mer 

tätbefolkad. Detta tar sig bland annat uttryck i att fler påtryckningsgrupper startas, 

organisationer spelar en större och mer betydelsefull roll, partiaktiviteten ökar samt att 

partierna blir forum för politisk diskussion och källan till politiska krav och förslag.55 Delvis 

motstridiga konstateranden om deltagande görs dock i ett annat kapitel. 

I små och tätbefolkade enheter diskuterar en större andel av invånarna lokala problem. 

Förklaringen till detta kan vara att medlemsantalet i organisationer är större i de små 

kommunerna samt att andelen invånare som är direkt involverade i den lokala styrningen är 

större i de små kommunerna. Invånarna i de små och mer tätbefolkade enheterna är också 
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bättre informerade om lokalpolitiken.56 I motsats till Dahl menar Newton att i stora enheter är 

invånarna bättre informerade om lokalpolitiken samt att de oftare tagit del av en lokal nyhet.57 

För att information om lokalpolitiken ska nå ut till medborgarna är det viktigt att det finns 

lokala medier. Lokal media är den viktigaste källan till lokalpolitisk information, mer än 

dubbelt så viktig som alla övriga informationskällor sammanlagt. De stora och tätbefolkade 

enheterna är de som har störst möjlighet att ha en seriös daglig bevakning i lokal media.58 

Media är ett effektivt medel för politiker att få ut sitt budskap till medborgarna, men 

kommunikation måste även ske åt andra hållet, från medborgare till politiker. För att 

ledamöterna i de beslutsfattande församlingarna ska kunna uppfylla medborgarnas 

förväntningar måste beslutsfattarna veta vad medborgarna vill. Samtidigt måste medborgarna 

veta hur väl makthavarna uppfyller förväntningarna för att ha möjlighet att avsätta dem.59 

Kommunikationen mellan väljare och vald är dock asymmetrisk. Endast ett begränsat antal 

medborgare kan kommunicera direkt med en beslutsfattare samtidigt som beslutsfattaren kan 

kommunicera till ett i princip obegränsat antal personer, via teve, radio, tidningar, etcetera.60  

En del försök uppstår för att åtgärda asymmetrin. Att vara ledamot i en beslutsfattande 

församling61 blir ett heltidsjobb för att hinna med en ökad direktkommunikation till väljare. 

Ledamöterna specialiserar sig, exempelvis på territorium, för att hinna med 

direktkommunikationen när befolkningsmängden, och därmed antalet medborgarfrågor, ökar. 

För att komma tillrätta med den större mängd frågor som medförs av en befolkningsökning, 

kan antalet ledamöter i den beslutsfattande församlingen utökas, dock i en långsammare takt 

än befolkningsökningen för att kunna fungera som en beslutsfattande församling. 

Kommunikationsbördan för beslutsfattarna kan minskas genom att införa indirekta 

kommunikationsled antingen genom att låta underordnade sammanfatta och förkorta eller 
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genom att låta underordnade själva ta beslut.62 Det är denna händelsekedja som leder till den 

minskade representationen, både när det gäller åsikter och sociala egenskaper, som togs upp 

tidigare.63 

Storleken har således betydelse för kommunikationen mellan medborgare och beslutsfattare. 

Ju större en enhet blir desto mer asymmetrisk blir kommunikationen, så att medborgarna får 

allt svårare att kunna kommunicera direkt med beslutsfattarna.64 

3.2 Hur storleken anses påverka effektiviteten 

3.2.1 Autonomi och ekonomi 

En politisk enhets möjligheter att på ett tillfredsställande sätt hantera problem kan variera med 

storlek. Också när det gäller effektiviteten så finns det en extrem situation som innebär att 

enheten ska vara tillräckligt stor för att kunna hantera alla problem som uppkommer, enheten 

ska således vara helt autonom. Det finns emellertid problem som är ofantligt stora, 

exempelvis global uppvärmning, terrorism och fattigdom. Detta innebär att enheten, för att 

kunna hantera alla problem, måste vara lika stor som problemen och därmed lika stor som 

världen. Denna extrema situation är dock inte önskvärd, främst ur demokratisynpunkt som 

fastställdes tidigare. Istället är lösningen en värld med många legitima enheter: internationella 

samverkansorgan, stater och subnationella enheter såsom länsenheter, stadsenheter och till 

och med kanske stadsdelsenheter och kvartersenheter.65 

För att åstadkomma effektivitet är autonomi således en viktig egenskap, som också är nära 

relaterad till storlek. Det största hotet mot autonomin är ett ekonomiskt beroende som 

uppkommer för att tillhandahålla hög levnadsstandard för sina medborgare. Små enheter 

måste oftare kompromissa med sin autonomi för att lösa problem eftersom de oftare har en 

mindre ekonomisk kapacitet. Den lilla enheten blir därmed beroende av hur andra agerar och 

kan inte på egen hand bestämma över sig själv.66 

För att ha en effektiv enhet är ekonomin ytterst väsentlig. Även om en stor industriell 

stadsenhet kan innehålla flera mindre lokala enheter så måste vissa frågor hanteras i större 
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skala och därmed i den större enheten. Några sådana frågor kan vara boende, vatten, avlopp 

och transporter. Därutöver finns det speciella tjänster som endast kan tillhandahållas i enheter 

med ett stort befolkningsunderlag.67 Enheter med stort befolkningsunderlag genererar också 

en ökad specialisering som i sin tur gynnar stordrift.68 Därtill är administrationskostnaderna 

mindre i stora enheter samtidigt som statens administrationskostnader minskar om de 

subnationella enheterna är färre och större. Också den ekonomiska planeringen är överlag 

bättre i stora enheter.69 

3.2.2 Likvärdighet 

För att uppnå territoriell rättvisa och jämlikhet krävs en viss grad av centralisering. Någon 

form av omfördelning av resurser krävs för det första eftersom olika delar av regioner eller 

städer har olika mycket resurser. Omfördelningen kan i särskilda fall ske genom 

överenskommelser mellan enheter, men kräver dock i de flesta fall att en mer centraliserad 

enhet sköter fördelningen, såsom staten. Resursomfördelning krävs för det andra för att 

motverka att de subnationella enheterna ska börja konkurrera med varandra om att ha så höga 

skatter så möjligt70 och så låga utgifter som möjligt, vilket exempelvis leder till att 

tillhandahållande av billiga bostäder kommer att undvikas samtidigt som tillhandahållande av 

dyra bostäder kommer att uppmuntras. Subnationella enheter i ett sådant konkurrerande 

system kommer antagligen inte producera allmännyttiga offentliga tillhandahållanden utan 

kommer istället att öka de territoriella skillnaderna och minska jämlikheten. I större enheter 

finns det en större mångfald av fattiga och rika områden vilket främjar en omfördelning av 

resurser inom enheten.71 
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4. Fallstudieanalys av Ansvarskommitténs slutbetänkande 

Hur förhållandet mellan demokrati och effektivitet behandlas i Ansvarskommitténs 

slutbetänkande analyseras i detta avsnitt med hjälp av de teoretiska perspektiven och de 

empiriska erfarenheterna. 

”De två tyngsta värden som kommittén anser förknippade med den kommunala självstyrelsen är 

demokrativärden och effektivitetsvärden.”
72

 

4.1 Demokrati 

4.1.1 Representativitet 

Dagens länsindelning består av 21 landstingskommuner vars främsta uppgift är att ansvara för 

hälso- och sjukvården, som de tillsammans med primärkommunerna är huvudmän för. 

Kommittén föreslår att regionkommunerna ska överta landstingskommunernas uppgifter, 

beskattningsrätt och konstitutionella ställning.73 Regionkommunerna ska också få helt nya 

uppgifter i form av ett sammanhållet ansvar för regional utveckling. Det är således två 

huvudsakliga ansvarsområden som regionkommunerna ska axla, hälso- och sjukvården samt 

regional utveckling.74 

Dagens regionala utvecklingsuppdrag ligger främst på länsstyrelserna även om kommunala 

organ också har en del uppgifter inom området. Kommittén anser att de båda parterna är 

legitima men att uppgiftsfördelningen är oklar och därför borde tydliggöras till två separata 

uppdrag. För det första definieras ett politiskt utvecklingsuppdrag som är knutet till det 

regionala ledarskapet och som innebär att prioritera, samordna och genomföra 

utvecklingsinsatser utifrån en sammanhållen strategi. För det andra beskrivs ett 

myndighetsuppdrag som ska gynna ett mer sammanhållet statligt agerande på regional nivå 

och som innebär att grunden för samordning av statliga insatser på regional nivå ska vara 

tillsyn, tillstånd, uppföljning, utvärdering samt tvärsektoriell kunskapsbildning.75 

De uppgifter som kommittén inkluderar i utvecklingsuppdraget ligger idag hos länsstyrelserna 

i de län där det inte pågår regionförsök eller finns samverkansorgan, även myndigheter 
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ansvarar för en del av uppgifterna. Enligt förslaget bör detta förändras så att alla dessa 

uppgifter istället hamnar hos regionkommunerna eftersom de kräver en avvägning mellan 

olika politikområden och därmed är utpräglat politiska.76 Resultatet blir således att uppgifter 

flyttas från statliga myndigheter och länsstyrelser samt indirekt valda samverkansorgan till 

direktvalda regionkommunfullmäktigen.77 

Kommittén argumenterar för direktvalda regionala organ framför indirekt valda organ bland 

annat ur ett jämställdhetsperspektiv. De menar att urvalsprocesser som har många led har en 

benägenhet att missgynna kvinnor då urvalsprocesserna inte utsätts för offentlig granskning i 

samma utsträckning. Den beslutsfattande församlingen i ett direktvalt regionalt organ är 

således mer representativt.78 

Eftersom län är större än en arbetsgrupp på 25 till 30 personer är det ett representativt system 

som är det bästa ur representativitetssynpunkt. Att många uppgifter flyttas från 

ickerepresentativa inrättningar såsom länsstyrelser så innebär en uppgiftsöverföring från dessa 

till direktvalda regionfullmäktigen en representativitetsvinst. Detta är något som 

Ansvarskommittén uppmärksammar vad gäller jämställdhet i en jämförelse mellan indirekt 

valda och direktvalda regionala organ. 

Trots att direktvalda organ införs vid uppgiftsöverföringen så minskar antalet 

fullmäktigeledamöter en aning i samband med att det blir färre län då regionkommunerna 

ersätter landstingskommunerna. Det finns dock inget samband mellan antalet län och antalet 

övriga politiska uppdrag, såsom uppdrag i nämnder, beredningar och styrelser, vilket innebär 

att de övriga politiska uppdragen således inte kommer att minska. Trots att antalet 

fullmäktigeledamöter minskar något är det inte givet att antalet förtroendevalda i stort 

kommer att minska. Eftersom regionkommunerna får ett ökat ansvarsområde sker en ökning i 

antalet förtroendevalda. Det går dock inte att förutspå exakt om antalet förtroendevalda 

kommer att minska eller ej, men kommittén framför att de vill betona att en väsentlig 

minskning av förtroendevalda inte får ske.79 
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En minskning av antalet fullmäktigeledamöter är väsentligt i sammanhanget trots att antalet 

förtroendevalda i stort eventuellt kan bli oförändrat. Anledningen till detta är att det högsta 

beslutande organet på länsnivå kommer att få färre ledamöter. Enligt Dahl och Tufte kommer 

detta att leda till en minskad åsiktsrepresentativitet. Därutöver menar de att representativiteten 

i fråga om sociala egenskaper också kommer att minska. Newton hävdar dock, till skillnad 

från Dahl och Tufte, att representativiteten kommer att öka i de stora stadsenheterna, och 

minska i små landsbygdsenheter. Detta leder till något intressant, nämligen att 

Ansvarskommittén i slutbetänkandet inte resonerar kring att förslaget leder till stora skillnader 

i yta och därmed stora skillnader i befolkningstäthet. Newton menar att det är skillnad på 

stads- och landsbygdsenheter, vilket i Sveriges fall kommer att innebära att en 

Stockholmsregion får mycket bättre representativitet i sitt regionfullmäktige jämfört med en 

Norrlandsregion. 

I och med att nya uppdrag överförs till direktvalda regionfullmäktige kommer det att finnas 

möjlighet för ansvarsutkrävande vad gäller frågor som idag beslutas av personer som det inte 

går att utkräva ansvar av.80 Kommittén belyser vikten av möjlighet till ansvarsutkrävande då 

den stärker legitimiteten för hela det politiska systemet. 81 Även renodlingen av 

utvecklingsuppdraget mellan länsstyrelser och regionkommuner grundas delvis i tanken om 

möjlighet till ansvarsutkrävande, då den leder till en enklare och mer överskådlig 

samhällsorganisation med bättre förutsättningar för insyn.82 Ytterligare en fråga som anses 

viktig för möjligheten till ansvarsutkrävande är tillgången till relevant information om de 

kommunala verksamheterna och dess resultat.83 

Även Dahl och Tufte menar att medborgarna måste ha tillgång till relevant information för att 

möjlighet till ansvarsutkrävande av beslutsfattare ska bli en realitet. De tar också, liksom 

Newton, upp partiernas roll som en viktig del i frågan om representativitet. Stora enheter 

gynnar partikonkurrens som i sin tur främjar representativitet. Ansvarskommitténs förslag om 

större län kommer således att innebära en ökad partikonkurrens i respektive län, som ökar 

chanserna till bättre representativitet. Däremot nämner kommittén knappt partier i 

slutbetänkandet, inget resonemang förs om partiernas förändrade roll vid en ny länsindelning. 
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4.1.2 Deltagande 

Kommittén anser att inte bara möjligheten till ansvarsutkrävande stärker legitimiteten för det 

politiska systemet, utan även möjligheten till regionalt inflytande över verksamheten. 

Anledningen till detta är att medborgare som deltar i genomförandet av offentliga uppgifter 

blir medansvariga i den demokratiska processen och skolas i det demokratiska systemet. 84 

Kommittén visar med detta resonemang att de anser att medborgarnas deltagande är viktigt. 

Dahl anser likaså att medborgarna ska ha omfattande inflytande i betydelsefulla beslut. I en 

stor och tätbefolkad enhet påverkas organisations- och partiengagemang positivt, vilket 

följaktligen ur deltagarsynpunkt talar för regionkommuner och då främst en i Stockholm. I 

slutbetänkandet görs inga fler kommentarer om invånarnas deltagande varken i 

organisationer, partier, eller ens länspolitiska diskussioner. Istället nämns deltagande av 

medborgaren enbart som konsument av välfärdstjänster i hälso- och sjukvårdssammanhang. 

Vårdtagarens roll har utvecklats från att ha varit passiv patient till att bli mer självstädig 

genom ett ökat eget ansvar och stärkta möjligheter till inflytande. Kommittén förutspår att 

denna roll kommer att utvecklas ytterligare genom att vårdtagaren får större kunskaper och 

ökat inflytande med möjligheter till att göra medvetna val. Även ett ökat deltagande i form av 

insatser som det offentliga tidigare stått för förutspås.85 

4.1.3 Kommunikation 

Medborgarens inflytande i möten med hälso- och sjukvården gynnas av att medborgaren har 

kunskap om och insyn i vården.  Kommittén anser dock att patientens insyn är mycket 

begränsad. Den bristfälliga information som finns är spridd på många ställen och är riktad till 

landstingskommuner och primärkommuner. Staten bör tillhandahålla samlad information om 

hälso- och sjukvården som riktar sig direkt till medborgaren. På detta sätt räknar kommittén 

med att delaktighet och valfrihet inte längre ska vara frågor som denne får sköta på egen 

hand.86 Ett ökat arbete med information på nationell nivå bistås samtidigt av en regional 

struktur som underlättar samverkan och dialog mellan parterna. Kommittén föreslår att 

regionkommunerna ska bli ansvariga för så kallade kunskapscentrum som bör inrättas i varje 
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län. Syftet är att ha en struktur för hälso- och sjukvårdens kunskapsbildning och 

kunskapsspridning.87 

För att medborgaren ska kunna göra aktiva val av välfärdstjänster, inte bara inom hälso- och 

sjukvården och ibland även av flera olika offentliga institutioner samtidigt, behövs överlag ett 

ökat kunskapsunderlag med medborgarperspektiv.88 

Det som redogjorts ovan handlar endast om medborgaren som konsument av välfärdstjänster. 

Där slutar också kommitténs resonemang om kommunikation med medborgare. Enligt Dahl 

kommer kommunikationen mellan väljare och folkvald att bli mindre symmetrisk och därmed 

mindre direkt när de större länen bildas. Den enligt Newton viktigaste komponenten för att 

medborgare ska ta del av lokalpolitik är lokala medier som gynnas i stora och tätbefolkade 

enheter, återigen såsom Stockholm. 

Det finns andra aktörer än medborgarna som har något att vinna på en ökad 

informationsförsörjning av välfärdstjänster. För att personal och kanske främst 

verksamhetsansvariga ska kunna veta vilka metoder och insatser som ger önskad effekt krävs 

bättre uppföljning och utvärdering. Detta gäller vid beslutsfattande i frågor om enskilda 

medborgares behov samt om verksamhetens utveckling i stort där styrningen både kommer 

från staten, regionkommunen och primärkommunen.89 

Informationsförsörjningen har kommittén delat upp i två delar, uppföljning och utvärdering. 

Uppföljningen innebär granskning av verksamhetens utveckling och rapportering av 

avvikelser från fattade beslut, genom framställning av data. Utvärderingen gäller bedömning 

av utvecklingen ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv, eventuellt genom betygsättning. 

Utvärdering blir således en avgörande faktor i beslutsfattandet och därmed en central del i de 

förtroendevaldas uppdrag. Ansvaret för uppföljningen, utvärderingen och tillhandahållandet 

av informationen ligger idag på ett flertal aktörer. Kommittén vill flytta det övergripande 

ansvaret till staten, men påpekar att detta inte innebär att staten själv måste sköta 

uppgifterna.90 
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En viktig del i informationsförsörjningen skulle vara en fastställd ordning för samråd mellan 

staten och region- och primärkommunerna. Samrådet ska inte bara gälla information utan 

också relationen mellan staten och region- och primärkommunerna, ekonomi och finansiering 

inom region- och primärkommunerna samt lagstiftning som avser region- och 

primärkommunerna.91 

Relationen mellan staten och region- och primärkommunerna är enligt kommittén ytterst 

väsentlig då den ökande pressen på det demokratiska systemet att hantera prioriteringar och 

att göra avvägningar kommer att utsätta samhällsorganisationen för påfrestningar. En dålig 

relation skulle i en sådan situation kunna bidra till ett minskat förtroende hos medborgarna för 

det demokratiska systemet och de offentliga välfärdsinrättningarna. En annan anledning är att 

staten och region- och primärkommunerna på många områden har ett gemensamt ansvar 

samtidigt som det finns en intressekonflikt mellan parterna då den ytterst ansvariga för det 

offentliga åtagandet är staten samtidigt som region- och primärkommunerna värnar om sin 

autonomi.92 Kommunikationen mellan staten och länen gynnas också av att 

regionkommunerna är väsentligt mindre till antal än vad dagens landstingskommuner är vilket 

i sin tur främjar direkt dialog mellan parterna.93 

Färre län gynnar också direktkommunikation mellan stat och länsstyrelser. Dialogen och 

samordningen mellan parterna ska utvecklas också i form av att länsstyrelserna får ett nytt 

uppdrag som innebär att ta fram tvärsektoriella kunskapsunderlag till regeringen. Syftet med 

kunskapsunderlagen är att förbättra statens uppföljning och utvärdering som nämndes tidigare 

samt att en aning luckra upp sektorsgränserna inom regeringskansliet för att motverka 

låsningar. Detta tvärsektoriella kunskapsunderlag kommer också gynna dialogen mellan 

länsstyrelserna som representant för staten och region- och primärkommunerna eftersom 

länsstyrelserna då har som uppdrag att följa primärkommunerna i länen. Detta nya 

kunskapsuppdrag är tillsammans med ett nytt tillsynsuppdrag ett stort steg mot ett av 

kommitténs mål om länsstyrelsen som en samlad statlig dialogpart.94 
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Det som tas upp av kommittén i fråga om kommunikation är främst mellan beslutsfattare och 

förvaltning, stat och region- och primärkommuner, stat och länsstyrelser samt länsstyrelser 

och region- och primärkommuner. 

4.2 Effektivitet 

4.2.1 Autonomi 

Kommittén redogör för en pågående regionförstoring där lokala arbets- och servicemarknader 

växer sig större och breder ut sig över områden som är väsentligt större än dagens 

primärkommuner. Detta sker genom ökade pendlingsavstånd som således leder till att flera 

olika primärkommuner präglar vardagen för många medborgare när de kommer i kontakt med 

exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och rumslig samhällsplanering. Staten, landstings- 

och primärkommunerna har idag svårigheter med att hålla ihop och etablera en samlad syn i 

dessa växande frågor. Samtidigt tilltar också nyare frågor, som skär rakt igenom 

sektorsgränserna, såsom hushållning med miljö och naturresurser, jämställdhet, integration 

och folkhälsa.95 

Dagens län är både för olika och för små i befolkningsstorlek för att kunna möta de ökande 

kraven vad gäller hälso- och sjukvård och regional utveckling. Kommittén föreslår att 

länsindelningen ska ske med anpassning till rörelsemönster, identiteter och andra strukturer  

samt att arbetsmarknadsregionerna som de förväntas se ut år 2030 ska utgöra byggstenar i 

indelningen.96 

För att regionkommunerna ska klara de offentliga åtagandena trots framtida påfrestningar så 

krävs enligt kommittén ett stort mått av region- och primärkommunal självstyrelse. Eftersom 

demografi, geografi, näringsstrukturer och arbetsmarknader varierar mellan olika delar av 

landet så gynnas problemlösning vid en hög grad av självstyrelse då verksamheter kan 

anpassas. Även om likartade problem uppstår i flera län gynnas problemlösningar av stark 

självstyrelse genom att olika metoder kan prövas och lärdom kan dras av varandra.97 
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Dahl menar att en enhet måste vara tillräckligt stor för att kunna utföra sina åtaganden. Detta 

överensstämmer väl med kommitténs resonemang om att de växande problemen bäst kan 

lösas om länsgränserna anpassas så de överensstämmer med problemens omfattning. 

Kommittén har fastställt sex principer som vägledning för de förslag som läggs fram i 

slutbetänkandet, att beslut ska tas på lägsta möjliga nivå är en av dessa. Det krävs avvägningar 

mellan vilka samhällsuppdrag som ska ligga på vilken nivå. Staten har en legitimitet som 

utgår från hela Sveriges befolkning och har en överblick över problem och behov, som de 

subnationella nivåerna inte kan uppnå. Samtidigt har lokal- och länsnivå en legitimitet som 

utgår från sina respektive invånare med möjlighet att råda över sina egna frågor samt en 

närhet till problem och behov.98 

Alla uppgifter går dock inte att renodla till en enskild samhällsnivå utan staten och region- 

och primärkommunerna har som tidigare påpekats också ett delat ansvar för viktiga delar av 

samhällsfunktionerna. Samtidigt förekommer det som sagt också en intressekonflikt mellan 

parterna då staten har övergripande ansvar och mål vad gäller den offentliga verksamheten 

samtidigt som regionkommunerna har ansvaret för utformningen av densamma.99 Ett av dessa 

statliga mål som påverkar den regionala självstyrelsen är likvärdighet, som kommittén har 

definierat till en offentlig tjänst med lika värde för alla medborgare men ändå inte identiskt 

lika på alla platser. Konflikten mellan likvärdighet och självstyrelse uppstår både vid 

jämförelser mellan olika regioner och vid tillämpningen av likvärdigheten. Definitionen att 

offentliga tjänster inte behöver vara identiskt lika öppnar för lokal anpassning och lokalt 

beslutsansvar samtidigt som det kan uppfattas som om de inte är likvärdiga. Om det i 

tillämpningen däremot inte går att ta hänsyn till lokala förhållanden så kommer kvaliteten i 

den offentliga tjänsten försämras för alla. Kommittén menar att likvärdighet bör ses utifrån 

ständiga förbättringar istället för jämförelser för stunden.100 

Staten har idag många sätt att styra över den regionkommunala verksamheten för att uppnå 

övergripande mål. Mångfalden av styrmedel bidrar till en komplex och otydlig styrning som 
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uppfattas ryckig. Av denna anledning vill kommittén renodla den statliga styrningen till att 

inriktas mot kunskapsstyrning i normering.101 

Normering i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är rättsligt bindande regler, till 

skillnad från många andra styrformer. Kommittén menar att normering därmed leder till en 

mer kontinuerlig styrning. Kunskapsstyrning är en del av den informationsförsörjning som 

beskrevs tidigare där denna del inriktar sig på att i styrningen använda de metoder och 

åtgärder som visat sig ge önskat resultat. Detta leder enligt kommittén till en ökad effektivitet 

i form av att de offentliga resurserna används på ett mer effektivt sätt. Kommittén påpekar att 

en ökad statlig kunskapsstyrning inte minskar vikten av värdegrundsfrågor. 

Kunskapsstyrningen kommer istället innebära att staten har goda underlag för att de i 

styrmedlet föreslagna metoderna eller arbetssätten ska ge önskad effekt och således bättre 

uppnå statens övergripande mål. Ytterligare en förändring som kommittén föreslår vad gäller 

statens styrning är att styrningens effekter bättre ska följas upp. Utöver detta bör staten också 

tydligt ange vilka dessa övergripande mål är, som ligger till grund för styrningen. 102 

EU är en institution som också har inflytande över Sveriges län. Inflytandet sker främst 

genom strukturfonderna som under perioden 2007 till 2013 ska inriktas till målet regional 

konkurrenskraft och sysselsättning. Inom målet har program och planer för geografiska 

regioner upprättats, i Sverige resulterade indelningen i åtta geografiska områden som kan 

anpassas efter en ny länsindelning.103 Andra EU-frågor har i praktiken också blivit en del av 

den svenska inrikespolitiken och kommittén anser att det är viktigt att beredningen av dessa 

utökas samt att subnationella perspektiv tas med i beredningsprocessen. 104 

Dahl tydliggör att en enhet som är mindre än världen aldrig kan bli helt autonom. 

Regionkommunernas autonomi inskränks inte bara av styrning från staten och ekonomisk 

påverkan från EU, utan också av andra regioners och andra staters agerande. Vad som istället 

är eftersträvansvärt är legitima enheter på många olika nivåer. De förslag som kommittén 

kommer med visar på en likartad syn, exempelvis genom resonemangen kring en renodling av 

olika nivåers uppgifter utifrån nivåernas legitima utgångspunkt. Samtidigt problematiserar 
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kommittén Dahls, kanske förenklade, syn genom att diskutera frågan om delat ansvar mellan 

olika samhällsnivåer vad gäller vissa väsentliga samhällsfunktioner. 

4.2.2 Ekonomi 

I regeringsformen fastställs att landstings- och primärkommuner får ta ut skatt för att sköta 

sina åtaganden, samtidigt styr staten över dem med hjälp av ekonomiska medel och även EU 

påverkar ekonomiskt med sina strukturfonder.105 I dagens system finns ett länsanslag som 

fördelas av staten mellan länsstyrelser, samverkansorgan, staten självt och Nutek106. 

Kommittén föreslår att länsanslaget i samband med bildandet av regionkommuner ersätts av 

ett regionalt utvecklingsanslag som i sin helhet fördelas av regionkommunerna själva.107 

Kommittén menar att den framtida ekonomiska bilden för länen i Sverige visar ett minskat 

skatteunderlag. Anledningarna är förutsägelser om dämpad ekonomisk tillväxt, minskning av 

andelen av befolkningen som är i åldrarna 20 till 65, ökning av grupper som idag har en lägre 

andel sysselsatta och sjunkande medelarbetstid. Samtidigt förutspår kommittén att efterfrågan 

på välfärdstjänster kommer att öka i takt med levnadsstandarden.108 Eftersom staten har ett 

delat ansvar med landstings- och primärkommunerna över de offentliga inrättningarna är det 

främsta skälet till inrättandet av samrådet som togs upp tidigare att det måste finnas en 

gemensam beredskap för att kunna möta de växande förväntningarna på välfärdstjänsterna.109 

Newton tar upp att vissa frågor måste hanteras i större enheter. Detta talar en aning för 

länssammanslagningarna som föreslås. En fråga som i Sverige anses få gynnsammare 

förutsättningar i större enheter är hälso- och sjukvården. 

De framtida påfrestningarna medför att det inom vården krävs en ständig och kraftfull 

effektivisering och förnyelse. Kommittén anser att det finns skäl för att regionkommunernas 

uppkomst och en ökad samordning inom hälso- och sjukvården kommer att leda till 

kostnadseffektivisering. Även inom politikområdet transportinfrastruktur kan hushållning 
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åstadkommas genom att regionkommunerna får ett medfinansieringsansvar på 5 till 20 

procent vid investeringar i statliga vägar och järnvägar. Därutöver kan statliga 

kostnadseffektiviseringar också göras vid en minskning av antalet län.110 

Enligt Newton kommer kostnadseffektiviteten både för länen och staten att öka vid bildandet 

av regionkommuner eftersom länen blir färre och större. Statistiskt sett bör även den 

ekonomiska planeringen bli bättre. 

4.2.3 Likvärdighet 

En av de sex vägledande principer som kommittén har fastställt i slutbetänkandet är 

likvärdighet. Kommitténs definition på likvärdighet är som sagt att en offentlig tjänst ska vara 

lika värd för alla medborgare fastän den inte behöver vara identiskt lik överallt. Likvärdighet 

bör ses ur perspektiv av lokal handlingsfrihet med strävan efter ständig förbättring och inte av 

tillfälliga jämförelser över huruvida specifika kvalitetsmått är uppfyllda eller ej.111 

För att de subnationella enheterna ska kunna leverera medborgarna likvärdig service är det 

viktigt att de har överensstämmande ekonomiska förutsättningar. Detta fordrar i sin tur 

omfördelning av resurser eftersom olika enheter har olika strukturella villkor, ett exempel är 

att invånarna i olika delar av Sverige har olika inkomster. De i framtiden ökade 

påfrestningarna på den offentliga sektorn kommer dessutom att göra 

resursomfördelningssystemet allt mer viktigt. Idag finns det redan ett utjämningssystem 

mellan landstingskommunerna med syfte att leverera likvärdig service i frågor som vård, 

skola och omsorg. Kommittén menar att utjämningssystemet måste utökas till att också 

innefatta det nya utvecklingsuppdraget som kommer att överföras till regionkommunerna vid 

en ny länsindelning.112 

För att uppnå likvärdighet menar Newton att det krävs en omfördelning av resurser, helst av 

en centraliserad enhet såsom staten. I Sverige finns redan ett utjämningssystem som staten 

tillämpar både på landstings- och primärkommuner. Ansvarskommittén föreslår, i enlighet 

med Newton, att utjämningssystemet utvidgas till att även inkludera de nya uppdrag som 

föreslås överföras till regionkommunerna. Att länen utvidgas kommer enligt Newton medföra 
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att en större mångfald av fattiga och rika områden kommer att täckas varpå de territoriella 

skillnaderna kommer att minska ytterligare. 

5. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer svaret på grundfrågan om hur förhållandet mellan demokrati och 

effektivitet behandlas i Ansvarskommitténs slutbetänkande. 

Vad gäller representativitet visar fallstudien att Ansvarskommittén kort nämner att 

representativiteten ökar ur jämställdhetssynpunkt om uppgifter överförs till direktvalda organ, 

här stannar dock resonemangen runt representativitet. Både Dahl, Tufte och Newton tar upp 

att befolkningstätheten och partiernas roll påverkar representativiteten, ingen av dessa frågor 

berör kommittén. 

När det kommer till deltagande nämns i slutbetänkandet att det är viktigt med deltagande i de 

demokratiska processerna. Däremot slutar resonemangen där. Inga kommentarer görs om hur 

förslaget kan tänkas påverka deltagandet i det politiska systemet. Istället tas medborgaren 

endast upp som konsument av välfärdstjänster. Även här anser Dahl att befolkningstätheten 

påverkar deltagandet, något som inte heller nämns av kommittén. 

Kommunikationen mellan väljare och folkvald menar Dahl blir lidande i stora enheter. Dock 

nämns medborgaren, återigen, enbart i sammanhang av konsument av välfärdstjänster. 

Newton tar upp att lokal media är den viktigaste källan till information om lokalpolitiken, 

frågan om media behandlas inte av ansvarskommittén. 

Det som sammanfattningsvis kan sägas om demokrati är att många viktiga konsekvenser av 

att förstora länen inte ens tas upp och beaktas av Ansvarskommittén i slutbetänkandet. 

Vad gäller autonomi stämmer kommitténs förslag och resonemang överens med Dahls 

tankegångar. Större enheter klarar större uppgifter och ett väl fungerande samhällsystem 

kräver många legitima enheter på flera nivåer. 

I frågan om ekonomi går det att se likheter mellan Newton och kommittén, skillnaden är 

främst att kommittén talar om frågan på ett mer detaljerat plan samtidigt som Newton pratar 

om frågan mer generellt. Dock är andemeningen i de bådas tankegångar densamma, nämligen 

att stora enheter underlättar kostnadseffektivitet.  
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När det kommer till likvärdighet stämmer resonemangen mycket väl överens. Både Newton 

och kommittén trycker på vikten av ett resursomfördelningssystem som en nödvändighet för 

att uppnå likvärdighet över hela landet. 

Sammanfattningsvis stämmer Dahl och Newtons konstateranden väl överens med kommitténs 

resonemang och förslag vad gäller effektivitet.  

Förhållandet mellan demokrati och effektivitet vad gäller Ansvarskommitténs förslag om 

regionkommuner ser ut som följande. En del demokratiaspekter nämns, andra inte, 

resonemang förs i princip aldrig om konsekvenser för representativiteten, deltagandet och 

kommunikationen. Medborgaren nämns ofta som konsument, men knappt överhuvudtaget 

som del i ett demokratiskt system. Samtidigt går det att hitta ett stort antal fler 

effektivitetsresonemang med många fler liknelser än skillnader. Förhållandet mellan 

demokrati och effektivitet är alltså ojämnt med en tung övervikt åt effektivitet, både vad gäller 

resonemang och överensstämmelse med Dahl, Tufte och Newton. Slutbetänkandet fokuserar 

således på välfärdsproduktion och demokratifrågorna kommer i skymundan.  
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6. Diskussion 

En sak som jag fann utmärkande med kommitténs slutbetänkande är att den leder tankarna till 

ett långt pläderingstal för förslagen som föreslås. Trovärdigheten försvagas enligt mig av att 

bilden som kommittén målar upp är svartvit och onyanserad samtidigt som den ensidigt tar 

upp flera effektivitetsvärden utan att noggrant behandla någon demokratiaspekt. En känsla 

infinner sig om att när något verkar vara för bra för att vara sant så är det oftast inte det, utan 

något har istället blivit undanskymt. Jag menar att det skulle behövas en ordentlig granskning 

av vilka effekter förslaget kan få för demokratin, för att empiri om just detta förslag i just 

denna svenska kontext saknas. 
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