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SAMMANFATTNING 

 

Den kommunala folkstyrelsen och självstyrelsen har utsatts för ständiga förändringar under 

1990-talet. Dessa förändringar har i sin tur utmanat den kommunala folkstyrelsen och två 

utmaningar fokuserar uppsatsen på, närmare bestämt de New Public Management (NPM) - 

influerade styrningsmodellerna, samt relationen mellan stat och kommun. Uppsatsen 

relaterar dessa utmaningar till en idealbild av den svenska kommunala folkstyrelsen. I ett 

teoretiskt avsnitt presenteras också New Public Management. Resultaten visar att värden 

från de nya styrningsmodellerna krockar med värden som är relaterade till idealbilden av 

folkstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och folkstyrelsen hävdas 

vara en förutsättning för den svenska demokratin, samtidigt som staten begränsar och 

reglerar självstyrelsen. Detta utmanar idealbilden av den svenska kommunala folkstyrelsen 

och ger en ambivalent bild av självstyrelsen. Det visar dock på flernivådemokratins 

svårigheter med att finna den befogenhetsfördelning som både maximerar demokrati och 

den offentliga sektorns prestanda. I uppsatsen diskuteras även ett framtidsscenario som 

utgår ifrån regeringens utredning ”Ansvarkommittén” där de i sitt delbetänkande från 2003 

har framfört några kriterier för hur befogenheter ska fördelas mellan stat och kommun. 

Kriteriet ”likvärdighet” talar för centraliseringar. Kriterierna”demokrati och legitimitet” 

och ”lägsta effektiva nivå” står i motsats till kriteriet ”likvärdighet”, talar för en framtida 

decentraliserad kommunal självstyrelse.  

 

De nordiska grannländerna har stött på liknande problematik som Sverige, när det kommer 

till relationen mellan stat och lokal nivå. Grannländerna har på annorlunda sätt löst 

befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun, samt att de har inrättat folkstyrelsen 

annorlunda. I uppsatsen jämförs dessa skillnader, mellan de nordiska ländernas sätt att 

inrätta kommunal folkstyrelse och självstyrelse, med ett mest –lika upplägg. Metodavsnittet 

beskriver hur en komparation med ett mest –lika upplägg går till. Att hitta liknande 

information från ett adekvat tidsintervall, från samtliga undersökta länder, är en 

förutsättning för att kunna göra en komparation och det har varit svårt att hitta. 

Komparationens resultat visar att Finland har ingen ”andra kommunal nivå”, Danmark har 

ett Borgmästaresystem, och Norge har inget grundlagsskydd för kommunernas 

självständighet. Utifrån dessa avvikelser utreds också innebörden av dessa skillnader.  
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1 LOKAL DEMOKRATI OCH KOMMUNAL SERVICE 

 

 

 

 

1.1 Vart kan kommunerna vara på väg? 

I Sverige har ett kontinuerligt utvecklingsarbete av kommunerna pågått i syfte att stärka 

den lokala demokratin och förbättra den kommunala serviceproduktionen. Kommun-

sammanslagningar, organisationsmodeller, decentraliseringar1 och centraliseringar har 

förändrat bilden av kommunerna under åren. Med sådana förändringar uppstår 

kontinuerligt nya utmaningar för den kommunala folk- och självstyrelsen. På grund av 

kommunsammanslagningarna ökade det genomsnittliga kommuninvånareantalet från 1500 

invånare, till 29 000 invånare under perioden från 1952 fram till 1974. Kommunpolitiker 

diskuterade under 1970 - talet problemen med alltför små kommuner, men diskussionen 

övergick därefter till att gälla krav på decentralisering. Frikommunsförsöket2 infördes och 

gav ett begränsat antal kommuner möjligheten att experimentera med fri nämndsstruktur, 

men utvecklades senare till att gälla generellt. Många kommuner decentraliserade ansvaret 

för kommunens verksamhet, i ett geografiskt område, till kommundelsnämnder. I större 

kommuner, som Stockholm, Göteborg och Malmö, finns dessa kommundelsnämnder kvar, 

men i mindre kommuner har kommundelstanken varit under avvecklande på 90-talet. 

Under 90-talet infördes också s.k. ”funktionell organisation”, i form av 

beställarutförandemodellen (Bäck 1998:9-10).  

 

Det är väsentligt att tidigt klargöra vad som menas med kommunalt själv- och folkstyre, 

eftersom dessa begrepp står i centrum för uppsatsen. Att en kommun själv vårdar sina 

angelägenheter, ses ofta som definitionen på den kommunala självstyrelsen (Kolam 

1994:22). I en enhetsstat, som Sverige, fördelar staten befogenheter och ansvar till regional 

och lokal nivå. Därmed finns ansvaret för och befogenheterna över den offentliga sektorn 

                                                     
1 Decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal 
centra till fler områden och personer (Nationalencyklopedin, Internet 2003) 
2 Frikommun, kommun eller landsting som befriats från viss statlig detaljreglering. Frikommunerna fick 
dispens att organisera sina nämnder fritt, med undantag för kommunstyrelse och valnämnd. 
(Nationalencyklopedin, Internet 2003) 



 

 

 

2 

på flera nivåer i samhället, vilket kallas för en flernivådemokrati. Befogenhetsfördelning 

från staten till den lokala och regionala nivån, är vad som menas med inrättandet av 

självstyrelsen och det är dessa befogenheter, över kommunernas egna verksamheter, som 

utgör den kommunala självstyrelsen (ibid:158). Få kommunala befogenheter innebär en 

svag kommunal självstyrelse och att staten har mycket av ansvaret över verksamheten på 

lokal nivå. Många kommunala befogenheter innebär en stark kommunal självstyrelse och 

att staten har litet av ansvaret över verksamheten på lokal nivå. 

 

I regeringsformen kan man läsa att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

och på allmän och lika rösträtt. I regeringsformen uttrycks även att folkstyrelsen 

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse (RF 1974: 1:1). I uppsatsen används en modell av folkstyrelsen, kallad ”den 

kommunala folkstyrelsemodellen” och den bildas av flertalet faktorer som historiska, 

ideologiska och, som ovan nämnt, konstitutionella sådana. Folkstyrelsemodellen skapas av 

grundläggande idéer om relationen stat och kommun. Modellen framställs i uppsatsen som 

en idealbild (Montin 2002:27).  

 

Diskussionen med hur nära medborgarna ska vara själva ansvaret för den kommunala 

servicen, har varit i fokus för Kommunlagen från 1991, då kommunerna bl.a. fick större 

möjligheter att lägga mer ansvar på nämnder. För en diskussion av de kommunala 

uppgifterna står den kommunala självstyrelsen i centrum, vilket i uppsatsen utreds ur 

folkstyrelse synpunkt (Petersson 2003:158). 

 

”Folkstyrelsens ideal kan användas för att diskutera de olika sätten att inrätta självstyrelsen. Man 
kan därför utvärdera självstyrelsealternativen från folkstyrelsesynpunkt.” (ibid:158). 
 

Fördelningen av uppgifter och befogenheter mellan olika nivåer varierar kraftigt mellan 

världens olika länder, vilket visar på att det inte finns någon viss fördelning som är den 

självklart mest rationella (Molander 2003:9). 

 

”Det kan finnas något att lära av andra länder, och det kan dessutom finnas utrymme för 
institutionella innovationer.” (ibid:9) 
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Det är intressant att studera andra länder för att se hur de har löst samma problem. Att 

identifiera skillnader i deras kommunsystem kan ge idéer om hur självstyrelsen alternativt 

kan inrättas. I uppsatsen jämförs skillnaderna mellan de nordiska ländernas kommunala 

folk- och självstyrelseutveckling och den svenska. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera folkstyrelsens utmaningar i form av förändringar i 

kommunal självstyrelse och förvaltningspolitik i Sverige efter år 1991. Med förändringar i 

kommunal självstyrelse avses statens befogenhetsförändringar för kommunerna, eller med 

andra ord: relationen stat och kommun. Med förvaltningspolitikens förändringar, syftas det 

på de nya New Public Manegement influerade styrningsmodellerna som infördes i 

kommunerna efter år 1991.  

 

I uppsatsen jämförs också utvecklingen i Sverige med de andra nordiska ländernas 

kommunala folkstyrelse efter år 1991. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Bakgrundbeskrivning av de nordiska ländernas kommunala självstyrelse, går ända tillbaka 

till 1100-talet eftersom det var då den västnordiska förvaltningstraditionen tog sin början i 

Danmark. Uppsatsen ger sedan en separat tillbakablick, från de andra nordiska länderna, på 

de svenska kommunernas förändringsarbete av folk- och självstyrelsen och denna 

tillbakablick, begränsas till 1970-talet. Undersökningen och analysen av folk- och 

självstyrelsen i Sverige och komparationen med de andra nordiska länderna begränsas till 

efter 1991 års kommunallag. Vid tal om de nordiska länderna menas Sverige Norge, 

Danmark och Finland, men Island utesluts för att avgränsa uppsatsens omfattning.  

 

 

1.4 Metod 

En fokuserad jämförelse, med ett mest- likaupplägg, utförs på de nordiska ländernas folk- 

och självstyrelse samt deras inomkommunala decentraliseringsarbete och dess förändrings- 
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processer. Med en fokuserad jämförelse gör man en djupanalys av ett litet antal länder, ofta 

bara två, tre länder. Upplägget bör vara balanserat såväl på samband som beträffande 

fallen. Jämförelsens dimensioner måste hanteras, likheter och skillnader sorteras och viss 

ansträngning göras för att förklara de observerade kontrasterna, eftersom metoden är 

känslig för detaljerna i bestämda länder. Fokuserade studier koncentreras på att förklara en 

situation och en aspekt (den beroende faktorn). I analysen av vad som påverkar den 

beroende faktorn ingår dock fler aspekter (Denk 2002:42). Metoden fungerar särskilt väl 

när ett fåtal länder jämförs över tiden och undersöks med avseende på vilka lösningar de 

har på gemensamma problem (Hague 2000:548). 

 

Det finns två strategier för att välja ut länder för en fokuserad jämförelse: Antingen väljer 

man att kontrastera fall eller att undersöka likartade fall. Den strategin som väljs i 

uppsatsen är att undersöka likartade fall, ”most similar systems design”, MSSD. Man söker 

att identifiera differenser mellan länderna som kan förklara skillnaden i den beroende 

faktorn. Den beroende faktorn kan beskrivas vara ett resultat, en situation, en aspekt. 

Faktorn har uppstått på grund av en eller flera oberoende faktorer i ett funktionssamband 

Detta innebär att skillnader mellan länderna är potentiella förklaringar till den beroende 

faktorn. Det är dock inte problemfritt att leta efter eftersom det kan vara svårt eller omöjligt 

att avgöra vilka skillnader mellan länderna som faktiskt påverkar den beroende faktorn 

(Denk 2002:43). Använder man ett mest- likaupplägg så ger det större möjligheter att 

isolera de faktorer som är ansvariga för skillnaderna mellan enheter, om enheterna i övrigt 

är lika. Enligt Hauge så är det ypperligt att jämföra de nordiska länderna (Hague 

2000:549).  

 

”En jämförelse mellan de nordiska länderna håller till exempel automatiskt för konstant de sätt på 
vilka dessa länder liknar varandra. Historiska och kulturella element är gemensamma, vilket 
utesluter dessa faktorer som förklaringar till återstående skillnader.” (ibid:550). 
 

I uppsatsen används även en idealtypsmodell, nämligen den svenska kommunala 

folkstyrelsemodellen. Max Weber delger nedan syftet och uppgiften för en 

idealtypsmodell: 

 

”Idealtypen är ingen hypotes, utan anger riktningen för hypotesbildningen; den är ingen 
framställning av verkligheten, utan förlänar framställningen entydiga uttrycksmedel… Man 
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kommer fram till idealtypen genom att ensidigt betona ett eller ett par synsätt och genom att lägga 
samman en mängd spridda och inte klart avgränsbara fenomen, som kan förekomma i större eller 
mindre omfattning eller ibland inte alls… Den är en utopi, och uppgiften för forskningen är att i 
varje enskilt fall fastställa hur nära eller hur långt ifrån verkligheten som idealbilden ligger.” 
(Weber 1977:139). 
 

I uppsatsen studeras folkstyrelsens utmaningar genom att de relateras till idealtypen: den 

svenska kommunala folkstyrelsemodellen. 

 

 

1.5 Definitioner 

Med demokrati avses ett politiskt system som uppfyller tre krav: medborgarstyrelse, 

rättsstat och handlingskraft (Petersson 2003:152). De tre elementen beskrivs närmare i 

kapitel två. Demokratibegreppet används som utgångspunkt för analyserna av den 

kommunala folkstyrelsen och självstyrelsen. Begreppet definieras med stöd av idealet av 

den svenska folkstyrelsemodellen (Montin 2002:27). Varje samhälle måste vid varje 

tidpunkt finna de institutioner och beslutsregler som bäst tillgodoser demokratins generella 

värden. Som nyckelord i den officiella förvaltningspolitiken återfinns idag detta 

demokratibegrepp och kan tillämpas på statliga och kommunala myndigheter (Petersson 

2003:152-153). Med offentliga sektorn avses det här statens och kommunernas förvaltning, 

service och affärsverksamhet (Kolam 1994:15). Med förtroendevalda menas ledamöter och 

ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och 

revisorsersättare (Häggroth 1998:50). 

 

 

1.6 Disposition 

Ett historiskt perspektiv bidrar till en ökad förståelse för fenomen i samtiden, därav 

presenteras i andra kapitlet de svenska kommunala förändringarna sedan 1970-talet. I 

kapitel 3 redogörs för New Public Management (NPM), eftersom denna idériktning har 

varit en huvudkomponent i de svenska kommunernas förvaltningspolitiska 

utvecklingsarbete. För att öka förståelsen av undersökningsobjekten presenteras i ett 

teorikapitel (kapitel 3), Stig Montins schematiska modell av ”den svenska folkstyrelsen” 

(Montin 2002). Denna modell är en idealbild av den kommunala demokratin och 

kommunernas förändringsarbete relateras till denna i analysen av förändringarna. I kapitel 
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4 sammanställs de nordiska kommunernas demokratiutveckling och utvecklingsarbete, och 

detsamma för Sveriges del i kapitel 5. Den givna referensramen med bakgrundsfakta, 

beskrivningen av NPM och folkstyrelse modellen samt empirin med identifieringen av 

förändringarna i kommunsystemet, sammanbinds sedan och analyseras i kapitel 6. Den 

svenska kommunala utvecklingen relateras, separat från de andra nordiska länderna, till 

idealbilden av ”den svenska folkstyrelsen”. De nordiska ländernas kommunala utveckling 

jämförs med den svenska utvecklingen. I avslutningen och resultatredovisning, diskuteras 

de förändringar som ägt rum i Sverige och ett framtidsscenario målas upp om den 

kommunala självstyrelsen. Slutligen diskuteras de andra nordiska ländernas kommunala 

skillnader och likheter. 

 

 

1.7 Material och källkritik 

Uppsatsens källor kommer främst från forskare. Några axplock är Nils Andrén är 

statsvetare vid Stockholms universitet och används som källa vid bakgrundsbeskrivningen 

om Nordens kommunsystem. Erik Allardt är sociolog vid Helsingfors Universitet och 

används som källa i kapitlet om de nordiska ländernas decentralisering och kommunala 

utvecklingsarbete i Sverige. Kerstin Kolam är statsvetare vid Umeå Universitet. Allardt och 

Kolam har tillfört information till uppsatsen om inrättningen av den kommunala 

självstyrelsen och folkstyrelsen i Danmark, Finland och Norge. Terje Hagen är statsvetare 

vid universitetet i Oslo och används som källa om mål med kommunal organisering. Stig 

Montin är statsvetare vid Örebro Universitet. Montins modell av den svenska folkstyrelsen 

samt utmaningar av detsamma, används i uppsatsen som en idealtypsmodell. Till 

uppsatsens framtidsscenario av den kommunala självstyrelsen så används delbetänkandet 

SOU 2003:123, Utvecklingskraft för hållbar välfärd. Delbetänkandet är uträttat av en 

politiskt tillsatt utredning, vilket gör delbetänkandets resultat relativt subjektivt. För att 

nyansera utredningens delbetänkande så sammanfattas här kort Åsa Torstenssons (c) 

reservation. Hon har invändningar till utredningens självvalda begränsningar och föreslår 

att det fortsatta utredningsarbetet ska kunna få ett explicit mandat hos regeringen att även 

kunna lämna förslag om nuvarande författning (SOU 2003:123 s.173). 
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2 HISTORISK BAKGRUND OM NORDENS KOMMUNSYSTEM 

 

Kommunerna i Norden har varit under ständig förändring. Det är många reformer och 

faktorer som ligger bakom dagens kommuners utseende. För att bättre förstå de samtida 

kommunala fenomenen, presenteras i detta kapitel, en översiktlig bakgrund till 

kommunutvecklingen i Norden. Uppsatsens fokus ligger något mer på de svenska 

kommunerna, därav presenteras de i ett särskilt kapitel. 

 

2.1 Bakgrund till den kommunala självstyrelsen i de nordiska länderna. 

Förebilden för den västnordiska förvaltningstraditionen står att finna i det strikt hierarkiska 

kungliga enväldets tid i Danmark. Danmark karaktäriseras idag som ett system med 

ministerförvaltningar och Norge som modifierade ministerförvaltningar. Finland och 

Sverige utmärks av ett system med självständiga ämbetsverk i förhållande till respektive 

minister. En princip som blivit gällande i Sverige och Finland är att regeringen styr 

förvaltningen genom allmänna direktiv, men lägger sig inte i behandlingen av enskilda 

ärenden (Kolam 1994:13). 

 

Den kommunala självstyrelsen betraktas som demokratins hörnpelare och är en gammal 

företeelse sedan 1100 – 1200 talet då de äldsta nordiska lagarna omfattade byns och de fria 

böndernas rättigheter. Grundlagen skyddar den kommunala självstyrelsen även idag, utom i 

Norge. Självstyrelsen regleras av kommunallagar i respektive land, och innehåller mer eller 

mindre detaljerade regler om kommunernas styrelse och befogenheter, bl.a. om antalet 

ledamöter i de beslutande församlingarna, beslutsreglar och den kommunala servicen 

(ibid:22-30). 

 

Den lokala självstyrelsens utveckling återspeglade liberalismens strävan mot politisk, 

ekonomisk och social frigörelse. Norge var först ut med en kommunallag 1837, därefter 

kom Danmark 1841. Sverige fick sin första kommunallag 1862 och tre år senare kom en 

förordning om kommunalförvaltningen för Finland, vilken hade den svenska 

kommunallagsstiftningen som förebild. Den lokala självstyrelsen kan sägas ha två 

huvudlinjer som präglar författnings- och förvaltningsutvecklingen. Den ena huvudlinjen är 

sålunda den danska och den andra den svenska traditionen. Den danska i Danmark och 
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Norge, och den svenska i Sverige och Finland, av förståeliga historiska skäl (Andrén 

1963:205). 

 

 

2.2 Bakgrund till decentraliseringen av de svenska kommunerna 

Från att Sverige haft ca 2500 kommuner på 1950-talet, minskade antalet till knappt 280 

fram till 1970-talet då kommunsammanslagningen fullbordades (Häggroth 1998:12-16). 

Syftena var att stärka kommunernas kapacitet för byggandet av ”Välfärdssverige”. 

Grundskolereformen innebar en professionalisering av skolan. Ytterligare 

professionalisering innebar sektorsvis uppbyggnad inom socialtjänsten och övriga 

verksamhetsområden. De negativa effekterna av kommunsammanslagningarna var att det 

blev färre förtroendevalda och tjänstemännen fick större betydelse inom kommunala 

politiken. Det talades om ett tjänstemannavälde, och i bakgrunden till 1977 års 

kommunallag diskuterades olika former att stärka den lokala demokratin, vilket resulterade 

i införanderätt av distriktsnämnder och kommundelsnämnder. Denna politiska 

decentralisering förväntades ge en vitalisering av de lokala partiorganisationerna (Montin 

2002:10). 

 

Krav på effektivare politiskt och administrativt ledarskap i kommunerna, påtalades på 

1980-talet. Kommunerna importerade olika managementideologier från näringslivet, vilket 

fick starkt genomslag. Daghemsföreståndaren, som tidigare varit pedagogiskt andvarig 

skulle exempelvis nu få ekonomi- och personalansvar. Men den styrningsmodell som fick 

störst genomslag var målstyrning3 och tanken var att den skulle leda till effektivitet, bättre 

politisk styrning och ökat medborgerligt ansvar. Efter att de ekonomiska förutsättningarna 

förändrades på slutet av 1980-talet decentraliserades en del av krishanteringen till 

kommunerna, samt att en del avregleringar skedde. I en strävan att stärka den kommunala 

självstyrelsen inleddes frikommunförsöket, vilket innebar att några utvalda kommuner fick 

större friheter att organisera sin verksamhet. En utökning av kommunernas ansvar för olika 

politikområden skedde också. Beställar- utförarmodellen introducerades i slutet av 1980-

talet och välfärdsproduktionen skulle befrias från politik. Olika kommunala verksamheter 

                                                     
3 Målstyrning, metod för decentraliserad styrning av chefer och arbetsgrupper i företag eller förvaltningar. 
Målstyrning kan innebära att företagsledning och berörd chef kommer överens om det resultat som skall 
uppnås inom de givna resursramarna (Nationalencyklopedin, Internet 2004). 
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lades ut på entreprenad. Ett sista nyckelord i decentraliseringen av kommunerna var 

brukareinflytande, men fick först effekt ett tiotal år senare (Montin 2002:12). 

 

På 1990-talet försämrades kommunernas ekonomiska situation samtidigt som 

kommunernas ansvar stärktes, exempelvis decentraliserades hela grundskolan. Den statliga 

styrningen både minskade och ökade under 1990-talet vilket gjorde att relationen mellan 

stat och kommun blev än mer invecklad. Ett flerårigt skattestopp, rättighetslagstiftningen 

samt förvaltningsdomstolarnas skärpta kontroll ökade den statliga styrningen, samtidigt 

som den nya kommunallagen och generella statsbidrag gjorde att självstyrelsen ökade 

(Lindquist 2002:15). Eftersom kommunernas ekonomi hade försämrats och antalet 

entreprenörer ökat, var det tal om att säkra kvaliteten i den kommunala 

serviceproduktionen. Utifrån kvalitetskriterier diskuterades detta enligt vissa etablerade 

kvalitetsstandarder. Samverkan inom och mellan kommuner och andra offentliga organ 

startades, för att samordna kompetens i syfte att samutnyttja krympande resurser. Under 

1990-talet försökte politikerna ge politikerrollen en ny innebörd i och med införandet av 

nya styrsystem och organisationsmodeller. Politikerna skulle bli medborgarnas, snarare än 

verksamhetens företrädare. Med 1991 års kommunallag uppmärksammades 

demokratifrågorna. Därefter gjordes kompletteringar, som regler för rådgivande 

folkomröstningar, villkorad delegation, självförvaltningsorgan och insyn i kommunala 

bolag (ibid:14-15). Frikommunförsöket och införandet av stadsdelsnämnder är ett resultat 

av att demokratifrågorna uppmärksammandes. Motiven kan delas in i två delar. För det 

första: Att de mindre enheterna skulle få positiva demokratiska effekter, med ett ökat 

inflytande och deltagande från medborgarnas sida. Den andra är att det politiska systemet 

som helhet skulle få ökad effektivitet. Tidsperspektivet för dessa olika mål har i allmänhet 

inte angivits (Bäck 1998:43). 
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3 DEMOKRATI OCH EFFEKTIVITET 

 

Detta är ett teorikapitel som redogör för målen med den kommunala organiseringen och 

organisationsfilosofin ”New public Management”, som har dominerat organisations 

förändringarna bland de svenska kommunerna under 1990-talet. Vidare så redogörs det för 

den kommunala folkstyrelsen, där också demokratidefinitionen kan hittas i sitt 

sammanhang. Sist i kapitlet redogörs det kort för det kommunala självstyret i Sverige.  

 

3.1 Mål med kommunal organisering 

Vilka institutioner bör handha samhällets gemensamma uppgifter? Ska samtliga uppgifter 

inom den offentliga sektorn vara ett statligt ansvar eller bör somliga uppgifter läggas på 

kommunal nivå? En utgångspunkt kan vara att se till två centrala mål som ofta förekommer 

i västvärlden, när det gäller utformningen av det offentliga styrningssystemet, nämligen 

effektivitet och demokrati (Hagen 2001:16). 

 

Målet om effektivitet syftar på att den offentliga sektorns utformning och volym ska vara 

rättad efter befolkningens preferenser, samt att den ska anpassas över tid. Enligt ekonomisk 

litteratur kallas detta för målet om ”prioriteringseffektivitet”. Decentraliseras den offentliga 

servicen, kan kommunerna anpassa den offentliga servicen, och dess utbud efter 

innevånarnas preferenser. Kommunernas utbud blir en kompromiss mellan 

kommuninnevånarnas preferenser, istället för en kompromiss mellan landets alla 

innevånare (Hagen 2001:17). 

 

I strävan efter den bästa styrningsnivån för den offentliga servicen har nationalekonomen 

Wallace E. Oates (1972) tagit utgångspunkt i ett exempel. Han antar att det offentliga skall 

erbjuda ett bestämt antal offentliga tjänster och varor, ha full insyn i befolkningens 

preferenser, och vara välfärdsmaximerande (Oates 1972:35). 

 

”For a public good – the consumption of which is defined over geographical subsets of the total population, 
and for which the costs of providing each level of output of the good in each jurisdiction are the same for the 
central or the respective local government – it will always be more efficient (or at least as efficient) for local 
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government to provide the Pareto-efficient4 level of output for their respective jurisdictions than for the 
central government to provide any specified and uniform level of output across all jurisdictions” (ibid:35). 
 
Desto mer befolkningens preferenser varierar mellan kommuner och desto mindre 

preferenserna varierar i en kommun, desto större är incitamenten för decentralisering. 

Förändras befolkningens preferenser för den offentliga servicen kan kommuner, p.g.a. 

närheten till befolkningen, snabbare än centrala organ, anpassa servicen. Samtidigt kan en 

kommun ha minoriteter med särskilda preferenser, dessa tas ofta bättre hänsyn till från den 

nationella nivån (Hagen 2001:17-18). 

 

 

3.2 New Public Management (NPM) 

En allmän tendens i de nordiska länderna under senare år har varit att kommunerna lånat 

modeller från det privata näringslivet. Detta har i någon mån inspirerats av nyliberala 

idéströmningar. I den kommunala verksamheten har olika marknadsliknande förhållanden 

införts (Lidström 1996:180). 

 

New Public Management (NPM) är en filosofi om styrning och ledning av offentlig 

verksamhet. NPM fick sitt genombrott i Storbritannien, Nya Zeeland och Australien på 

1980-talet och är ett uttryck för ett nytt tänkande. Kärnan i filosofin om NPM är antagandet 

om att marknad och konkurrens leder till ökad effektivitet och kvalitet, samt att aktörer, 

politiker, personal och medborgare är rationella. Detta är föreställningar i det som ofta 

kallas Public Choice filosofin. I kontrast till dessa föreställningar, finns det andra 

ingredienser i NPM som decentralisering och ökad autonomi för olika enheter och 

organisationer inom den offentliga verksamheten. Detta ska leda, inte bara till 

effektivisering, utan också till ökat deltagande och ökad legitimitet. I den allmänna 

moderniseringen av den offentliga verksamheten så finns det många olika styr- och 

ledningstekniker från modern organisationsteori, som t.ex. mål- och resultatredovisning, 

Total Quality Management och Benchmarking (Montin 2002:111-112).  

 

Även om NPM inte är en enhetlig filosofi så finns några kännetecken. Företrädare för NPM 

menar för det första att man vinner offentliga kostnadsminskningar och minskad statlig 
                                                     

4 En Paretoförbättring är när man kan göra det bättre för någon utan att någon annan får det sämre. Om en 
allokering inte tillåter en Paretoförbättring så är den Paretoeffektiv (Varian 1999:15). 
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styrning av ekonomin, med en generell nedtoning av samhällsplanering och sociala 

reformer. För det andra så bryter man upp offentlig verksamhet i olika beståndsdelar då 

man skiljer beställning från utförande (produktion). Syftet med denna tudelning av 

beställning och utförande är att skapa konkurrens mellan olika producenter, för att man ska 

nå högre effektivitet. För det tredje avpolitiseras den offentliga verksamheten och det sker 

en förskjutning till ledarskap (management). För det fjärde sker en förskjutning från 

processkontroll till efterkontroll (t.ex. målstyrning), med effektivitetsmätning, 

produktivitetsmätning, resultatanalys och utvärdering. För det femte betonas medborgarnas 

individuella rättigheter genom införandet av olika typer av rättighetskataloger och 

rättighetslagar, som ska ge medborgarna valfrihet att välja mellan olika serviceproducenter 

(ibid:111). 

 

Till NPM kan även ökat kollektivt brukarinflytande hänföras och adderar man upp alla 

föreställningar och inslag, så kan man säga att NPM har blivit en samlingsbeteckning för 

olika slags moderniseringsåtgärder där syftet är att nå ökad effektivitet (Montin 2002:112). 

De NPM- influerade organisationsmodellerna har inte undgått kritik. Till denna kritik hör 

att man ofta kan finna paradoxer i förändringar i styrning och organisation. Att retorik och 

praktik inte är samma sak är en sådan paradox, eftersom det är svårt att genomföra allt som 

låter bra i retoriken. Reformidéerna kring de NPM- influerade styrningsmodellerna 

kritiseras för att idealisera föreställningar om orsak och verkan, och har endast i begränsad 

omfattning med verkligheten att göra (ibid:121&125). 

 

”Kritiken mot förnyelsearbetet i kommuner och landsting handlar ofta om att man inte analyserar 
vilka problem som lösningen är till för… Det finns en tendens att organisations- och styrreformer 
blir ett mål i sig, snarare än ett medel för att lösa problem.” (ibid:123-124). 
 

 

3.3 Kommunalt folkstyre i Sverige 

Uppsatsen använder en modell för det kommunala folkstyret. För att precisera 

folkstyrelseidealet så avses demokrati i det följande med ett politiskt system som uppfyller 

tre krav: Medborgarstyrelse, rättsstat och handlingskraft (Petersson 2003:152): 

 

”Medborgarstyrelse är det krav som följer av folksuveränitetsprincipen. I en demokrati ska de 
politiska besluten vara uttryck för medborgarnas önskemål... Rättsstaten är uttryck för idén att den 
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offentliga makten är bunden och tydligt avgränsad. Medborgarna är gentemot det allmänna 
tillförsäkrad ett antal grundläggande fri- och rättigheter… Till rättsstaten hör dessutom principen 
om maktdelning. Därav följer att den offentliga sektorn är indelad i olika organ med tydliga 
mandat… En fungerande demokrati måste också ha handlingskraft… Det politiska systemet måste 
förfoga över ekonomiska och andra resurser. Demokratin sammanjämkar olika intressen och krav 
till tydliga beslut. De folkvalda politikerna måste också ha en effektiv och professionell 
organisation, som kan skaffa fram ett hållbart beslutsunderlag och som kan verkställa de 
demokratiskt fattade besluten” (ibid:153). 
 

En ständig dialog om värdekonflikter är en förutsättning för en fungerande demokrati, då 

det ligger i sakens natur att medborgarstyrelsen, rättsstaten och handlingskraften inte kan 

förenas. Den snabbast och ekonomiskt mest effektiva lösningen kan stå i strid med 

medborgarstyrelsens förankring och rättstatens procedurkrav. Varje samhälle måste vid 

varje tidpunkt finna de institutioner och beslutsregler som bäst tillgodoser demokratins 

generella värden (ibid:153). 

 

Den lokala folkstyrelsen består av två flöden, från medborgarna som väljare och från de 

verkställande organen. Grundläggande värden för det första flödet är den fria 

åsiktsbildningen och folkviljans förverkligande. Tanken är att medborgare som väljare ska, 

genom representativt deltagande formulera, uppsamla, sammanväga och utvärdera idéer 

som skall vara styrande för den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. I 

partierna utnämns representanter till olika beslutsfattande församlingar, där 

representanterna förutsätts följa partiprogrammet. Partiprogrammen gör det möjligt för 

väljare att skapa sig en uppfattning om vilken politik som partierna kommer att driva i 

dessa församlingar. Partierna är därmed de viktigaste aktörerna i detta första flöde (Montin 

2002:27-28).  

 

Det andra flödet består av de verkställande organen: styrelsen, nämnder, förvaltningar, 

resultatenheter etc. För beslut som tas i kommunfullmäktige så har styrelsen och nämnden 

ansvaret för verkställandet. Beslutanderätten i kommunerna skall utövas av valda 

församlingar enligt grundlagen (Regeringsformen). Det finns regler om vad som får 

delegeras från fullmäktige till nämnder och från nämnd till ledamot, en anställd eller ett 

utskott (Montin 2002:28). Den politiska styrningen och kontrollen blir därmed tydlig i den 

svenska kommunala folkstyrelsen. Den lokala folkstyrelsemodellen kan tecknas som en 

legitimerings- och styrningskedja med länkarna väljare- partier- fullmäktige- nämnder- 
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förvaltning- brukare, kunder, etc. (se figur 2). Modellen bygger på ett antal antaganden och 

en förening av olika idéer om hur demokratin bör vara utformad och hur organisationer bör 

och kan styras (ibid:29). 

 

”För det första betonas den representativa demokratin där partierna och de förtroendevalda spelar 
den avgörande rollen … för det andra finns det en grundläggande idémässig skiljelinje (dualism) 
mellan politik och icke- politik (förvaltning, produktion, professionellt arbete, brukarinflytande) … 
för det tredje bygger den politiska och den administrativa styrfilosofin på att kommunernas 
organisationer i huvudsak handlar målrationellt.” (ibid:29). 
 

Sedan regeringsformen om den representativa demokratin som idealmodell antogs har 

Europarådet antagit en konvention om kommunal självstyrelse och Sverige anslöt sig till 

denna konvention 1989. Fullmäktigeförsamlingen betonades ha en viktig roll som det 

högsta beslutande organet. Den representativa demokratins kvalitet avgörs av hur pass väl 

de kommunala valen ger uttryck för medborgarnas vilja (Rothstein 1995).  

 

Figur 2. ger en schematisk bild över den svenska kommunala folkstyrelsen. Man kan säga 

att modellen utmanas från fyra olika håll. Den första är en utmaning som kommer uppifrån, 

i form av att statsmakten kan förändra villkoren för den svenska kommunala självstyrelsen 

på olika sätt. Den andra utmaningen kommer inifrån i modellen genom att det skapas 

organisationsformer och styrsystem som kolliderar med värden i folkstyrelsemodellen. 

Dessa två utmaningar tar uppsatsen fasta på och problematiserar. Den tredje utmaningen 

kommer utifrån, bland annat genom Sveriges medlemskap i EU och samarbetet med 

näringsliv och organisationer. Den fjärde och sista utmaningen kommer underifrån genom 

att medborgarna, på eget initiativ eller i form av kommunalt initierade förändringar, 

organiserar sig vid sidan av den formella representativa demokratin. Exempel på dessa är 

organisationer som Attack, Djurrättsorganisationen och Lobby -organisationer (Montin 

2002:27-31). De två sista utmaningarna behandlar uppsatsen inte. 
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Figur 2. Den kommunala folkstyrelsen (Montin 2002:31). 

 

 

3.4 Kommunalt självstyre i Sverige 

För att teoretisera begreppet ”kommunalt självstyre” så ger en enkel definition innebörden 

att lokala enheter ombesörjer kollektivt finansierade förvaltningsuppgifter varvid 

kommunmedlemmarna har möjlighet att fatta beslut och direkt medverka i 

förvaltningsprocessen angående frågor som nära berör individen. Den kommunala 

självstyrelsen utgör en central del av Sveriges konstitutionella system (Gustafsson 

1999:11). 

 

Regeringsformen säger att den svenska folkstyrelsen bygger på bland annat kommunalt 

självstyrelse (RF 1974:1:1). Självstyrelsens problem gäller hur man ska ordna de inbördes 

maktförhållandena mellan de olika nivåerna. De lokala, regionala, nationella och den 

europeiska nivån kan sammanfattas med begreppet ”flernivådemokrati”. Flernivådemokrati 

kräver någon form av uppdelning av befogenheter och resurser mellan politikens olika 

organisationsnivåer. Befogenheterna och resurserna som den kommunala självstyrelsen är 

Statsmakten (Riksdag, regering och statliga myndigheter) 

Folkstyre     Rättsstat 

Partier Styrelsen 

Fullmäktige 

Nämnder 
 

Kommunalt 
självstyre 

Väljare Medborgare 
 

Brukare, kunder, 
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tilldelad av staten är inte preciserade, utan styrs av några grundläggande principer i 

regeringsformen och kommunallagen samt politisk praxis. Det finns dock en punkt i 

regeringsformen som pekar ut en viktig del av självstyrelsen, nämligen att kommunerna har 

rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter (Petersson 2003:150-155). Grundlagen 

skyddar förvisso den kommunala självstyrelsen, men det står riksdagen fritt att ändra och 

till och med upphäva dessa stadganden. Självstyrelsens gränser sätts av staten, med 

uppföljning, utvärdering och kontroll av diverse standarder satta för den offentliga 

servicen. (Wetterberg 2000:37-44). 

 

Idén om kommunalt självstyre kan ses som en normativ princip om relationen mellan 

staten och kommunerna. Två huvudgripande värden består kommunal självstyrelse av, 

nämligen demokrativärden och effektivitetsvärden. Grundtanken är att 

kommunmedborgarna ”styr sig själva” och gör det billigare och mer ändamålsenligt än vad 

staten gör (Montin 2002:23-24). 

 

Motiven med och de avvägningar som finns, bakom de utmaningar som den svenska 

kommunala folkstyrelsemodellen utsätts för, står det mer om i kapitel 5. Där redogörs det 

varför NPM –inslagen infördes i kommunerna och argumenten som är inblandade i 

balanseringen av befogenheter mellan stat och kommun. Nästa kapitel redogör för 

skillnaderna och likheterna mellan de Nordiska kommunsystemen. 
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4 NORDENS KOMMUNSYTEM EFTER 1990 

 

Vilka likheter och skillnader finner vi mellan de nordiska finner vi mellan de Nordiska 

kommunsystemen. Detta handlar detta kapitel om. 

 

4.1 De nordiska ländernas decentralisering och kommunala självstyre 

De dominerande reformerna i de nordiska kommunala systemen har rört 

kommunsammanläggningar. Åtgärderna har varit olika långtgående, samt att de 

genomförts vid olika tidpunkter. I Sverige och Danmark har kommunsammanläggningarna 

varit mer omfattande än i Norge och Finland. Politikerna resonerade så att den service som 

tillhandahölls i de nordiska välfärdsstaterna hade blivit så pass omfattande att det i första 

hand gällde att åstadkomma ekonomiskt bärkraftiga enheter. Effekterna var positiva för 

kommunerna. Danska kommuner fick ansvaret över fler uppgifter, vilket möjliggjordes av 

att kommunerna blev större. En ekonomisk utjämning mellan kommunerna och generella 

statsbidrag genomfördes i en ekonomisk fördelningsreform. Kommunerna fick i detta 

samband också större möjligheter att prioritera mellan verksamheter. Tabellen nedan visar 

befolkningsmängden i de nordiska kommunerna 1992 (Kolam 1994:39-40). 

 

 Minsta  Största Genomsnitt Medianvärde 

 kommun kommun 

Danmark 2 457 462 735 18 763 10 000 

Finland    130 492 487 10 866   5 000 

Norge    230 461 644   9 000   5 000 

Sverige 2 901 684 576 29 800 16 000 

 

Tabell 1. De nordiska kommunernas befolkningsmängd. Källa: Kolam 1994:40. 

 

För samhällsekonomin i Norden utgör den kommunala sektorn en betydande del. I 

Danmark och Sverige var de kommunala utgifterna 27 % respektive 26 % av BNP, i 

Finland 18 % och i Norge 11 %. Av de samlade offentliga utgifterna motsvarade det drygt 

40 % i Sverige, Norge och Danmark och 30 % i Finland. Den statliga styrningen med 
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statsbidrag är högre i Norge (39 %), Finland (23 %) och Danmark (22%) än i Sverige (15 

%)5 (SOU 2003:123 s.126). 

 

Danmark har under det sena 1960-talet och under hela 1970-talet decentraliserat finansiellt 

och administrativt ansvar. Decentraliseringen har kombinerats med kommun- 

sammanslagningar för att kommunerna skulle kunna hantera fler funktioner, särskilt inom 

skola, vård och omsorg. De danska Amt:erna (motsvarigheten till landsting) har fått 

koordinera funktioner och verksamheter tillsammans med kommunerna för att inpassa detta 

i en plan för varje region. De huvudsakliga skälen till reformerna var att nå en harmoni 

mellan de olika nivåerna och det finansiella ansvaret, så att den nivån som realiserade 

beslut och verksamhet, lättare skulle kunna agera fritt. Detta innebär inte att staten helt har 

gett upp inflytande över hur funktioner utförs, utan har ett visst inflytande genom 

regleringar för verksamheterna (Allardt 1981:189). Danmark är ensamt bland de nordiska 

länderna med att ha borgmästare, som kan ses som något av en lokal kung. Borgmästaren 

är ordförande för fullmäktige och ansvarig för förberedelser och genomförande av 

fullmäktiges beslut, samt för den lokala myndighetens dagliga arbete. Borgmästaren är 

oftast den enda politikern i kommunen som är fulltidsavlönad. Relationen mellan centrala 

och lokala nivåer utmärks av en blandning av kontroll, förhandlingar och 

självbestämmande. Under 1990-talet har det danska lokala självstyret ökat, genom att 

staten överfört uppgifter till kommunerna och ersatt generella statsbidrag med regleringar. 

På förvaltningsnivå har man decentraliserat beslutsbefogenheter, infört mål- 

resultatstyrning och lagt ut verksamhet på entreprenad, men privatiseringar har sällan 

förekommit (SK. Internet 2004a). 

 

Den finländska kommunala förvaltningen följer den nordiska traditionen med lokalt 

självstyre. På 60-talet var kommunantalet på väg att halveras men det realiserades aldrig. 

Nu uppmuntrar den finländska staten kommunsammanslagningar, något som har bemöts av 

lågt intresse från kommunernas sida. De finländska kommunerna har ett formellt skydd i 

grundlagen och anses ha en hög grad av självständighet. Finland har inga direktvalda 

församlingar på regional nivå, utan det regionala inflytandet sköter kommunerna genom sitt 

system med samkommuner och landskapsförbund (SK. Internet 2004b). Enligt Finlands 

                                                     
5 Uppgifterna avser den senare delen av 1990-talet. 
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grundlag så bestäms grunderna för Det har inte varit möjligt att skapa en ”speciell sekundär 

regional nivå”, istället har statens regionala administration (motsvarigheten till 

Länsstyrelse) fått mer ansvar och makt (Allardt 1981:191). Likt i Sverige har kommunerna 

skyldighet att tillgodose särskilda uppgifter, i form av en specialreglerad kompetens6. Även 

en allmänkompetens finns, som är frivillig för kultur- och fritidsverksamhet. (SK. Internet 

2004b). Samtidigt har den lokala servicen och verksamheten, under statens överinseende, 

gjorts mer likformig efter en generell modell. Detta innebär i praktiken att om kommunerna 

i Finland vill genomföra förändringar inom skola, vård eller omsorg, så måste länsstyrelsen 

godkänna dessa förändringar. Den höga graden av centralisering, för att öka den 

kommunala servicens likformighet, stärks av faktumet att statliga bidrag behöver centralt 

godkännande. Dessa reformer hade skapat en enormt stor och dyr byråkrati, vilket ledde till 

en ökad opinion för decentralisering (Allardt 1981:191). 

 

I Norge stärktes den regionala nivån (Fylke) under 1960-talet och 1970-talet. Efter detta 

gick den finansiella relationen mellan kommun och stat, i större utsträckning än före 

reformerna, via den regionala nivån. Efter 1970-talets reformer fortsatte en debatt som 

betonade att verksamheter, som utfördes på en viss nivå skulle finansieras av densamme. 

Skatter, avgifter och annan inkomst skulle ge respektive nivå fullt finansiellt ansvar, vilket 

också realiserades senare genom decentraliseringsreformer under 1980 –talet (Allardt 

1981:192). Norge har inget grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen. Ramarna 

för verksamheten bestäms därför i vanlig lagstiftning. Den kommunala självstyrelsens 

grund vilar istället på att kommunerna är självständiga rättssubjekt och inte är del av 

statsförvaltningen, samt att staten inte har någon generell styrning-, intstruktions- eller 

överprövningskompetens gentemot kommunerna. Den norska kommunala självstyrelsen 

har i praktiken utvecklats till en så fundamental politisk princip, att det inte är troligt att 

någon grundläggande inskränkning skulle kunna genomföras. En central del av självstyret 

är att kommunerna själva får definiera vad som ligger i deras intresse och därmed 

självständigt välja vilka områden de skall vara verksamma inom (SOU 2002:85, bil.1: 19-

20). Frikommunsförsöken har permanentas med en särskild lag om experiment i offentlig 

verksamhet (SOU 2003:123 s. 126). Det finns dock avsevärda begränsningar av 

                                                     
6 Med kommunal kompetens avses de uppgifter som kommunerna och landstingen har rätt att ombesörja. 
Med specialreglerad kompetens avses speciallagstiftningen som ålägger kommunerna att ombesörja olika 
obligatoriska förvaltningsuppgifter (Halvarson 1995:164). 
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kompetensen genom speciallagstiftning som innebär att staten fungerar som kontroll- och 

överprövningsorgan, vilket ytterligare inskränker kommunernas handlingsutrymme. Till 

detta kan adderas att staten har successivt stärkt sin kontroll av kommunernas ekonomi 

genom att utöva inflytande över deras inkomster och deras utgifter. Genom öronmärkta 

statsbidrag styr staten även kommunernas verksamhetsområden (SOU 2002:85, bil.1:19-

20).  

 

Parallellt med en stark opinion för välfärdsstaten växte också problemen för de nordiska 

staterna under 1970-talet. För att klara av att ge en omfattande och likvärdig service 

centraliserades den offentliga administrationen genom lagar och regleringar. Statliga bidrag 

skulle säkra den kommunala servicens kvalité för ländernas innevånare, oavsett var man 

bodde. Detta nät av regleringar hjälpte kommunerna att nå de väsentliga behoven, men på 

bekostnad av en stor och dyr statlig byråkratisk administration. Efter att de väsentliga 

behoven inom den offentliga sektorn, som skola, vård och omsorg, hade blivit uppfyllda 

under 1970- och 80-talet skiftade uppmärksamheten till behov av sekundär betydelse. 

Dessa behov hittar vi inom kultur- och fritidsverksamheten. Kommunerna fick på detta 

område friare spelrum, och interkommunala skillnader kunde (och kan) finnas. Samtidigt 

som behoven har kunnat uppfyllas, har det centrala greppet kunnat lossas och kommunerna 

har kunnat få mer att själva besluta om. Denna utveckling har skett i de nordiska länderna, 

med undantag från Finland, där staten fortfarande har detta centrala grepp (Allardt 

1981:195). Vilka förvaltningsuppgifter som de olika ländernas kommunala självstyrelse 

ombesörjer, skiljer sig delvis mellan de nordiska länderna (Kolam 1994:71). Följande 

tabell visar uppgiftsfördelningen mellan nivåer inom några verksamheter i Norden. 
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Tabell 2. Uppgiftsfördelningen mellan nivåer inom några verksamheter i Norden.  

C = central nivå, R = regional nivå, L = lokal nivå. Källa: (Kolam 1994:72). 

 

Sammanställs förvaltningsuppgifterna i Norden, från Tabell 2, så kan det följande 

konstateras. Primärvården ligger på kommunal nivå i Norge och Danmark såväl som i 

Finland, där även sjukhusen är en kommunal angelägenhet. Räddningsväsendet och 

utbildningsområdet ligger på lokal nivå i samtliga nordiska länder, men gymnasieskolan 

skiljer sig eftersom det är en regional angelägenhet i Danmark och Norge. I Finland finns 

det ofta samarbete emellan kommunerna genom samkommunerna. I Sverige ligger det i 

regel på lokal nivå, men en del landsting står för gymnasieutbildningar som t.ex. 

Naturbruksgymnasium. Vuxenutbildningen är en kommunal angelägenhet, förutom i 

Danmark där det är en regional fråga (Kolam 1994:72-74). 

 

                                                     
7 Staten har det övergripande samordningsansvaret, kommunerna ansvarar för brandförsvaret. 
8 Kommunerna har det övergripande samordningsansvaret, kommunerna ansvarar för brandförsvaret. 
9 Det finns ett fåtal statliga sjukhus. 
10 Amten sköter förvaltningen av hälso- och sjukvårdsservice, medan genomförandet ligger på kommunerna 
ansvarar för brandförsvaret. 
11 Staten har det övergripande samordningsansvaret. 

Kommuner Uppgifter 

Danmark Finland Norge Sverige 

Räddningsstjänst 

och civilförsvar 

L L CL7 L 

Katastrofhjälp CL8 CL - CL 

Sjukhus R L R9 R 

Primärvård RL10 L L R 

Miljövård RL CL CL11 RL 

Förskola L L L L 

Grundskola L L L L 

Gymnasium R L R RL 

Yrkesutbildning Cl CL CR L 

Vuxenutbildning RL L L L 
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Den politiska organisationen överensstämmer i stort i de fyra systemen. I samtliga länder 

finns ett beslutande folkvalt fullmäktige, nämndorganisationer o.s.v. Bland nämnderna 

framträder kommunstyrelsen som ett ledande organ. Det avvikande landet är Danmark med 

sitt borgmästarestyre och den starka ställningen som borgmästaren har. Detta saknar 

motsvarighet i Sverige och Norge, vilket man inte direkt kan säga om Finland eftersom de 

finska kommundirektörerna har delvis en ställning som liknar de danska borgmästarnas. De 

svenska och de finska storstadskommunerna ser organisationsmässigt relativt lika ut i 

relation till de respektive ländernas landsbygdskommuner. I Danmark och Norge är 

storstädernas organisation avvikande i detta avseende. Danmark har bara 1100 invånare per 

folkvald, vilket gör den politiska organisationen, i ett nordiskt perspektiv, särskilt liten. 

Sverige intar med cirka 700 invånare per fullmäktige en mellanposition jämfört med Norge 

(500) och Finland (400) (Karvonen 1999:225-226).  
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5 SVERIGES KOMMUNSYSTEM EFTER 1990 

 

Detta kapitel behandlar demokratiska förändringar för kommunerna, samt självstyrelsens 

problematik efter 1991års kommunallag. Kapitlet redogör bla. för motiven bakom 

folkstyrelsemodellens utmaning, NPM –inslagens införande? Kapitlet problematiserar även 

den andra utmaningen, d.v.s. balansproblemet mellan stat och kommun.  

 

5.1 Demokratiska utvecklingstendenser i Sverige efter 1991 års kommunallag 

Sedan början av 1980-talet har det funnits en växande osäkerhet bland politiker p.g.a. det 

minskande förtroendet för partier och politiker, ökade ekonomiska problem och bristande 

politisk styrning. Det har varit då politiker anammat idéer och modeller efter förebilder från 

näringslivet och marknadsekonomiska modeller. Med 1991 års kommunallag blev 

regeländringarna omfattande för kommunerna och ett genomgående drag i flertalet 

kommuner var att det skapades en rad nya formella organisationer i form av relativt 

självständiga ansvarsenheter och resultatenheter. Sedan mitten av 1990-talet har det blivit 

vanligare med små, mindre synliga förändringar i den kommunala organisationen, menar 

organisationsforskare som har följt kommunernas förändringsbenägenhet. Större 

kommuner har experimenterat mest med organisations- och styrningsformer, medan mindre 

landsbygdskommuner bara har genomfört smärre förändringar. Decentraliseringstrender 

som resultatenheter har dock fått ett starkt genomslag i nästan hela landet. Det finns 

gemensamma drag som omfattar ett stort antal moderna kommuner. Vissa koncept har haft 

en kort livstid som t.ex. beställar- utförarmodellen. Efter New Public Management- vågen 

(NPM) har deltagardemokratiska och gemenskapsorienterade modeller fått en renässans i 

kommunerna. Men en del NPM- inslag har kommit för att stanna, inte minst 

konkurrenstänkandet inom offentlig verksamhet samt det ökade samarbetet mellan 

offentliga och privata aktörer inom olika politikområden (Montin 2002:120). 

 

Det har alltså under 1990-talet handlat om att rationalisera politiken så att den politiska 

processen skulle bli mer förutsägbar och styrbar. Politikernas roll skulle anpassas till den 

nya organisationen och idéinnehållet till detta kan enligt statsvetaren Henry Bäck (1998) 

sammanfattas till tre satser. För det första betraktas inte särintressen som legitima i 

kommunpolitiken, men eftersom allmänintresset kan ses som ”hegemoniska särintressen” 
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handlar politik i praktiken om att balansera olika särintressen snarare än att försöka höja sig 

över dem som om de inte fanns. För det andra så finns ett antipolitiskt drag i 

organisationsideologierna då partikonkurrens inte fyller någon viktig demokratifunktion. 

Eftersom kommunen betraktas som närmast en serviceproducerande enhet som skall ge 

service åt kunder och brukare, blir partiideologiska konflikter onödiga. Detta gör att det 

finns ett antipolitiskt drag i organisationsideologierna. För det tredje skall förvaltning och 

verksamhet vara målstyrd. Det är därmed inte tänkt att politiker ska lägga sig i detaljfrågor 

eftersom detta kan tolkas som otillbörlig styrning. Både medborgare och politiker anser 

dock att politiker har både legitim rätt och politisk skyldighet att ”lägga sig i” konkreta 

sakfrågor (Bäck 1998:174-184).  

 

 

5.2 Förändringen av det kommunala utvecklingsarbetet i Sverige 

Eftersom Sverige är en enhetsstat ligger makten att ändra befogenhetsfördelningen hos 

staten. Staten kan visserligen lägga ut olika uppgifter på de lokala organen, men en sådan 

delegering blir alltid villkorlig. Det finns många exempel på konflikter mellan staten och de 

lokala självstyrelseorganen. I början av 1990-talet införde regeringen och riksdagen ett 

kommunalt skattestopp, trots att grundlagen innehåller bestämmelser om kommunal 

självstyrelse och en fri kommunal beskattningsrätt (Petersson 2003:155 ).  

 

Vid mitten av 1990-talet präglades debatten av ett kommunalt missnöje mot den fortsatta 

eller återupptagna statliga regelstyrningen, samt mot statens inflytande över den 

kommunala verksamheten. Endast tre procent av kommunernas alla fullmäktigeledamöter 

tyckte 1995 att statens inflytande borde öka. Kritiken som riktas mot staten handlar ofta om 

att statens decentraliseringar av ansvar inte står i paritet med statsbidragen, eller att 

statbidragen minskar medan kommunernas åtaganden förblir detsamma. Det uppstår en 

obalans mellan behov och resurser. Den statliga styrningen varierar mellan olika 

politikområden. Avregleringsambitionerna kan vara tydliga inom vissa områden, som t.ex. 

omvandlingen av Skolöverstyrelsen till Skolverket. Detaljstyrningen från staten har tilltagit 

sedan slutet av 1990-talet. Det har varnats för att decentraliseringen skulle leda till 

olikheter mellan kommuner, men studier visar på att det inte skett någon entydig generell 

ökning av skillnaderna mellan kommunerna (Montin 2002:42-45). 
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För flernivådemokratins handlingskraftighet förutsätts att den är effektiv, beslutskraftig och 

flexibel. Vidare så ställer rättstaten krav på den offentliga organisationen när det gäller 

rättsäkerhet och respekt för fri- och rättigheter. När det gäller möjligheterna till direkt 

medborgardeltagande har den lokala nivån försteg, vilket kravet på medborgarstyrelse talar 

för med begäran om att maximera antalet påverkansmöjligheter genom flertalet nivåer. 

Nivåerna måste ha en intern demokratisk prägel och samtidigt agera handlingskraftigt. De 

lokala organen ställer krav på självbestämmande, men vill också ha tillgång till centrala 

beslutsorgan. Fördelen med små organ är att de har nära till besluten, medan stora organ 

kontrollerar fler resurser. För att anpassa sig lokalt är decentralisering fördelaktigt, medan 

centralisering är fördelaktigt för likabehandling. I decentraliserad miljö befrämjas dynamik 

och innovation, medan en centraliserad miljö underlättar fördelning av befintliga resurser. 

Självstyrelsens problematik genomsyras av denna balansgång mellan decentralisering och 

centralisering. Värdekonflikter och dilemman är ofrånkomliga (Petersson 2003:158). 

 

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över uppgifts- och ansvarsfördelningen 

mellan de olika nivåerna i samhällsorganisationen. Ansvarkommittén blev utredningens 

namn och har identifierat och belyst samhällsförändringar som har inverkat på 

självstyrelsen. För att åskådliggöra frågor och det fortsatta utredningsarbetet har kommittén 

tecknat upp två ytterlighetsalternativ. Ansvaret läggs i alternativen endera på staten eller 

kommunerna, men kommittén pointerar att verklighetens beslutssituation naturligtvis inte 

ser ut på det sättet. Beslutssituationen handlar om att flytta balanspunkten mellan statligt 

och kommunalt ansvar (SOU 2003:123 s.147-148). 

 

I alternativet med ett direkt statligt ansvar för offentliga tjänster skulle det kommunala 

försörjningsstödet, omsorgen, skolan, vården och tillsynsansvaret inom miljö och 

livsmedelsområdet förstatligas. Det som skulle förbli statligt är kommunaltrafik, 

räddningstjänst samt eventuella frivilla åtgärder som kultur, fritid, näring och 

tillväxtpolitik. Därutöver skulle kommunerna fungera som entreprenörer för de 

välfärdstjänster som redan förstatligats. Staten skulle behöva bygga upp en beställar- 

och/eller utförarkompetens genom att överta aktuella kommunala funktioner. Beroende på 

vem som får ansvaret skulle kommunerna behålla arbetsgivaransvaret för de berörda 
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enheterna. Staten skulle begränsa sin roll till att finansiera och eventuellt även reglera 

villkoren för en viss basstandard för välfärdstjänsterna (SOU 2003:123 s.148-149). 

 

I det andra ytterlighetsalternativet så skulle kommunerna få större handlingsutrymme för 

utformningen av de tjänster man tillhandahåller. Genom mål, ramlagstiftning och 

ekonomisk utjämning förutsätts staten styra och säkerhetsställa en grundläggande 

likvärdighet. I detta alternativ så skulle inte rättighetslagstiftning, maxtaxor och öronmärkta 

statsbidrag förekomma. En anpassning till lokala och regionala förutsättningar skulle ske 

(ibid:151). 

 

Kommittén anser också att detta alternativ skulle ha stor betydelse för möjligheterna att 

rekrytera engagerade och kompetenta kommunala förtroendevalda. Antalet uppgifter 

kommunerna hanterar behöver inte bli fler. Tvärtom kan tänkas att de områden där behovet 

av likformighet och rättighetslagstiftning bedöms vara särskilt stort, återtar eller behåller 

staten finansieringsansvaret. Men, med ett mer självständigt ansvar för kommunerna 

förutsätts de kommunala organen även ha stor frihet att organisera verksamheten efter 

lokala förutsättningar och preferenser. Statens roll i detta ytterlighetsalternativ skulle på 

den lokala nivån begränsas till att bestämma mål och ramar och utjämna de ekonomiska 

villkoren. I detta alternativ ser kommittén risken för att om det lokala politikerförtroendet 

skulle minska, kan det kommunala självstyrets legitimitet urholkas. Därför skulle staten 

komplettera de sedvanliga kontrollinstrumenten med en oberoende statlig revision. Motivet 

för detta skulle vara att tillgodose medborgarnas intressen, utifrån statens behov av 

likvärdighet (ibid:151-152). 

 

I detta delbetänkande har utredningen kommit fram till några kriterier för det fortsatta 

utredningsarbetet. Det ger en fingervisning om hur den kommunala självstyrelsen kan 

komma att se ut i framtiden. Kriterierna ses som stöd för den fortsatta diskussionen till 

framtidsscenariot för den svenska kommunala självstyrelsen. Det första kriteriet rör 

demokrati och legitimitet och frågan som ställs är på vilken nivå som medborgaren bäst får 

överblick, kunskap och möjlighet till delaktighet i hantering och beslut rörande välfärden 

(ibid:157). 
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”En förutsättning för den demokratiska legitimiteten är att verksamheten och beslutsfattandet är 
öppet för insyn och omfattas av uppföljning, utvärdering, kontroll, revision och i tillämpliga fall 
direkt tillsyn. Här ingår också principen för finansiering som bör råda för den offentliga 
verksamheten” (SOU 2003:123 s.157). 
 
Ett tredje kriterium är rättsäkerheten som krav att beslutsfattarnas agerande måste vara 

opartiskt, öppet och i enighet med fastlagda bestämmelser. Det fjärde kriteriet, 

likvärdighet, ser utredningen som ett grundläggande kriterium för i vilken grad den 

kommunala tjänsten eller service ska vara likvärdig. Ett femte kriterium är kraven på 

hushållning och effektivitet. Det handlar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

offentlig verksamhet, även om resurser fördelas ändamålsenligt och används 

kostnadseffektivt. Verksamheten ska beslutas på lägsta effektiva nivå. Detta kriterium kan 

tillämpas också i fall av flernivåstyrning och gäller frågan hur ansvaret delas mellan de 

olika samhällsnivåerna. Utredningen erkänner att kriterierna ofta kommer i konflikt med 

varandra och anser därför att avvägningar får göras i varje enskilt fall (SOU 2003:123 

s.158-159). 

 

”Även om kriterierna ger en tydlig grund för att reglera ansvarsfördelningen mellan olika nivåer, 
kommer det givetvis att emellanåt uppstå konfliktsituationer beroende på hur de olika kriterierna 
värderas.” (ibid:159). 
 

Utredningen föreslår regeringen att en strategi ska utvecklas för att ansvarsfördelningen i 

samhällsorganisationen ska bli tydligare, där renodling av ansvaret inte är möjligt eller 

lämpligt. Vidare föreslår utredningen en strategi för ökad utvecklingskraft på kommunal 

nivå som bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunal och statlig nivå 

(ibid:164). 
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6 SKILLNADER OCH LIKHETER NORDEN/ SVERIGE 

 

I detta kapitel redogörs det för de NPM- influerade modellerna som utmaningar för den 

svenska kommunala folkstyrelsen. Sedan behandlas självstyrelsens förändrade villkor i 

Sverige. Sist i kapitlet presenteras skillnaderna mellan Nordens kommunsystem. 

 

6.1 Organisationsmodellerna som utmaning 

Värden som är relaterade med den svenska kommunala folkstyrelsen utsätts för 

utmaningar. Den första utmaningen som utreds är de av kommunerna anbringade, 

organisations- modellerna, som implementerades som svar på 1990-talets ekonomiska 

svårigheter. Detta gjorde att förändringsarbetet i ett flertal kommuner kännetecknades av en 

del gemensamma tendenser.  

 

För det första ökade betoningen på medborgare som kund – inte som en aktiv skapare av 

idéer om hur gemensamma resurser skall fördelas utan som mottagare eller köpare av 

omsorg och andra tjänster. För det andra skedde en marknadsefterlikning då 

konkurrenssituationer och affärsmässighet skapades internt. För det tredje skedde en 

privatisering i form av ökad användning av privata entreprenörer och avknoppning. För det 

fjärde försökte man separera politik och produktion, vilket betyder en legitimering och 

förstärkning av professionella gruppers självständighet. Detta näringslivsinfluerade 

förändringsarbete kolliderar med ett antal värden från den lokala folkstyrelsen. Den lokala 

folkstyrelsens vision om den politiskt aktive medborgaren med rättighet och skyldighet att 

delta i politiken kolliderar med den NPM -influerade kundorienteringen. Helhetssyn och 

samverkan, som är vägledande för flera professionella gruppers arbete för det politiska 

ansvaret, kolliderar med marknadsefterlikningen. Kravet på insyn över hur offentliga medel 

används (offentlighetsprincipen) kolliderar med privatiseringar. Från att politikerna varit 

ansvariga för den fortlöpande verksamheten till att de reduceras till beställare av tjänster, 

kan den NPM -influerade separeringen av politik och produktion utgöra en kollision med 

folkstyrerelaterade värden (Montin 2002:115-116). 

 

För att bättre förstå de val som politikerna stod inför, med valet om att införa de NPM –

influerade organisationsmodellerna eller ej, kan jag göra en enkel konsekvensanalys där jag 
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redogör för vad som talade för och emot dessa valmöjligheter. Med de svagare ekonomiska 

resurser under 1990-talet, fick politikerna söka nya möjligheter att effektivisera den 

kommunala servicen. NPM –influenserna gav en sådan effektiviseringsmöjlighet av 

kommunernas service. Med detta infördes förändringar som kundorientering, 

marknadsefterlikning, privatisering och separeringen av politik och produktion, vilket 

kolliderade med värderingar som är förknippade med folkstyrelsen. Strävar man efter att 

reda ut 1990-talets kommunpolitiska avvägningar som rör de NPM –influerade 

organisationsmodellerna, hamnar konsekvensanalysen vid att effektiviseringen av 

kommunerna gjordes på bekostnad av kommunernas folkstyrelse. Mellan valet att behålla 

kommunernas organisation, för att beakta folkstyrelsens värden, stod alltså effektivisering 

samt behållning av besparingshotad kommunal verksamhet. Strävan att behålla den 

kommunala servicen så intakt som möjligt, vägde tyngre än värdena förknippade med 

kommunala folkstyrelsen. Av denna prioritering följde effektiviseringen. Det hör till 

demokratins natur att värdekonflikter uppstår och att prioriteringar måste göras. 

 

”Så länge vi vill ha ett demokratiskt samhälle som förverkligar flera olika ideal kommer sådana 
värdekonflikter och dilemman att vara ofrånkomliga.” (Petersson 2003:158). 
 

Under 1990- och 2000-talet blev demokrati ett viktigt värde, att sträva efter i 

förnyelsearbetet på den kommunala nivån. Till skillnad från tidigare demokratidiskussioner 

utmanas den representativa demokratin. Förnyelsediskussionen cirkulerade kring, e-

demokrati, folkomröstningar och brukardemokrati, samtidigt som den representativa 

demokratin vitaliserades genom förnyelse av fullmäktige och politikerrollen. Idén om 

samverkan har fått ett starkare genomslag och detta skall ske genom offentliga och privata 

aktörer (Montin 2002:15). Rationaliseringen av den offentliga verksamheten fick 

deltagardemokratiska värden att undantryckas, men dessa värden verkar nu som en reaktion 

mot rationaliseringarna fått förnyad kraft: 

 

”Mot bakgrund av att fritidspolitikernas inflytande kraftigt minskat samtidigt som tjänstemännens 
ökat kraftigt i det genomförda förnyelsearbetet framhålls nödvändigheten av att demokratifrågorna 
får en betydligt starkare roll i det fortsatta förnyelsearbetet. Detta måste nu vidgas och fördjupas så 
att det också uppmärksammar demokratins och rättssäkerhetens särskilda krav på organisatoriska 
arrangemang… Demokratiska konsekvensanalyser bör utarbetas inför större organisatoriska 
förändringar” (Häggroth 1998:153). 
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6.2 Självstyrelsen förändrade villkor i Sverige 

Folkstyrelsens andra utmaning är statens förändrade villkor för den kommunala 

självstyrelsen. Det intressanta med självstyrelsen är befogenhetsfördelningen mellan de 

olika nivåerna. Statens styrning av kommunerna har under de senaste 20 åren förändrats. 

På frågan om kommunerna har decentraliserats eller centraliserats, är svaret både ja och 

nej. Tar man ett 20- eller 30-årigt perspektiv så har kommunerna, i båda fallen, 

huvudsakligen decentraliserats. Tittar man på detsamma, sedan mitten av 1990-talet så har 

självstyrelsen centraliserats, med den statliga styrningen i åtanke. Vissa perioder 

kännetecknas av ökad autonomi och decentralisering, t.ex. under 1980-talet infördes 

frikommunsförsöken och andra avregleringsreformer, och under andra perioder har staten 

centraliserat ansvar och minskat kommunernas autonomi då staten knutit till sig 

kommunerna i olika avseenden.  

 

Utjämningssystemet betyder att vissa kommuner betalar en utjämningsavgift till staten som 

i sin tur fördelar dessa pengar till andra kommuner som har höga kostnader och strukturella 

problem (Montin 2002:43). Utformningen av utjämningssystemet har lett till kontroverser; 

lagrådet underkände bland annat ett regeringsförslag såsom grundlagsstridigt. Kommuner 

och landsting har upprepade gånger klagat över att domstolar och ämbetsverk sätter upp 

normer och därmed inskränker den lokala handlingsfriheten; mest uppmärksammad är 

konflikterna kring socialtjänstlagens regler om socialt bistånd. Bland flera exempel har 

borgerliga majoriteters utförsäljning av allämnyttiga bostäder och privatisering av sjukhus, 

föranlett den socialdemokratiska regeringen att med stopplagar och andra metoder ingripa i 

den kommunala självstyrelsen (Petersson 2003:155 ). 

 

Tar man sikte på de politiska institutionerna och söker argument för en starkare 

självstyrelse handlar det om närhet och participation. Den geografiska närheten översätts 

till, närhet till beslut. Starkare självstyrelse översätts till, högre participation, i form av att 

fler kommunmedborgare har möjligheten att bli förtroendevalda. Det som vidare talar för 

en decentralisering och ett stärkande av den kommunala självstyrelsen är att den 

kommunala verksamheten kan anpassas efter medborgarnas preferenser, vilket skulle ge 

kommunmedborgarna större frihet att utforma den offentliga tjänsteproduktionen 

(Molander 2003:11-13).  
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Vad händer då om kommunerna prioriterar dåligt? Om t.ex. en kommun sparar så mycket 

på skolan så att utbildningen inte håller en rimlig standard? Detta kontrollerar staten genom 

uppföljning, utvärdering och kontroll. Statens tillsyn rymmer dock en del problem. 

Utvärderingen och kontrollen av diverse standarder satta för den offentliga servicen är ett 

sektorsansvar, vilket kan komma i konflikt med kommunernas behov av omprioritering. 

Enskilda statliga myndigheter som enbart fokuserar på sitt område och försämringar inom 

detta, begränsar sig till att inte se helhetsbilden, som kan ha innebörden att resurser skulle 

behövas bättre på annat håll. Sektormyndigheten har ingen kompetens att göra den sortens 

överväganden, med följden att sektorbaserad kritik försvårar nödvändiga omställningar. 

Statens styrning kan därmed hämma kommuners anpassning (Wetterberg 2000:37-44). En 

stark lokal självstyrelse ger också större utrymme för experimenterande och därmed en 

snabbare anpassning till nya förutsättningar. Fördelarna med centralisering och svagare 

självstyrelse är, att staten kan garantera medborgare en likvärdig offentlig service. Två 

andra argument som talar för svagare lokal självstyrelse och centralisering är, bättre skydd 

för minoriteter och stordriftfördelar när det kommer till administration och upphandling 

(Molander 2003:11-13).  

 

Den ökade statliga styrningen har inneburit en centralisering av den svenska kommunala 

självstyrelsen sedan mitten av 1990-talet. Av denna förändrade bild av kommunernas 

villkor följer att folkstyrelsen utmanas, eftersom kommunerna berövats en del möjligheter 

att följa medborgarnas preferenser och önskemål fullt ut. I en kommun där majoriteten av 

medborgarnas preferenser och de statliga regleringarna inte är lika, kan kommunen aldrig 

nå perfekt åtagandeparitet med dessa preferenser. Detta utgör en demokratisk begränsning 

för lokalpolitiken. Det står dock en enhetsstat fritt att införa lokalpolitiska regleringar. Det 

är den sittande regeringens och riksdagsmajoritetens privilegium, att styra utformningen av 

den kommunala självstyrelsen och förändra denna efter behag genom diverse lagar och 

regleringar.  

 

I vilken riktning framtidsdiskussionen kommer att föra den kommunala självstyrelsen är 

svårt att fastställa. Man bör hålla regeringsformens avisering 2001 i åtanke, att staten släppt 

ifrån sig för mycket makt till kommunerna under 1990-talet. Vidare så har regeringens 

utredning om självstyrelsen betydelse. Utredningens delbetänkande utfärdade bl.a. 
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kriterierna likvärdighet, som talar för centralisering, och att besluten ska tas på lägsta 

effektiva nivå, som talar för en decentralisering. Utfallet av regeringens agerande beror på 

hur dessa kriterier kommer att värderas. Utredningen har dock ett ytterligare intressant 

kriterium som talar för en decentralisering, demokrati och legitimitet. Till detta kriterium 

följer argumenten om den lokala nivåns preferensföljsamhet, om medborgarnas närhet till 

beslut och participation, och dessa argument talar tydligt för en starkare kommunal 

självstyrelse.  

 

 

6.3 Skillnader mellan Nordens kommunsystem 

När man söker förvaltningspolitiska skillnader mellan de nordiska kommunsystemen, 

angående NPM –influenserna, är de svenska kommunerna i vissa avseenden pionjärer. De 

svenska kommunerna har lagt ut hela verksamheter på entreprenad, där företagen 

konkurrerar om att bli den enda aktören som får tillgång till kommunens verksamhet inom 

ett visst område. NPM –influerade organisationsmodeller hittar vi också i de andra 

nordiska ländernas kommuner men, det som nu skiljer Sverige åt är att det i Sverige är en 

fråga om konkurrens om marknaden, i kontrast till organisationsmodeller där man 

konkurrerar om kunderna (Bäck 2003:95).  

 

”Such systems have to varying degrees been introduced in Swedish local authorities in education, 
childcare, health care and care of the elderly. In Scandinavian perspective, Swedish local authorities 
are clearly pioneers in this respect.” (ibid:95). 
 

Söker man skillnader i grundlagarna mellan de Nordiska länderna, skiljer sig Norge i 

jämförelse med de andra nordiska länderna, eftersom Norge saknar ett grundlagsskydd för 

den kommunala självstyrelsen. De norska kommunerna har istället mycket vidsträckta 

befogenheter, när det gäller t.ex. affärsdrivande verksamhet, men staten inträder och avgör 

om kommunerna håller sig inomför för vad som betraktas som den allmänna kompetensen 

(Kolam 1994:29-30). Dessa befogenheter är dock så strikt reglerade att det har anförts att 

de norska kommunerna i grund och botten ändå är en del av staten (SOU 2002:85, Bil.1: 

20-21). I komparation med de andra nordiska länderna är förankringen för den norska 

kommunala självstyrelsen, tämligen lös. Ser man till de huvudsakliga skillnaderna mellan 

de nordiska ländernas kommunsystem och sammanfattar dessa i ett analysschema, får man 

följande: 
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Tabell 3. Analyschema över de huvudsakliga skillnaderna i det nordiska kommunsystemet. 

 

Den relativt svaga norska kommunala självstyrelsen, stärks dock av att Norge genomfört en 

hel del decentraliseringar. Det kulturella klimatet i Norge har gynnat decentralisering i 

många regioner. Speciella klyftor, som finns mellan regioner som ligger långt ifrån 

varandra, verkar ha haft inverkan på opinionen. Många av dessa klyftor är politiska, 

yrkesmässiga, lingvistiska och religiösa, vilket har underblåst efterfrågan av lokalt 

självstyre i Norge (Allardt 1981:192).  

 

De kommunala utgifterna för den offentliga sektorn i Norge var bara 11 % av BNP. 

Beroendet av statsbidragen, som låg på hela 39 %, är i det nordiska perspektivet, mycket 

stort (SOU 2003:123 s.126)12. Dessa statsbidrag är till stor del öronmärkta och 

kommunerna får bidragen på statens villkor, vilket styrker den kritiska framhållningen att 

de norska kommunerna är en del av staten. 

 

Systemet med samkommuner och landskapsförbund gör Finland avvikande, eftersom det 

inte skapats någon ”speciell sekundär regional nivå” i Finland, som Sveriges motsvarighet: 

landstinget (Allardt 1981:191). Det finns med andra ord bara en självstyrande enhet under 

staten. Kommunerna väljer ledamöter till samkommunernas och landskapsförbundens 

styrelser, något som diskuteras bli direktval i framtiden (SK. Internet 2004b). Den 

offentliga sektorns utformning i Finland har gjorts efter generell modell och blivit 

likformig (Allardt 1981:191). Detta gör att Finland är en centraliserad stat, som sätter 

                                                     
12 Uppgifterna är ifrån i slutet av 1990- talet. 

Kommuner Skillnader i 

 Danmark Finland Norge Sverige 

Grundlagsskydd Ja Ja Nej Ja 

Direktval till 

regional nivå 

Ja Nej Ja Ja 

Borgmästare Ja Nej Nej Nej 
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tydliga ramar för kommunerna och ger förtur till likformigheten, istället för motsatsen, 

lokal och regional anpassning.  

 

De kommunala utgifter är bara 18 % av BNP i Finland, vilket gör den finska kommunala 

sektorn liten, i det nordiska perspektivet. Statsbidraget är på 22 % av de kommunala 

utgifterna vilket är relativt mycket och stämmer överens med bilden av det centraliserade 

Finland (SOU 2003:213 s.126)13. 

 

Danmark avviker från det nordiska kommunsystemet genom att ha ett borgmästaresystem. 

Danmark står ensamt med att inte skilja på det politiska och administrativa ledarskapet på 

lokal nivå. Det danska politiska beslutsfattandet tenderar också att vara mer kollektivt, i 

relation till det nordiska kommunsystemet i stort. Danska staten har under 1990- talet 

decentraliserat ansvar till kommunerna (SK. Internet 2004a). Statsbidraget är 22 %, i 

Danmark, till kommunerna (SOU 2003:123 s. 26)14. Detta ger de danska kommunernas 

statsbidragsberoende en mellanposition i det nordiska perspektivet och därmed utmärker de 

sig inte finansiellt på den punkten.  

 

Den nordiska lokala självstyrelsen kan sägas ha två huvudlinjer som präglar författnings- 

och förvaltningsutvecklingen. Den ena huvudlinjen är sålunda den danska och den andra 

den svenska traditionen. Den danska i Danmark och Norge, och den svenska i Sverige och 

Finland, av förståeliga historiska skäl (Andrén 1963:205). 

 

Den obligatoriska verksamheten, som bestäms av kommunallagarna i de nordiska länderna, 

har tidigare inneburit ett obligatorisk inrättande av nämnder och styrelser. Dessa stadgar i 

kommunallagarna har, inte bara i Sverige, blivit friare. De regler i Sverige som bestämmer 

vad som får delegeras från fullmäktige till nämnder, från nämnd till ledamot och en 

anställd eller ett utskott, finns inte i våra nordiska grannländer (Höök 2000:46). Relationen 

mellan olika nivåer i de nordiska ländernas förvaltningar skiljer sig något från övriga 

västländer. Ett utmärkande drag är det faktumet att både stat och kommuner är starka 

maktpoler och därför kan de också sägas komplettera och balansera, snarare än konkurrera 

                                                     
13 Se fotnot 11. 
14 Se fotnot 11. 
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med varandra. I takt med att kommunallagarna i de nordiska länderna har förändrats har 

också de kommunala likheterna inom länderna börjat försvinna. Varje kommun är idag fri 

att själv besluta om sin organisation, vilket gör varje kommun mer eller mindre unik i 

sammanhanget (Kolam 1994:31-38).  

 

Vid analys av skillnader och likheter bör man hålla i åtanke att de nordiska 

välfärdsländerna har en hel del likheter som har att göra med ländernas geografiska närhet, 

gemensamma historia och kultur. Uppgiftsfördelningen mellan olika nivåer samt den 

finansieringen av servicen är några områden där man kan se påfallande likheter (ibid:76).  
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7 FOLK- OCH SJÄLVSTYRELSENS DILEMMAN 

 

Resultaten av analysen av den kommunala folkstyrelsens utmaningar redovisas nedan. Ett 

framtidsscenario om den svenska kommunala självstyrelsen tecknas även upp.  

 

7.1 De identifierade skillnaderna och likheterna mellan Nordens kommunsystem 

En identifierad skillnad från Sveriges sida, när det gäller NPM –influenserna, är att hela 

verksamhetsområden läggs ut på entreprenad för en enda vinnande privat aktörer. 

Konkurrensen om marknader, istället för konkurrensen om markandsandelar, är något som 

de lokala företagen i de svenska kommunerna står ensamt om att möta, i relation till sina 

nordiska kolleger.  

 

I Danmark är systemet med borgmästare den framträdande skillnaden. Borgmästaren har 

också en stark ställning och har inte bara det politiska ledarskapet, utan även det 

administrativa. Beslutsfattandet visar ansatser till att vara mer kollektivt än i de andra 

länderna. Likt i Sverige så har kommunerna under 1990 –talet fått fler uppgifter. 

 

De huvudsakliga skillnader till de andra nordiska länderna som man kan identifiera i 

Norge, rör kommunernas självständighet. Den kommunala själstyrelsen är inte 

grundlagsskyddad. Befogenheter för de norska kommunerna står förvisso formellt fritt, 

men verksamhetsområdena är reglerade och högst beroende av öronmärkta statsbidrag. Den 

statliga styrningen och regleringen av kommunerna har mött kritik, då det har framhållits 

att de norska kommunerna är bara en del av staten. Speciella lingvistiska, politiska, 

yrkesmässiga och religiösa samt regionala klyftor har underblåst efterfrågan för lokalt 

självstyre i Norge. Kommunerna har dock infört inomkommunala decentraliseringar, i 

försök att utveckla den kommunala demokratin.  

 

Finlands skillnad till vad som är typiskt för det nordiska kommunsystemet är att det inte 

har skapats någon ”direktvald speciell sekundär regional nivå”. De har istället 

samkommuner och landskapsförbund. Den offentliga verksamheten är likformig över hela 

landet efter generell modell. Det gör att kommunernas verksamhet blir en kompromiss 
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mellan landets alla innevånare, istället för en kompromiss mellan kommunmedborgares 

preferenser. Likformighet prioriteras i det centraliserade Finland framför lokal anpassning.  

 

Sverige är ett slags genomsnitt för det nordiska kommunsystemet. Sverige har idag inga 

egna karaktäristika i sitt kommunsystem, i relation till det nordiska kommunsystemet. 

Sverige har ett grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen, en direktvald regional 

nivå och ingen borgmästare i kommunerna. De kommunala offentliga utgifterna i relation 

till BNP är ungefär lika i Sverige som i Norge och Danmark. Den statliga styrningen, i 

form av statsbidrag, är dock lägre i Sverige. Oberoende faktorer som geografisk närhet till 

varandra och gemensam historia och kultur ligger i grunden bakom likheterna. Påfallande 

likheter finner man också i flernivådemokratins uppgiftsfördelning. 

 

 

7.2 Den svenska kommunala demokratin inför utmaningar och förändringar 

I Sverige har den kommunala folkstyrelsen och självstyrelsen stått inför en rad förändringar 

under de senaste 30 åren. Implementerade organisationsmodeller har utmanat den 

kommunala folkstyrelsen. Värden som förknippas med folkstyrelsemodellen har krockat 

med de NPM- influerade organisationsmodellernas värden.  

 

Betoningen på medborgare som kund har krockat med deltagardemokratiska idéer. Värden 

som förknippas med konkurrenssituationer och separeringen av politik och produktion, 

ledde till att detta näringslivsinfluerade förändringsarbete kolliderade med visionen om den 

politiskt aktiva medborgaren. Från att politikerna har varit ansvariga för den fortlöpande 

verksamheten till att de reduceras till beställare av tjänster, kan det NPM -influerade 

separeringen av politik och produktion utgöra en kollision med folkstyrerelaterade värden. 

Införandet av de nya organisationsmodellerna ledde till en undantryckning av demokratiska 

värden. 

 

De sedan 1990-talet förändrade villkoren för den kommunala självstyrelsen utgör också en 

utmaning för den kommunala folkstyrelsen. Befogenheter som den kommunala 

självstyrelsen har varit tilldelad, har beskurits sedan mitten av 1990-talet i form av statlig 

styrning, direktiv och regleringar. Regleringarna har begränsat kommunernas ansvar och 



 

 

 

38 

befogenheter att fritt forma sin verksamhet och göra prioriteringar. Ytterst har 

regleringarna begränsat kommunernas förmåga att följa medborgarnas preferenser. I en 

kommun där majoriteten av medborgarnas preferenser och de statliga regleringarna inte är 

lika, kan kommunen aldrig nå perfekt åtagandeparitet med n dessa preferenser. Det har 

alltså skett en centralisering sedan mitten av 1990 –talet, på bekostnad av den kommunala 

valsedelns demokratiska värde. Utvidgar man tidsperspektivet till 20 eller 30 år tillbaka i 

tiden blir slutsatserna annorlunda. 1990- talets centralisering har inte kunnat uppväga 

decentraliseringen som skedde under 1970 och 1980- talet. Slutsatsen blir, med ett 30 -års 

perspektiv, att den kommunala valsedelns demokratiska värde istället har ökat, p.g.a. den 

omfattande decentraliseringen som skedde på 1970 och 1980 –talet. Man kan konstatera att 

befogenhetsbalansen mellan stat och kommun tenderar att skifta med tiden.  

 

Om man försöker teckna upp ett framtidsscenario för den kommunala självstyrelsen, skulle 

scenariot bero på värderingen av ett antal kriterier, som regeringens utredning 

”Ansvarkommittén”, har satt upp i sitt delbetänkande. Kommer kriteriet ”likvärdighet” att 

betonas, kommer det främst att innebära centraliseringar. Kommer de två kriterierna 

”demokrati och legitimitet” och ”lägsta effektiva nivå” att betonas, som står i motsats till 

kriteriet ”likvärdighet”, innebär det en decentraliserad kommunal självstyrelse. 

Kommitténs upptecknade ytterlighetsalternativ mellan centralisering eller decentralisering, 

visar på många alternativa åtgärder som kan komma att införas inom de bådas ramar. Detta 

beror på den fortsatta utredningens värdering och slutligen regeringens och riksdagens 

värdering av dessa kriterier. Återstår gör ett alternativt scenario med en oförändrad 

kommunal självstyrelse i Sverige. 
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