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Abstract 
 
Titel: Framtida regional indelning – en granskande studie av fem statliga utredningar 

Författare: Daniel Hansson 

Handledare: Jörgen Johansson 

Termin: Vårterminen 2008 

 

 

Den svenska länsindelningen härstammar från 1600-talet och få förändringar har skett sedan 

dess, trots att debatten varit häftig. Krav på förändringar av länsindelningarna har ofta ställts, 

ofta med anspråk på att göra dessa större. Ett stort antal statliga utredningar har under årens 

lopp behandlat frågan. Jag har i denna uppsats undersökt fem statliga utredningar under 1990- 

och 2000-talet, dels utifrån vilka förslag man kommit med, dels hur medborgarnas möjlighet 

till effektivt beslutsfattande och systemens kapacitet att tillgodose medborgarnas önskemål 

har behandlats i utredningarna. Med hjälp av Robert A. Dahl och Edward R. Tuftes 

genomgång i Size and democracy av den historiska diskussionen om förhållandet mellan 

demokrati och territoriell storlek har jag gjort en kvalitativ textanalys av dessa utredningar.  

Jag har i min analys funnit avgörande brister i de resonemang som förts, främst i hur 

sambandet mellan demokrati och storlek behandlas. Huvudargumentet för en förändring är 

inte i demokratiska vinster utan snarare i funktionella och ekonomiska värden. 

 

Nyckelord: regional indelning, territoriell storlek, medborgareffektivitet, systemkapacitet 
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1. Inledning 
 

När Ansvarskommittén presenterade sitt förslag som innebar att Halland skulle delas, gick i 

stort sett alla halländska politiker i taket, samtidigt som en Temo-undersökning visade att 

86% av hallänningarna föredrog ett helt Halland.1 Ansvarskommittén ansåg att Halland skulle 

delas upp, att Kungsbacka, Varberg och Falkenberg skulle ingå i Västragötalandsregionen, 

Halmstad och Laholm skulle tillföras Skåne och Hylte skulle tillhöra Småland. Reaktionerna 

visade på hur laddad frågan om regional indelning är. 

 

Detta är på inget sätt nytt. Det har sedan länge förekommit en diskussion om Sveriges 

framtida indelning, vilken intensifierades under 1990-talet. Länens framtid har behandlats i ett 

antal större utredningar, i vilka olika förändringar föreslagits. Ansvarskommitténs 

slutbetänkande och dess kalla mottagande, kan därför inte bara ses som en isolerad händelse, 

utan måste förstås utifrån den historiska kontexten. Det som slagit mig under den 

efterföljande debatten är de valda perspektiven. Medan Ansvarskommittén talar om 

effektivare sjukvård och tillväxtpolitik med större regioner, försvarar sig halländska politiker 

med att länet har låga sjuktal, hög tillväxt och en positiv befolkningsutveckling. Som 

statsvetare ringer det då omedelbart en klocka. Var finns demokratiperspektivet? I vilken mån 

har frågor om medborgarnas möjligheter att forma politiken fått vara avgörande i 

diskussionen om länsgränserna?  

 

 

 

 

                                                
1 Hallands Nyheter, Nio av tio hallänningar vill förbli hallänningar, 2005-10-21, Johan Rydeman, Sida 3 
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1.1 Problemformulering 

En rad olika förslag på ny framtida regionindelning har presenterat vilka alla möts av kritik 

och kraftiga reaktioner. I stort sett samtliga har föreslagit färre och därmed större län eller 

regioner. De efterföljande debatterna har varit både hårda och känsloladdade. Min upplevelse 

av debatten och framför allt förslagen om framtida regional indelning är att de generellt har 

haft en tendens att handla om funktionalitet, ekonomi och effektivitet. Jag anser att det är 

minst lika viktigt att belysa vilka demokratiska konsekvenser som följer av en förändring av 

gränsdragningarna. Nu är detta i sig inget fenomen som är begränsat till regionfrågan utan 

hela samhällsapparaten har glidit mer åt funktionalitet, ekonomi och effektivitet. Lennart 

Lundquist skriver i Demokratins Väktare; 

 

”Trenden är tydlig: i hela västvärlden har man, med början för ungefär tjugofem år sedan, 

för den offentliga sektorn kunnat notera en utveckling i riktning mot ökat intresse för 

ekonomivärdena och en parallell negligering av demokrativärdena.”2  

 

Frågan om ny regional indelning bör inte avgöras enbart utifrån hur bäst funktionalitet uppnås 

och vilket alternativ som ger bästa ekonomiska hushållning. Dessa värden bör vägas mot 

demokratiska värden. Rune Premfors skriver i Den starka demokratin; 

 

”Demokratin handlar om enskilda medborgares förmåga att kontrollera de krafter som styr 

deras liv. Det betyder att beslutsmaktens lokalisering alltid måste utgöra en kompromiss 

mellan en önskan att lägga besluten så nära individen som möjligt och en strävan att göra 

besluten effektiva i förhållande till ’krafterna’.”3 

 

Uppsatsens problemformulering utgår från Robert Dahl och Edward Tuftes analys i Size and 

democracy kring förhållandet mellan demokrati och territoriell storlek. Precis som Premfors 

ovan, visar de på ett spänningsförhållande inom demokratiteorin mellan 

medborgareffektivitet, medborgarnas möjlighet att kontrollera beslutsprocessen, och 

systemkapacitet, det offentligas möjligheter att förverkliga medborgarnas önskemål. Min 

avsikt är att analysera hur detta spänningsförhållande behandlats i de utredningar som tagits 

fram gällande regionernas utveckling i svensk politik under 1990- och 2000-talet. Är det 

                                                
2 Lennart Lundquist, Demokratins Väktare (1998), sid. 136 
3 Rune Premfors, Den starka demokratin (2002), sid. 181 
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systemkapacitet genom funktionalitet, effektivitet och ekonomi som varit huvudargumentet 

för en regionreform, eller har även medborgareffektiviteten givits utrymme? 

 

Om demokratin och medborgareffektiviteten ligger i skuggan av funktionalitet, ekonomi och 

effektivitet finns det anledning att vara orolig. Det är även farligt om diskussionen kring 

demokratin missar viktiga aspekter. Vi ser idag tendenser till att intresset för demokratin 

sjunker, genom lägre valdeltagande och lägre medlemstal i politiska partier. Om demokratin 

kommer i skymundan när de regionala gränsdragningarna görs, riskerar vi att försvaga den 

lokala och regionala demokratin totalt sett.  

 

1.2 Syfte och frågeställningarna 

Mitt syfte med den här uppsatsen blir att kartlägga diskussionerna om framtida regional 

indelning i statliga utredningar under 1990-talet och 2000-talet, analysera om och hur 

diskussionen förts utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv och om man vägt in demokratiska 

värdena kopplade till territoriell storlek i sin totala bedömning. Det saknas idag analyser om 

hur överväganden kring demokrati fått vara avgörande vid regionala gränsdragningar.  

 

Jag kommer i denna uppsats arbeta utifrån fyra frågeställningar, som strävar efter att bringa 

klarhet i vilken plats de demokratiska värdena haft i utredningarna kring framtida regional 

indelning. De två inledande frågeställningarna syftar till att ge läsaren en förståelse för 

innehållet i utredningarna, de ska utgöra byggställningar till de två sista frågorna som syftar 

till att svara på min problemformulering.  

 

1) Vilka förslag på länsindelningsförändringar har lagts fram av statliga offentliga utredningar 

under 1990-talet och 2000-talet? 

2) Vilka huvudmotiv har framförts för de föreslagna förändringarna? 

3) På vilka sätt har demokratiteoretiska perspektiv kopplade till territoriell storlek ingått i 

överväganden och argumentationen kring förslagen i de statliga offentliga om den framtida 

regionala indelningen under den givna perioden? 

4) Vilka grundläggande demokratiteoretiska kriterier kopplade till territoriell storlek har man 

respektive har man inte tagit hänsyn till i de statliga utredningarna under den givna perioden? 
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1.3 Avgränsningar 

Jag har gjort en tidsmässig avgränsning och analyserar utredningar under 1990- och 2000-

talet, främst för att det är bäst lämpat för att skapa sig en förståelse för dagens debatt i 

regionfrågan. En längre studie skulle vara allt för tidsödande i förhållande till dess relevans.  

 

1.4 Statsvetenskaplig relevans 

Det finns en anledning att stanna upp och fråga sig om detta har någon statsvetenskaplig 

relevans. Jag har begränsat mig till en liten företeelse – hur regionfrågan har behandlats ur ett 

demokratiteoretiskt perspektiv under 1990- och 2000-talet. Samtidigt är det just här som 

statvetenskapen fyller en viktig funktion. När det talas om funktionalitet och effektivitet, är 

det statsvetenskapen som ska fråga sig om vilka de demokratiska följderna blir.  

 

Jag har för avsikt att kritiskt granska fem större statliga utredningar. Det är en viktig uppgift 

att våga granska och kritisera, inte bara andra statsvetenskapliga publikationer, utan också 

som i detta fall offentliga utredningar.  
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2. Material, metod och teoretisk ram 
Nu när jag har presenterat mitt forskningsområde och mina frågeställningar, kommer jag här 

först presentera det material jag valt ut, därefter göra en metodgenomgång. Sen kommer ett 

avsnitt om definitioner innan jag presenterar den teoretiska ram som ligger till grund för mitt 

analysverktyg som presenteras sist i detta kapitel.   

 

2.1 Material 

För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att gå igenom och analysera fem statliga 

utredningar om regionfrågan som gjorts under 1990-talet och 2000-talet. Mitt material består 

utav Regionala roller – en perspektivstudie (SOU 1992:63), Västsverige - Region i utveckling 

SOU (1992:66), Regional framtid – Slutbetänkande från regionberedningen (SOU 1995:27), 

Ansvarskommitténs delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123) samt 

dess slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Jag 

väljer att inte ta med utredningar som inte specifikt haft i uppgift att föreslå nya 

länsindelningar eller större förändringar inom den svenska förvaltningen, exempelvis 

Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-

talet (SOU 2000:1).  

 

Det finns ett antal luckor med detta urval av material. En utredning är mer än dess del- och 

slutbetänkande. Under arbetets gång skrivs oftast ett stort antal utredningar som ligger till 

grund för det slutgiltiga betänkandet. Att ta med alla dessa skulle göra denna studie ofantligt 

mycket större, och i vilken mån deras resultat, slutsatser och värderingar faktiskt anammats av 

utredaren eller utredningskommittén är omöjlig att veta. I de fall utredningen bestått av en 

parlamentarisk grupp utgör del- och slutbetänkandena en hopkokning av de olika 

ståndpunkter som funnits inom utredningarna när så varit fallet.  Jag får således med vad 

majoriteten tyckte, inte vad varje enskild ledamot avsett. Detta kan anses vara en svaghet, 

men jag ser det snarare som en styrka i att kunna analysera texter som en majoritet kunnat 

ställa sig bakom. Man kan anta att i de fall utredningarna framtagits av en parlamentarisk 

grupp, har dess ledamöter också förankrat resultaten i respektive riksdagsparti. Jag kommer 

som en följd av detta metodologiska val inte att ta med eventuella reservationer eller särskilda 

yttringar, eftersom dessa inte är ett uttryck för hela utredningen. Därmed undersöker jag inte 

hur diskussionerna förts av respektive parti. De slutgiltiga betänkandena har föregåtts av stora 



8 

  

diskussioner och promemorior. Självklart kan inte all den diskussion som förs inom en 

utredning redovisas i ett slutbetänkande, vilket läsaren bör vara medveten om. Som en följd 

av frågeställningarna, bortser jag från den allmänna samhällsdebatten och andra aktörer, så 

som näringsliv och ideella organisationer, exempelvis har Kommun och Landstingförbundet 

varit en ivrig påtryckare.  

 

Jag tittar inte på vad som faktiskt har beslutats, vilket är viktigt att poängtera. Det är tydligt att 

utredningarnas alla förslag just bara är förslag, eftersom mycket aldrig kommit att 

förverkligas. Utifrån materialet kan man därför inte säga att de på något vis skulle spegla det 

samlade partiväsendets, eller hela samhällets för den delen, åsikt i frågan.  

 

En viktig aspekt för att uppnå validitet är att de undersökningarna jag analyserar faktiskt haft i 

uppdrag att diskutera och analysera de demokratiska konsekvenserna av en förändrad regional 

indelning. Skulle så inte vara fallet, är det föga förvånande att det heller inte sker. Av den 

anledningen kommer jag senare i resultatavsnittet göra en kort sammanfattning av de direktiv 

utredningarna fått.  

 

Valet av material är i sig ett sätt att skapa öppenhet, då det utgörs av offentliga material. 

Läsaren kan själv kontrollera de uppgifter som framkommer i uppsatsen.  

  

2.2 Metod 

Uppsatsens ambition är inte att förklara varför diskussionen sett ut som den gjort. Jag har 

heller inte för avsikt att komma med egna värderingar om vad som är lämpliga 

gränsdragningar. Uppsatsen är deskriptiv med anspråk på att kartlägga diskussionen kring 

demokratiska konsekvenser av en förändrad regional indelning.  

 

Man skulle kunna tänka sig att jag skulle kunna göra en kvantitativ analys av texterna där jag 

mäter olika begrepp för att sedan jämföra hur frekvent de förekommer. Så kommer jag inte att 

göra av flera anledningar, där det huvudsakliga skälet är att det skulle bli ett allt för trubbigt 

verktyg för att mäta den breda begreppsapparat och olika skrivningar som förekommer. Vissa 
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fenomen tar helt enkelt fler antal ord i anspråk för att beskriva. Det finns anledning att 

använda en kvalitativ textanalys när summan anses vara något mer än delarna.4 

 

Det finns ett antal begrepp och värden som jag anser att en utredning om framtida regional 

indelning bör innehålla. Jag kommer under avsnitt 2.4 Teoretisk ram och 2.5 Analysverktyg, 

presentera denna norm, mot vilken jag kommer att ställa utredningarna. På så vis liknar den 

metod jag valt snarare en kvalitativ textanalys, där jag tolkar och analyserar materialet utifrån 

en given norm. Utan ett ordentligt analysverktyg riskerar jag att hamna i ett läge där jag 

godtyckligt väljer ut vad jag anser vara en diskussion om demokrati, och lika godtyckligt 

väljer bort andra.5 Därför behövs en tydlig analysapparat av vilka områden som kommer att 

definieras som en diskussion om regional indelning ur ett demokratiteoretiskt perspektiv.  

 

Mitt analysverktyg är baserat på Dahl and Tuftes bok Size and democracy. I sökandet efter 

svar är det viktigt att man har preciserade frågor som man ställer till texten. Dessa frågor 

utgör byggstenarna i undersöknings analysverktyg.6 Analysverktyget är tänkt att utgöra en 

norm av vad som skulle kunna ha diskuterats i de olika utredningarna. Genom att ha på 

förhand definierade element som jag söker efter kringgår jag ett problem som ofta uppstår, att 

man ser vad som finns, men missar det som inte finns.7 Precis som jag gör i denna uppsats, är 

det vanligt att inom kvalitativ forskning skapa sin egen unika variant av metod.8 

 

Detta rymmer flertalet metodologiska problem. För det första finns det anledning att alltid 

ifrågasätta forskarens arbete med ett sådant instrument, då man antingen både kan pressa in 

textens innehåll i de olika facken, eller tvärt om att man allt för strikt avfärdar delar som en 

någon annan skulle anse vara relevant. Detta kan bemötas genom att man har ett väl avvägt 

analysverktyg, men framför allt genom att analysen präglas av en stor öppenhet. För det andra 

föreligger en stor svårighet i att ha ett så omfattande analysverktyg så att det omfattar alla 

relevanta perspektiv på demokrati och storlek. Jag kan mycket väl ha missat något. Detta är 

upp till läsaren att bedöma. Samtidigt måste man inse att det alltid finns någon vinkel som 

man missar. Därför måste analysverktyget bedömas utifrån dess relevans. Även om jag missat 

                                                
4 Peter Esaiasson mfl, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2005), sid. 233 
5 Göran Bergström och Kristina Boréus (red), Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys (2003), sid. 25 
6 Peter Esaiasson mfl, (2005) sid. 238f 
7 Peter Esaiasson mfl, (2005) sid. 241 
8 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003), sid. 118 
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något, täcker det de centrala delarna av teorin på området. Eventuella missar, skulle inte i stort 

påverka resultatet eller möjligheterna att dra slutsatser. Jag vill också påpeka att det i 

slutändan är min norm utifrån ett myller av teorier, även om jag anser att den är förankrad i 

teorin på området. För att visa öppet för läsaren vilka tolkningar jag gjort, har jag återberättat 

stora delar av de textstycken som förekommer i utredningarna. Detta är vanligt inom 

kvalitativ textanalys, för att ge läsaren en möjlighet att göra en bedömning av trovärdigheten.9 

Samtidigt har denna omfattande redogörelse i viss mån skett till priset av läsarvänligheten.  

 

2.3 Definitioner  

Begreppet storlek kan betyda många olika saker beroende på i vilket sammanhang det 

används. Det kan betyda hur stor area en stat har. I andra sammanhang refererar ordet till 

antal invånare. Det kan ibland bli för trubbigt varpå man ibland även har med 

befolkningstäthet och utbredning i en sådan definition. Den absoluta storleken brukar 

innebära dessa faktorer gemensamt. Ett annat begrepp är relativ storlek, det vill säga i 

förhållande till kringliggande eller likartade länder. Storlek kan också vara av socioekonomisk 

art. Man kan till exempel mäta storlek i BNP eller tillväxt. Det finns med andra ord en rad 

olika innebörder av ett territoriums storlek, som används frekvent. Man kan föredra den ena 

före den andra om man så önskar. Det finns dock ingen direkt mening med att välja en exakt 

definition av storlek, snarare bör man istället vid användandet av begreppet vara tydlig med 

vilken sorts storlek det handlar om.10 

 

Jag kommer i uppsatsen prata om olika nivåer. Detta syftar till var i förvaltningshierarkin vi 

befinner oss. Ofta används begreppet lokal nivå för att beskriva kommunen, regional nivå för 

länet, landstinget eller regionen och central nivå för staten eller nationen. Detta är vad Tobias 

Krantz kallar för den vertikala indelningen.11 

 

2.4 Teoretisk ram 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den teoretiska ram som ligger till grund för mitt 

analysverktyg. Ett antal motsättningar inom demokratiteorin kommer vart eftersom att 

presenteras. 
                                                
9 Runa Patel och Bo Davidsson (2003), sid. 105 
10 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 17ff 
11 Tobias Krantz, Makter över regionen – En idékritisk studie av svensk regiondebatt 1963-1996 (2002), sid. 22 
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2.4.1 Medborgareffektivitet och systemkapacitet 

Demokrati i förhållande till storleken på ett territorium diskuteras i en studie av Robert Dahl 

och Edward Tufte. I Size and Democracy visar man på avvägningen mellan medborgarnas 

möjligheter till direkt inflytande och det politiska systemets kapacitet att hantera de frågor 

som berör medborgarna. De menar att det inom demokratibegreppet finns ett 

spänningsförhållande mellan de båda begreppen medborgareffektivitet (citizen effectiveness) 

och systemkapacitet (system capacity).  Medborgareffektivitet definierar Dahl och Tufte som 

att alla medborgare agerar ansvarsfullt och att man helt och hållet kontrollerar det politiska 

beslutsfattandet. Det innebär exempelvis medborgarnas förutsättningar att organisera sig, göra 

sina röster hörda, närheten till beslutsfattarna, dess känsla av delaktighet i beslutsprocessen 

och att medborgarna känner att dess röst har ett värde. Systemkapacitet definieras som att det 

politiska systemet har kapacitet att till fullo tillgodose medborgarnas kollektiva preferenser.12 

Systemet skall ha kompetens och resurser att kunna förverkliga de beslut som fattas, eller de 

önskemål som medborgarna har. I dagens samhälle kan det även gälla beslutskompetens, det 

vill säga vad systemet får fatta beslut om.  

 

Det bästa vore att en perfekt fungerande direktdemokrati där alla medborgare deltog och där 

det politiska systemet hade kompetens och förmåga att tillgodose alla medborgares önskemål. 

Men ett sådant samhälle existerar knappast. Snarare väljer medborgare sina företrädare, och 

ger på så sätt ett avkall på medborgareffektiviteten till fördel för systemkapaciteten. De båda 

faktorer står till synes delvis mot varandra, det finns vad man kan kalla ett 

spänningsförhållande mellan dem. Dahl och Tufte presenterar en sammanställning av 

debatten kring sambandet mellan demokrati och storlek och listar ett antal faktorer som 

diskuterats. Detta resonemang mynnar ut i de två första av sex motsättningar som finns i 

debatten kring demokrati och territoriell storlek:  

 

1) Medborgareffektivitet 

- Mindre demokratier tillgodoser större möjlighet för medborgare att delta effektivt i 

beslutsfattande. 

- Större demokratier tillgodoser möjlighet för medborgarna att delta, åtminstone genom att 

rösta, i beslut i det politiska systemet i frågor som berör dem. 

 

                                                
12 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 20ff 
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2) Systemkapacitet 

- Mindre demokratier har sämre kapacitet att tillgodose medborgarnas preferenser. 

- Större demokratier har bättre kapacitet att tillgodose medborgarnas preferenser. 

 

2.4.2 Homogenitet och värderingar 

Dahl och Tufte menar att graden av medborgareffektivitet i en demokratisk enhet beror på i 

vilken grad denna är homogen eller heterogen. Argumentet att relativt små sammanslutningar 

uppvisar en relativt hög grad av medborgareffektivitet grundar Dahl och Tufte på antagandet 

att sådana sammanslutningar är relativt homogena med avseende på så kallade kategoriska 

skillnader. De kategoriska skillnaderna delas in i två undergrupper, kulturella skillnader och 

socioekonomiska skillnader. Med kulturella skillnader avses variation i faktorer som språk, 

religion och etnicitet. Med socioekonomiska skillnader menas variation i faktorer såsom yrke, 

utbildning och inkomst. Ju mindre dessa skillnader är inom en politisk sammanslutning, desto 

kategoriskt sett homogenare är sammanslutningen. Dahl och Tufte menar att det är mer 

sannolikt att makthavare i en relativt homogen enhet företräder de åsikter som de 

representerade hyser, och därmed kan medborgarna även sägas kontrollera de politiska 

besluten i större utsträckning. Därmed menar Dahl och Tufte att den befolkningsmässiga 

storleken inom en demokratisk sammanslutning är negativt relaterad till graden av kategorisk 

homogenitet, som i sin tur är positivt relaterad till medborgareffektiviteten.13   

 

Även om Dahl och Tufte anser att medborgareffektiviteten är högre inom en liten 

sammanslutning än inom en stor, menar de att det också finns ytterligare ett 

spänningsförhållande inom begreppet medborgareffektivitet. De anser att det är socialt sett 

lättare att avvika från majoriteten och finna meningsfränder inom en stor politisk 

sammanslutning än inom en liten. Ett positivt samband kan således, enligt Dahl och Tufte, 

påvisas mellan den befolkningsmässiga storleken på en sammanslutning och graden av 

heterogenitet vad gäller attityder och åsikter.14 Detta gagnar medborgareffektiviteten, varför 

kontrollen av de politiska besluten trots allt kan vara relativt god inom en stor politisk 

sammanslutning. För att exemplifiera, i en liten kommun bor 10 000 invånare. Vi kan anta att 

av dessa är 10% homosexuella. Eftersom samhället har sämre acceptans mot homosexualitet, 

det vill säga avvikelse mot normen, är enbart 100 av de 1000 homosexuella öppna med sin 

läggning. Dessa är då mindre benägna att göra sin röst hörd, och eftersom de avviker från 

                                                
13 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 30f 
14 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 108 
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normen tar inte beslutsfattarna hänsyn till dess åsikter. De kommer troligen heller inte att 

organisera sig. En större kommun med 100 000 invånare med samma procenttal 

homosexuella, är acceptansen mot avvikelse mot normer större, varpå kanske alla 10 000 är 

öppna med sin läggning. Därmed blir de också en så stor grupp att det finns anledning att 

organisera sig för sin sak. Därmed finns det också möjlighet att de kan få gehör för sina 

åsikter. Detta resonemang mynnar ut i den tredje respektive fjärde motsättningen: 

 

3) Homogenitet 

- Mindre demokratier är mer benägna att vara homogena vad gäller tro, värderingar och mål 

- I motsats till större demokratier som erbjuder en större skillnad i tro, värderingar, mål, 

socioekonomisk statur, yrken med mera. 

 

4) Värderingar 

- Mindre demokratier gör det lättare för en medborgare att få en relation mellan hans 

egenintresse eller förståelse av det goda och generella intressen, andras intressen och 

generella uppfattningar av det goda. 

- I motsats till större demokratier som tillgodoser mer tillfällen till differentiering av tro, 

värderingar och mål, samtidigt som stora demokratier reducerar risken för att ett enskilt 

intresse av en grupp av medborgare kommer att dominera hela det politiska systemet.  

 

2.4.3 Lojalitet 

Dahl och Tuftes menar att det finns ett samband mellan antalet beslutsfattare och storleken på 

befolkningen. En analys man gjort pekar på att desto större befolkning, desto fler ledamöter i 

ett lands parlament. I mindre länder finns det färre antal beslutsfattare, som därmed 

representerar en mindre spridning vad gäller åsikter, i motsats till fler ledamöter som 

representerar en större spridning av åsikter. I den mindre demokratin är värderingarna 

homogena, till vilka beslutsfattarna skall vara lojala. En större demokrati, där värderingarna är 

heterogena, kan en beslutsfattare vara lojal mot enbart ett antal av dessa värderingar och 

grupper som representerar dessa värderingar.15 I större demokratier kan en beslutsfattare med 

andra ord inte vara alla till lags. För att fortsätta med exemplet om homosexualitet, så är det 

troligt att några av de som är beslutsfattare, har en lojalitet till gay-rörelsen. Detta leder oss till 

den femte motsättningen: 

                                                
15 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 81ff  
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5) Lojalitet 

- Mindre demokratier kommer generera mer lojalitet till ett enskilt integrerat samhälle. 

- Å andra sidan är det mer troligt att större demokratier genererar multipla lojaliteter mellan 

olika grupperingar i samhället.  

 

2.4.4 Benägenhet att lyssna 

För att en demokrati ska fungera, krävs det inte bara att medborgarna ges möjlighet att deltaga 

i beslutsfattande och att systemet har kapacitet att klara av att verkställa besluten. Det krävs 

också att medborgarna ges möjlighet att yttra sig, att delge sina åsikter till makthavarna. Dahl 

och Tufte utgår från att det kostar att kommunicera med makthavare. I en mindre demokrati är 

det dels kortare avstånd, dels färre politiker som behöver kontaktas än i en större demokrati, 

och det blir därmed både billigare och enklare. Om befolkningen växer, krävs det att den 

enskildes tillgångar ökar i samma takt, för att hans möjligheter att kommunicera med 

beslutsfattarna skall vara konstant. Till detta kommer tidsfaktorn. I en större demokrati, har 

jag redan konstaterat att det kräver fler beslutsfattare. I en mindre demokrati har varje 

beslutsfattare större möjligheter att träffa och diskutera med de andra, vilket inte är lika lätt i 

en större demokrati. Å andra sidan förändras inte medborgarnas möjligheter att läsa tidningen, 

diskutera politik på arbetsplatsen eller själv fundera över politiska frågor om befolkningen 

ökar eller territoriet växer.16 Nu kan det förefalla som att en mindre demokrati skulle vara 

bättre på att lyssna på medborgarna, vilket inte nödvändigtvis är fallet. På många olika sätt 

försöker den större demokratin väga upp dessa tillkortakommanden. I en större demokrati 

lyssnar beslutsfattarna snarare till organiserade grupper, istället för direkt kontakt med 

medborgarna, man är troligen heltidssysselsatt med sin politiska roll vilket ger mer tid, man 

specialiserar sig så att en person eller grupp enbart behöver vända sig till ett fåtal 

beslutsfattare och så vidare.17 Om en stor eller en liten demokrati faktiskt är bättre på att 

lyssna på medborgarna, finns det i slutändan inget svar på. Det leder till den sjätte och sista 

motsättningen: 

 

6) Benägenhet att lyssna 

- I mindre demokratier är ledarna troligtvis mer benägna att lyssna på medborgare. 

                                                
16 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 66ff 
17 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 73ff 
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- Tvärt om menar andra, i större demokratier är ledarena troligtvis mer benägna att lyssna på 

medborgarna.18  

 

2.4.5 Summering 

Avslutningsvis sammanfattar jag här den diskussion som Dahl och Tufte redogör för i Size 

and Democracy som över tiden förekommit om förhållandet mellan demokrati och territoriell 

storlek. Självklart finns det fler demokratiska aspekter som går att knyta till förhållandet 

mellan storlek och demokrati, exempelvis en demokratis förmåga att stå emot yttre hot. Dessa 

finner jag dock mindre relevanta för denna uppsats ämne.  

 

Tabell 1: Översikt diskussion om förhållandet mellan demokrati och territoriell storlek 
 Liten demokrati Stor demokrati 

1) Medborgareffektivitet Effektivt beslutsfattande Inflytande, åtminstone genom 

röstning 

2) Systemkapacitet Svårare att tillgodose preferenser Lättare att tillgodose preferenser 

3) Homogenitet Homogena värderingar Differentierade värderingar 

4) Värderingar Förståelse för sin omgivning Relation till olika värderingar 

5) Lojalitet Lojalitet till enskilt integrerat 

samhälle 

Multipla lojaliteter 

6) Benägenhet att lyssna Makthavare är mer benägna att 

lyssna på medborgarna 

Makthavarna är mer benägna att 

lyssna på medborgarna 

 

 

2.5 Analysverktyg 
 

Jag undersöker i denna uppsats vilken plats demokratiteoretiska perspektiv tagits i beaktning 

när framtida regional indelning har utretts av staten. Mitt material består av fem statliga 

utredningar från 1990-talet och 2000-talet. För att kunna göra en ordentlig analys av texter 

krävs det att man ställer ett antal frågor till den text man skall analysera. Svaren på frågorna 

utgör lösningen på den ursprungliga problemformuleringen.19 Mitt analysverktyg syftar till att 

ge svar på de två sista frågeställningarna, det vill säga på vilket sätt har demokratiteoretiska 

perspektiv ingått i överväganden och argumentation kring förslagen i utredningarna om den 

                                                
18 Robert A. Dahl och Edward R. Tufte (1973), sid. 13ff 
19 Peter Esaiasson mfl (2005), sid. 238 
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framtida regionala indelningen och vilka grundläggande demokratiteoretiska kriterier 

kopplade till territoriell storlek har man respektive har man inte tagit hänsyn till i de statliga 

utredningarna under den givna perioden?   

 

Jag kommer att ställa sex frågor till utredningstexterna, med vars hjälp jag kommer att kunna 

svara på min frågeställning. Dessa utgör tillsammans ett slags nät med vilket jag sållar 

utredningstexterna för att på så vis fånga upp det jag söker. Frågorna innehåller i sig ett antal 

centrala begrepp, som jag kommer att konkret söka efter i texterna, men inte desto mindre 

kommer dess innebörd att eftersökas. Begreppen är i sig komplexa och komplicerade, och kan 

ta sig olika uttryck. Det vore därför meningslöst att enbart söka efter dessa begrepp när det är 

innebörden av desamma jag söker. Rent konkret kommer de vara ett stöd vid läsning av de 

omfattande utredningstexterna som mitt material utgörs av. Det kommer att förenkla och 

guida mig i den process där jag avgör om det jag läser är relevant utifrån 

problemformuleringen, syftet och frågeställningarna. Frågorna är baserade på ovanstående 

teoretiska ram där begreppen presenteras, och bygger sålunda på Dahl och Tuftes 

sammanfattning av debatten kring sambandet mellan demokrati och territoriell storlek.  

 

Till mina texter ställer jag följande frågor; 

1) Hur och i vilken mån behandlas det hur medborgareffektivitet, medborgarnas 

förutsättningar och förmåga att organisera sig, dess möjlighet att påverka och känna 

delaktighet i beslutsfattandet förhåller sig till territoriets storlek?  

2) Hur och i vilken mån behandlas det hur det politiska systemets förmåga att tillgodose 

medborgarnas preferenser förhåller sig till territoriets storlek? 

3) Hur och i vilken mån behandlas det hur medborgarnas homogenitet och dess inverkan på 

demokratin förhåller sig till territoriets storlek? 

4) Hur och i vilken mån behandlas det hur medborgarnas relation till andra värderingar 

förhåller sig till territoriets storlek? 

5) Hur och i vilken mån behandlas det hur makthavares lojalitet mot grupper förhåller sig till 

territoriets storlek? 

6) Hur och i vilken mån behandlas det hur makthavares benägenhet att lyssna på medborgarna 

förhåller sig till territoriets storlek? 

 

Jag har för avsikt att successivt fylla i nedanstående tabell, inte för att kvantifiera utan för att 

på så sätt åskådliggöra om de olika utredningarna berör dessa ämnen. I rutorna kommer jag att 
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sätta kryss om ämnena berörs. Jag kommer att använda mig av ett litet kryss om ämnet berörs 

till viss mån och stort kryss om ämnet berörs i stor utsträckning. Givetvis kommer frågan om 

definition av litet respektive stort kryss upp, och om inte detta blir godtyckligt. Svaret blir att 

självklart ja, det kommer att finnas inslag av godtycklighet i detta tillvägagångssätt, men nu är 

denna uppsats och detta upplägg inte kvantitativt utan kvalitativt. Jag kommer inte att göra en 

studie som räknar antalet poäng de olika utredningarna får. Syftet med tabellerna är enbart att 

göra resultatdelen mer läsarvänlig och får därmed inte någon effekt på mina slutsatser.  

 

Tabell 2: Analysverktyg 

 
Regionala 

roller 
Västsverige 

Regional 

framtid 
Utvecklingskraft 

för hållbar välfärd 

Hållbar 
samhällsorganisation 
med utvecklingskraft 

1) Medborgareffektivitet      

2) Systemkapacitet      

3) Homogenitet      

4) Värderingar      

5) Lojalitet      

6) Benägenhet att lyssna      
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2.6 Tidigare forskning 
 
Tobias Krantz identifierar i sin bok Makten över regionen tre läger i den svenska debatten 

kring regionfrågan, som främst rört ”frågan om bestämmanderätten över den regionala 

politiska beslutssfären”.20 Enligt länsstyrelsemodellen ska den demokratiska förankringen ske 

via den nationella befolkningen, med statlig styrning som bärande princip. Länsstyrelserna 

blir den primära institutionella lösningen. Motsvarande förankring sker enligt 

landstingsmodellen via det regionala demos, med regionalt självstyre som den bärande 

principen. Den tredje modellen får sin legitimering hos det kommunala demos och bygger på 

kommuner i samverkan genom kommunförbund.  

 

Jörgen Johansson utvärderar i Regionförsök och demokrati den regionala utvecklingspolitiken 

i Västra Götaland och region Skåne. Han undersöker dess demokratiska legitimitet och 

förankring, och analyserar medborgares, partiers och kommuners möjligheter att påverka och 

kräva ansvar. Han finner att en hel del gjorts, men att det samtidigt mycket återstår. Regional 

utvecklingspolitik förblir något som främst intresserar en litet grupp politiker, tjänstemän och 

organisationer, medan medborgaren knappast rycker på ögonbrynen.21  

 

Inger Helmstad gjorde 1997 en B-uppsats på Halmstad högskola, Regionfrågan i Halland, i 

vilket hon gör en sammanställning över förslag och synpunkter i de statliga utredningarna och 

remissvaren från de halländska kommunerna och landstinget, samt gör en analys av parternas 

argumentation. Hon finner att de halländska representanterna främst pekat på den 

intressegemenskap och samhörighetskänsla som finns i länet. Hennes genomgång inleds med 

Länsindelningsutredningen och slutar med Regional framtid.22  

 

Lennart Lundquist gör i Demokratins väktare en analys av den svenska förvaltningen och dess 

ämbetsmän. Den är uppdelad i tre delar, en normativ del där han resonerar kring hur 

ämbetsmannen bör vara, en empirisk del där kan beskriver och ämbetsmannen är i dagsläget 

och sist en del där han presenterar hur ämbetsmannen kan vara och hur det skall uppnås. Han 

                                                
20 Tobias Krantz (2002), sid. 27 
21 Jörgen Johansson (2005), Regionförsök och demokrati – demokratisk legitimitet och regionalt 
utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland 
22 Inger Helmstad (1997), Regionfrågan i Halland 
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beskriver i den empiriska delen hur ämbetsmannen och den offentliga sektorn i högre grad 

kommit att domineras av vad han kallar ekonomismen.23  

 

Gissur Ó Erlingsson skriver i SOU 2001:48 Kommundelningseffekter – en inventering av 

1990-talets nya kommuners lokaldemokratiska effekter att frågan om var kommunala 

gränsdragningar skall gå har rönt litet statsvetenskapligt intresse.24 

                                                
23 Lennart Lundquist (1998) 
24 SOU 2001:48 
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3. Resultat 

 
Nedan följer en genomgång av de fem utredningar som ligger till grund för min analys. 

Utredningarna gås igenom en efter en i varsitt block. Första avsnittet i blocken utgörs av en 1) 

sammanfattning av utredningen. Där presenterar jag direktiven som utredningen utgått från, 

förslag på förändringar och sist motiven. Därefter följer ett avsnitt om de 2) 

demokratiteoretiska perspektiv som förekommer i utredningarna utifrån de sex frågor jag 

avsett ställa till texterna. Detta avsnitt görs ganska omfattande, för att läsaren skall få en 

möjlighet att bedöma trovärdigheten i mina slutsatser, vilket för med sig att texten kan 

uppfattas något fragmentarisk. Sist i varje block görs en 3) övergripande analys av de 

demokratiteoretiska perspektiv som förekommer.  

 

3.1 Regionala roller – En perspektivstudie (SOU 1992:63) 

3.1.1 Sammanfattning 
1991 gav regeringen civildepartementet i direktiv att utreda den offentliga verksamhetens 

regionala uppbyggnad och göra en perspektivstudie med olika alternativ för en framtida 

ansvarsfördelning mellan statlig, regional och lokal nivå.  I direktivet står ”Utredaren bör så 

fullständigt som möjligt redovisa konsekvenser av de olika alternativen, bl.a. vad gäller 

möjligheten att uppnå skilda nationella mål, effektivitet i resurshushållningen, 

medborgarinflytande och förtroendevaldas arbetsvillkor.”25 I direktivet ingick också att göra 

en utredning om länsindelningarna i Västsverige, som redovisades i Västsverige – Region i 

utveckling (SOU 1992:66). Regionala roller – En perspektivstudie (SOU 1992:63) är en 

enmansutredning gjord av Bengt Owe Birgersson.  

 

Utredningen föreslår att den nuvarande utredningen ändras från dagens 25 län till 8-12 

regioner. Man avvisar tanken om att Sverige skulle gå från enhetsstat till en federal stat. 

Sverige anses vara allt för litet för en sådan statsbildning. Vissa uppgifter måste förbli 

nationella av sin karaktär, exempelvis utrikesförvaltning, försvar, polis, tull- och rättväsende. 

Utgångspunkten för utredningen är subsidiaritetsprincipen, att ingen uppgift bör läggas på en 

högre nivå än nödvändigt. Skall uppgifter flyttas från någon nivå, är det från centralt till 

regionalt och lokalt. Det utredning efterfrågar är vad som generellt brukar beskrivas som 

decentralisering.   
                                                
25 SOU 1992:63 sid. 284 
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Utredningen presenterar tre olika alternativ för att utföra de uppgifter som förs från central till 

regional nivå. 1) Statligt regionalt ansvar. 2) Regionalt självstyre. 3). Kommuner i samverkan. 

Den förstnämnda innebär en förändring inom den rådande länsstyrelseförvaltningen, där 

rollen mer utkristalliseras till att vara centralmaktens förlängda arm. Således är det en 

inomverksamhetlig förändring. Länsstyrelserna skall i detta fall ändras så att 

lekmannastyrelserna avskaffas. Därmed förblir ansvaret för både landstingen och 

kommunerna oförändrat. I alternativet om kommuner i samverkan avskaffas landstinget och 

arbetsuppgifterna överförs till kommunerna. Dessa kommuner kommer då att samverka för att 

gemensamt lösa uppgifterna. Ett exempel på lösning är att via regleringar framkräva 

kommunförbund. Man kan också tänka sig mindre reglerade alternativ så som att låta 

kommunerna själva bestämma vad de skall samverka i. Arbetsuppgifter bör också överföras 

från länsstyrelserna till kommunerna där så är lämpligt. Regionalt utvecklingsarbete skall ske 

i ett växelspel mellan länsstyrelser och kommuner. Det tredje alternativet, regionalt folkstyre, 

innebär att de offentliga uppgifter på regional nivå som syftar till att skapa en hållbar 

utveckling läggs på självstyrande och direktvalda regionfullmäktige. Egen beskattningsrätt 

skapar då möjlighet till att ta över centrala uppgifter från riksdag och regering, från 

kommunförbund och landsting.  

 

Regionerna bör utformas efter närgeografiska utgångspunkter och avspegla naturliga 

kontaktmönster. De bör vara utformade efter samhällsplaneringens behov. Antalet bör vara 

färre idag, men inte så få att de hotar nationalstatens suveränitet, anser utredningen.  

 

Utredningen presenterar tre olika alternativ till ny länsindelning. I det första alternativet 

föreslås en hopslagning av Halland med vad som idag är Västra Götalandsregionen. I det 

andra alternativet delas Halland, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka tillförs dagens Västra 

Götalandsregionen, medan övriga halländska kommuner förs till ett utökat Skånelän. För 

halländskt vidkommande är det tredje alternativet detsamma, dock till ännu större regioner.26  

 

Som motiv anförs bland annat att det kommit att bli en sektorisering, där olika statliga 

förvaltningsområden har olika geografiska indelningar. Detta medför problem när det gäller 

samordning och överblick, anser utredningen. Nya samhällsproblem skapar behov av nya 

                                                
26 SOU 1992:63 sid. 151ff 
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lösningar, med samarbete över administrativa och geografiska gränser. Vikt läggs också vid 

att internationaliseringen skapar nya problem och möjligheter, mot vilken vi måste ha en 

bättre fungerande institutionell indelning. Den roll som nationalstaten spelade i 

industrialismens linda, har idag och kommer i framtiden att i allt större utsträckning övertas 

av regioner. Företag är idag inte alls på samma vis knutna till nationalstaten, skriver man.27 

Utredningen hyser oro för bland annat sjukvårdens framtida finansieringsförmåga, för vilken 

det krävs en förändring av rådande samhällsorganisering.  

 
 
3.1.2 Demokratiteoretiska perspektiv i utredningen 
 
En förutsättning för att det överhuvudtaget skall kunna ske en överföring av arbetsuppgifter 

från stat till regioner är att dessa är tillräckligt stora för att kunna hantera de nya uppgifterna. 

Systemet måste alltså kunna ha en kapacitet att hantera de nya frågorna. Hade det inte varit 

för kommunsammanslagningarna hade vi antagligen aldrig sett den decentralisering som 

pågått under en längre tid, menar utredningen.  

 

Svensk offentlig förvaltning omfattar i grunden två huvudsystem, staten och kommunerna och 

tre förvaltningsnivåer, lokal, regional och statlig. Legitimiteten fås genom direkta val. Den 

statliga förvaltningen i länen legitimeras genom indirekta val. Utredningen diskuterar de båda 

legitimeringsformerna och konstaterar att synen varierat under åren, och refererar till den i 

samhället pågående debatten. De krav som har förekommit om ökat inslag av 

direktdemokrati, medborgarnärhet och överblickbarhet, har ofta varit kopplat till om att flytta 

ansvar från central förvaltning ner till regionen, snarare än från kommuner till regioner. Mot 

detta har anförts, enligt utredningen, att Sverige är för litet för att klara av att fördela 

direktdemokratisk beslutsmakt till mer än två nivåer. Den senare linjen har ofta vunnit, 

konstaterar man. Utredningen sätter ned foten i frågan och menar att de som hävdar att makt 

delegerad från riksdag, visst kan ingå i en demokratisk styrnings- och kontrollkedja och vilket 

därmed legitimerar dem. Istället bör frågan om styrnivå och styrform behandlas utifrån 

lämplighet. Beslutsmaktens fördelning på nivåer bör beslutens räckvidd vara viktig som 

bestämningsfaktor. ”När det gäller val av legitimeringsprincip bör medborgarnas möjlighet att 

göra meningsfulla val och utkräva ansvar ges ett starkt inflytande.” 28 

 

                                                
27 SOU 1992:63 sid. 57f  
28 SOU 1992:63, sid. 21 
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Utredningen menar att det uppstått ett ökat tryck på offentlig service och offentlig planering 

vilket satt huvudmännen under press. Kommunsammanslagningen har ökat det offentligas 

möjligheter att hantera ett större antal problem effektivt. Samtidigt har det skett till priset av 

att antalet förtroendevalda sjunkit och närheten mellan väljare och vald har minskat.29 

 

Utredningen sätter ett värde i att beslut ligger så nära de berörda som möjligt. 

Subsidiaritetsprincipen bör gälla för all offentlig verksamhet. Subsidiaritet definieras som ”att 

politiska beslut skall fattas och verksamheter hanteras på den nivå närmast människor där de 

kan skötas effektivt.”30  Det som sköts bäst lokalt, skall skötas där. Utredningen fortsätter med 

att ta upp den ovan nämnda spänningen mellan en modell som förespråkar legitimering via 

staten, och den andra som menar på att det är att föredra att genom regionala direktvalda 

beslutande organ skapas legitimitet.  

 

I utredningen står att läsa ”Det politiskt-demokratiska systemet påverkas således av hur 

indelningsfrågan hanteras. Med ett litet antal stora regioner blir beslutsspridningen i geografin 

begränsad men kan i sak göras kraftfull. Med många små regioner på nivån strax över 

kommunerna blir decentraliseringen visserligen tydligt men riskerar samtidigt bli kraftlös.”31 

Här diskuterar man konkret spänningsförhållandet mellan medborgareffektivitet och 

systemkapacitet. En viktig del i utredningens resultat är att ansvar för regional utveckling 

skall läggas i större utsträckning på regionerna själva. Man menar att en folkligt förankrad 

utvecklingsstrategi, framtagen i samarbete med det regionala näringslivet kan ge goda 

förutsättningar för att Sverige ska klara sig i den hårdnande internationella konkurrensen. En 

förutsättning för att det ska bli verklighet är att makthavarna har nödvändiga resurser och har 

god beslutskapacitet. 

 

Utredningen menar också att det viktiga inte är exakt var de nya länsgränserna går, utan att 

det finns en vilja, inte bara från riksdag och regering, utan också från de lokala 

förtroendevalda och medborgarna som i framtiden skall utkräva ansvar. ”Det finns områden 

t.ex. i norra Sverige, där varje förslag om en ny regionindelning i dag skulle väcka häftiga 

reaktioner.” 32 

                                                
29 SOU 1992:63, sid. 78 
30 SOU 1992:63, sid. 80 
31 SOU 1992:63 sid. 87 
32 SOU 1992:63 sid. 152f 
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3.1.3 Analys 
Regionala Roller behandlar en till viss del av de perspektiv som tidigare har presenterats. 

Framförallt är subsidiaritet en bärande värdering som utredningen utgår ifrån. Beslut skall 

principiellt fattas så nära medborgarna som möjligt där det är effektivt. Det regionala demos 

skal bestämma över delar där idag riksdag och regering utgör de direktvalda. På så sätt gynnar 

förslagen demokratin, menar man. Men, och det är ett för denna uppsats ytterst centralt, andra 

delen av förslaget, att minska antalet regioner och därmed göra dem större, får knappt något 

utrymme alls. Där saknas avgörande demokratiteoretiska perspektiv.  

 

I utredningen finns inget skrivet om medborgarnas förmåga att organisera sig, påverka 

politiken och känna delaktighet när regionerna görs större. Det ända som kan knytas till 

medborgareffektiviteten är att subsidiaritetsprincipen flyttar besluten närmare folket, dock 

finner jag inget resonemang om att man samtidigt vill göra regionerna större än vad de är 

idag. Inget beskriver heller hur väl en ny region verkligen skulle fungera ihop, hur 

homogeniteten påverkar, eller hur värderingar och lojalitet förändras. Jag väljer att koppla 

decentralisering och subsidiaritetsprincipen till resonemanget om hur benägna beslutsfattarna 

är att lyssna, med den invändningen att den diskussionen inte kopplas till det faktum att man 

vill göra regionerna större.  

 

Huvudperspektivet är snarare det offentligas förmåga att hantera medborgarnas olika 

önskemål och det ökade trycket på välfärdssystemet, samt förmåga att hantera problem som 

inte kan lösas av en enskild kommun eller ett enskilt län. Sammanfattningsvis kan alltså sägas 

att den ökande systemkapaciteten med större regioner diskuteras, men medborgareffektiviteten 

och därtill knutna fenomen behandlas enbart till viss del.  

 

Tabell 3.1: Regionala roller33 
 Regionala roller 

1) Medborgareffektivitet x 

2) Systemkapacitet X 

3) Homogenitet  

4) Värderingar  

5) Lojalitet  

6) Benägenhet att lyssna X 

                                                
33 X betyder att det området berörs till fullo i utredningen, x betyder att det berörs till viss del. 
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3.2  Västsverige – Region i utveckling (SOU 1992:66) 

3.2.1 Sammanfattning  

I utredningens direktiv framgår att utredningen har i uppdrag att göra en översyn av 

länsindelningen i västra Sverige. Analysen består bland annat i att se över för- och 

nackdelarna med den nuvarande länsindelningen i Västsverige. Utredningen skall mynna ut i 

ett antal olika alternativ för länsindelningen i västra Sverige. Utredningen skall redovisa 

konsekvenserna av de olika alternativen. Utifrån de olika alternativen skall utredaren ange 

vilket alternativ som är bäst lämpat.34 Även denna utredning är en enmansutredning från 

Civildepartementet gjord av Bengt Owe Birgersson.  

 

Utredningen föreslår att ett nytt västsvenskt län bildar ett regionförbund med ansvar för 

planerings- och utvecklingsfrågor, kommunikationer, högre utbildning och forskning, kultur, 

miljö, marknadsföring och internationell samverkan. Finansiella medel skall överföras från 

länsstyrelserna till regionen. Sjukvårdens planering och samverkan skall även den ligga inom 

regionen. Kommunernas ställning skall stärkas genom att enskilda arbetsuppgifter förs ner 

från landsting och länsstyrelser. Kommuner kan också starta upp samverkan i 

utvecklingsfrågor med grannkommuner. För Hallands vidkommande föreslår utredningen, 

något vacklande, att det finns anledningar att hela Halland bör ingå i en västsvensk region. 

Det ligger, som man säger, kulturhistoriska värden i ett sådant förfarande.35 

 

För att detta skall kunna ske förutsätts att regionen blir tillräckligt stor för att man ska kunna 

på ett lämpligt sätt hantera de nya ansvarsområdena. I stort motiveras en sammanslagning av 

länen med tre grundläggande skäl. 1) Länsindelningen är omodern och till stor del skilda från 

människors kontaktnät och rörelsemönster. Därmed går det inte att på ett lämpligt sätt 

genomföra planering och verksamheter. 2) Länen är i de flesta fall för små för att effektivt 

kunna utveckla och planera den infrastruktur som är nödvändig för tillväxt i näringslivet och 

för att skapa bra livsmiljö. 3) Det råder en splittring i utvecklingsfrågorna mellan statlig 

styrning och kommunerna. Västsverige saknar en företrädare i det samarbete på regional nivå 

som växer fram inom dåvarande EG.36 Det föreligger också ett bakomliggande krav, att 

effektivt hantera de gemensamma resurserna via storvinstfördelar. Idag har dessa problem 

                                                
34 SOU 1992:66 sid. 221 
35 SOU 1992:66 sid. 107ff 
36 SOU 1992:66 sid. 11f 
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lösts genom överenskommelser mellan de olika aktörerna. Tanken är att bildandet av en 

gemensam region skall innebära en mer permanent lösning. Ytterligare ett skäl är en 

anpassning till pågående utveckling mot större regioner på det statliga området.37 

 

Västsverige definieras på ett ungefär Halland, Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs och 

Skaraborgslän. Dessa områden har många likheter och är på många sätt redan integrerade med 

varandra med tanke på pendling, arbetsmarknad och så vidare. Kollektivtrafiken är redan idag 

integrerad. Det finns även ett utbrett samarbete mellan länsstyrelserna.38 Man konstaterar att 

Halland i många avseenden tillhör västsvensk region, men att man också orienterar sig åt 

Skåneregionen.  

 

3.2.2 Demokratiteoretiska perspektiv i utredningen 
 
Även denna utredning menar att beslutsmakt skall flyttas från staten till regioner. 

Länsstyrelsernas dubbla roll, som man kallar det, att både vara statens förlängda arm och 

samtidigt företräda de regionala intressena skall renodlas till att bara gälla det förstnämnda. 

Därmed kommer ett regionalt demos att få inflytande över exempelvis den regionala 

tillväxtpolitiken. 

 

Den gamla länsindelningen är omodern och klarar inte av att möta det nya samhälle som växt 

fram, framförallt med ökad rörlighet. Regionen måste få en viktigare politisk position med 

tanke på EU-medlemskapet. Man måste ha större regioner som klarar av att hantera nya 

sorters problem som inte är isolerade till ett enskilt mindre län.  

 

Västsverige anses vara tämligen homogent. Människor rör sig mycket över länsgränserna, inte 

minst via pendling och arbetsmarknad. Rent geografiskt kan ett territorium ringas in med 

gränser vid Kattegatt, Vänern, Tiveden, Vättern, den norska gränsen, skogsbygderna mot 

Småland och Hallandsåsen. Den nya regionen har inom sig stor variation av naturgeografiska 

miljöer och kulturhistoria. Länen har historiskt varit uppdelade mellan Danmark, Norge och 

Sverige, vilket satt sina spår. Regionen har således en del hinder att övervinna, även om 

problemen inte bör överskattas.39 På många sätt är idag Västsverige redan en region, menar 

                                                
37 SOU 1992:66 sid. 144 
38 SOU 1992:66 sid. 22 
39 SOU 1992:66 sid. 22f 
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utredningen, genom det myller av samarbete som sker inom och mellan organisationer, 

offentliga verksamhet och privat näringsliv. Bortsett från Göteborg har kommunerna ofta ett 

liknande näringsliv.  

 

Viktigt är att utredningens förslag har förankring i Västsverige. Det måste kunna genomföras 

utan att komma i konflikt med det nationella perspektivet måste ansvarsfördelning och den 

geografiska indelningen hanteras i ett sammanhang. Man kan inte dela på dessa två 

överväganden.40 Detta är en för utredningen viktig ståndpunkt.  

 

Utredningen ser att det med gällande lagstiftning inte finns någon möjlighet till ett direktvalt 

regionfullmäktige eller att ge regionen egen beskattningsrätt. Val av beslutande församling 

bör därför ske via indirekta val. Ett alternativ skulle kunna vara elektorsval. Förordas gör det 

förstnämnda. Valet bör ske på grunden av ett kommunalförbund, där valen sker genom att 

fullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun och landsting väljer representanter till 

regionens beslutande församling. Någon viktning mot landstingens och kommunernas storlek 

kan inte göras, eftersom det skulle leda till en allt för stor fullmäktigeförsamling, menar man.  

   

3.2.3 Analys 
Jag måste vara tydlig med att syftet med utredningen inte huvudsakligen är att belysa de 

demokratiska värdena, utan främst titta på de praktiska möjligheterna. Utredningen är i 

huvudsak funktionell till sin art. Man borde kanske kunna förvänta sig att det diskuterades hur 

mer praktiskt det skulle påverka medborgarna, exempelvis hur det skulle påverka partiernas 

eller utomparlamentariska gruppers arbete. Det återfinns lite om decentralisering, att 

regionerna skall ta över en del av länsstyrelsernas ansvarsuppgifter, men därvid stannar 

diskussionen kring medborgareffektivitet.  

 

Det finns ändå stycken som beskrivits ovan som berör homogenitet där det konstateras att en 

framtida region har gott samarbete, liknande näringsliv och frågor man löser gemensamt. 

Ingenting nämns om medborgarnas relation med andra värderingar, om beslutsfattarnas 

lojaliteter eller dess benägenhet att lyssna.  

 

                                                
40 SOU 1992:66 sid. 125ff 
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Huvudperspektivet ligger som synes på att försöka skapa en region som kan hantera de nya 

problem som kan ha uppstått och för att möta de nya behov som samhällsmedborgarna 

därmed har, det vill säga skapandet av en region med tillräcklig systemkapacitet. Exempel på 

detta är planering av kollektivtrafik och specialistsjukvård. Systemkapaciteten kopplas här till 

territoriell storlek, vilket inte görs med medborgareffektiviteten.   

 

Tabell 3.2: Västsverige41 
 Västsverige 

Medborgareffektivitet x 

Systemkapacitet X 

Homogenitet x 

Värderingar  

Lojalitet  

Benägenhet att lyssna  

 

                                                
41 X betyder att det området berörs till fullo i utredningen, x betyder att det berörs till viss del. 
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3.3 Regional framtid (SOU 1995:27) 

3.3.1 Sammanfattning 

Direktiven ger utredningen i uppdrag att utforma förslag om den offentliga verksamhetens 

uppbyggnad och indelning på regional nivå.42 Utredningen har haft två vägledande 

utgångspunkter i ökad demokrati och förbättrad effektivitet. Utredningen är gjord av 

Regionberedningen och Regional framtid utgör dess slutbetänkande. Beredningen bestod av 

en parlamentarisk grupp från samtliga riksdagspartier.  

 

Utredningens förslag kan delas in i fyra huvuddelar. 1) Ansvarsfördelningen mellan staten 

och den kommunala självstyrelsen ändras så att det regionala utvecklingsarbetet förs över från 

länsstyrelserna till landstingen. 2) Länsstyrelsernas roll renodlas till att enbart vara statens 

förlängda arm. En rad frågor bör flyttas från länsstyrelserna till landstingen, så som frågor om 

utveckling och tillväxt, kommunikationer, fysisk planering, miljö, utbildning och forskning 

och kultur. 3) Man för ett resonemang kring framtida länsindelning, eller regionindelning. 

Viktigt i detta avseende är att gränsdragningarna grundas på lokala och regionala initiativ. 4) 

Ett Skånelän bildas genom sammanslagning av Kristianstads och Malmöhus län och ett 

gemensamt landsting bildas. Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs och Skaraborgs län samt 

Kungsbacka kommun slås samman till Västra Götalands län.43  

 

Man presenterar ett antal motiv till förändrad regional indelning, som bland annat grundar sig 

i att den svenska länsindelningen länge har varit ifrågasatt och föremål för ett stort antal 

utredningar. Det har då som nu berott på att samhället utvecklats snabbt, varpå 

länsindelningarna inte följt med. Länsindelningarna härstammar från 1600-talet, det vill säga 

före både urbanisering, industrialisering och globalisering. Gränserna skiljer sig allt mer åt i 

förhållande till människors rörelse- och kommunikationsmönster.  

 

Utredningen konstaterar tre huvudproblem med dagens regionala organisation. För det första 

är huvudmannaskapet för de offentliga uppgifterna oklart. Många olika offentliga organ ägnar 

sig åt snarlika uppgifter inom samma geografiska yta, samtidigt som andra uppgifter inte alls 

ägnas någon uppmärksamhet. Detta gäller även i fråga om agerande gentemot den 

                                                
42 SOU 1995:27 sid. 57 
43 SOU 1995:27 sid. 13 
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internationella nivån. Det andra problemet man ser är bristande samordning av den offentliga 

verksamheten. Det tredje problemet är bristande förmåga att hantera gränsöverskridande 

frågor när den nuvarande länsindelningen inte överensstämmer med frågans fysiska 

utbredning. I Göteborg strålar tre län samman, varpå tre länsstyrelser och tre landsting 

hanterar människors önskemål inom en begränsad yta. 44 

 

Förändringsförslagen bygger på två motiv och krav, ökad demokrati och effektivitet. Det 

första är att länsstyrelsernas roll borde bli tydligare, och att den regionala utvecklingspolitiken 

borde åläggas regionala demokratiska beslutsfattare. Det andra kravet och motivet utgår från 

behovet av en kraftsamling för att underlätta utvecklingen av dynamiska och 

konkurrenskraftiga regioner. Det förutsätter en förenkling, effektivisering och rationalisering 

av den samlade regionala organisationen.  

 

Man bedömer att den regionala och lokala nivåns betydelse har ökat under senare tid, vilket 

förstärkt behovet av demokratiskt inflytande. Tillväxt kommer allt mer komma ur väl 

fungerande regioner. Inte minst näringslivet efterfrågar attraktiva och funktionella regioner, i 

fråga om kommunikationer, utbildning, forskning och så vidare. Sveriges inträde i EU har 

påskyndat en sådan utveckling. Sverige måste kunna konkurrera på den internationella 

marknaden. Internationella företags arbete är inte kopplat till en enskild stat och har inte några 

naturliga områden varifrån de utgår.  

 

I likhet med tidigare betänkanden menar beredning att länsstyrelserna bör få ta över ansvaret 

för den regionala utvecklingspolitiken. Anledning är att det inte längre kan anses vara enbart 

en statlig angelägenhet att skapa tillväxt. Regional utveckling bör ske efter regionala 

förutsättningar, menar man. Regionalpolitiken skall behandlas av dem som påverkas av den. 

”Demokratiskäl talar således för att landstingen bör bära det regionala utvecklingsansvaret.”45 

Utredningen föreslår också att de strategiska regionala utvecklingsprogram skall tas fram av 

landstingen i samråd med kommunerna. Även legitimitetsskäl talar för detta, menar 

utredningen. Ingen förändring föreslås ske med kommunernas nuvarande ansvarsområden, 

befogenheter och handlingsfrihet.  

 

                                                
44 SOU 1995:27 sid. 165 
45 SOU 1995:27 sid. 18 
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3.3.2 Demokratiteoretiska perspektiv i utredningen 

Ökade anspråk på den offentliga sektorn har tagit sig uttryck i form av krav på ökad mångfald 

och valfrihet liksom på en generellt hög servicenivå, och inte minst på inflytande över de 

offentliga besluten. Besparingar har generellt skapat legitimitetsproblem för den politiska 

verksamheten, och de politiska partierna har haft svårt att rekrytera medlemmar. En lösning är 

då att lägga offentliga beslut närmare människor och öka deras deltagande i det politiska livet, 

det vill säga decentralisera. Den ökande rollen för regionerna påtvingar en utveckling av den 

regionala demokratin. 46 

 

Man för ett resonemang kring subsidiaritet och medborgareffektivitet och säger bland annat 

att, ”Rent geografiskt är närheten till de berörda densamma om ett statligt organ på lokal nivå 

fattar beslut som om detta sker i ett självstyrelseorgan. De statliga myndigheterna får 

emellertid sin legitimering ytterst från riksdag och regering, är ansvariga inför överordnade 

statliga myndigheter och är i princip åtkomliga för väljarna endast genom valet till 

riksdagen.”47 Därför duger det inte bara att flytta ner en uppgift i den statliga 

förvaltningshierarkin. Medborgarnas demokratiska inflytande kanaliseras i fråga om statliga 

myndigheter via riksdagsvalen, vilket i själva verket innebär ett större avstånd än vad 

självstyre på lokal eller regional nivå ger.48 Därmed inte sagt att statliga myndigheter inte tar 

lokal eller regional hänsyn. Ett system där frågor om exempelvis utvecklingspolitik flyttas till 

regionerna medför att de politiska partierna kommer att skriva program med mera i frågorna. 

Det skulle, tillsammans med att beslutanderätten flyttas, öka det medborgerliga intresset och 

de direktdemokratiska inslagen. Det skulle också ge medborgarna en möjlighet till 

ansvarsutkrävande i en betydlig större utsträckning. Samtidigt ligger det en vikt i att 

kommunerna i större utsträckning bör bli mer engagerade i utvecklingsarbetet.49 

 

En statlig förvaltning behöver inte nödvändigtvis betyda en uniformitet. Tvärtemot kan 

mångfald och regional variation vara helt förenliga med nationella mål. Men om man vänder 

på det, kan inte heller den regionala verksamheten stå i strid med de nationella målen. 50 En 

väl fungerande demokrati förutsätter att det beslutande organet har reella möjligheter att välja 

mellan olika alternativ, och det måste finnas utrymme för en politisk vilja. Den statliga 

                                                
46 SOU 1995:27 sid. 181ff 
47 SOU 1995:27 sid. 183 
48 SOU 1995:27 sid. 184 
49 SOU 1995:27 sid. 200 
50 SOU 1995:27 sid. 185 
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detaljstyrningen får därmed vara för omfattande. En förutsättning är att det finns en 

handlingskraft hos den nivå som ges ansvar för en verksamhet eller fråga.  

 

Subsidiaritetsprincipen bör göras mer tydlig, så länge det anses vara effektivt.  

Vidare måste beslutsprocessen skapa en känsla hos medborgarna av att de är delaktiga i det 

politiska beslutsfattandet och att besluten överensstämmer med majoritetens vilja. Skulle så 

inte vara fallet, skulle beslutsfattandet förlora sin legitimitet. Det kan också sägas att kraven 

på besparingar och effektivitet har skapat behov av förbättrad demokratisk legitimitet med 

krav på ökat medborgerligt engagemang i de offentliga angelägenheterna.51 

 

Politiska partier spelar en avgörande roll i den representativa demokratin. Dessa är ofta 

organiserade efter befintliga administrativa nivåer. Närheten till de förtroendevalda ökar 

därmed vid ökat regionalt självstyre, i förhållande till de 349 riksdagsledamöterna. En 

decentralisering, avreglering och demokratisering av samhällsförvaltningen främjar 

medborgarnas demokratiska skolning.  

 

Motivet till omorganiseringen av arbetsuppgifter och länsindelningar har i huvudsak som mål 

att öka demokratin och effektiviteten. Dessa två är inte varandra motsatser, även om den 

demokratiska processen, i vilken olika meningar får komma till utryck tar tid. Beslut, som 

berör människors liv, går dem emot eller medför ålägganden, bör ges den legitimitet som den 

demokratiska processen ger. Tas besluten på rätt instans och med lämpliga resurser, kan 

processen även bli effektiv. Förfarandet måste både präglas av en demokratisk process och att 

det överensstämmer med medborgarnas generella preferenser.52   

 

Några avslutande delar är också viktiga att notera. Man hävdar för det första att frågor om 

framtida gränsdragningar skall ha stark lokal och regional förankring och att de skall ske i den 

takt som lokala och regionala initiativ ger. Utredningen tar för det andra också upp 

jämställdhetsperspektivet, om än bara kort. ”För att länsdemokrati och regiondemokrati 

verkligen skall råda, måste nämligen enligt beredningens uppfattning kvinnor och män kunna 

delta i beslutsprocessen på lika villkor.”53 

                                                
51 SOU 1995:27 sid. 166f 
52 SOU 1995:27 sid. 163ff 
53 SOU 1995:27 sid. 19 
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3.3.3 Analys 

Regional framtid var den mest omfattande utredningen, och ett resultat av de två tidigare 

betänkandena. Regional framtid följer i stort den tidigare inslagna linjen där ökad 

decentralisering med starkare regioner ligger i fokus. Den demokratiska motiveringen och 

övervägningen är betydligt rikligare än de två tidigare utredningarna och man tar upp en hel 

del av de demokratiteoretiska perspektiv som ingår i denna analys. Regionerna kommer att 

öka den demokratiska legitimeringen på en rad olika områden som tidigare hanterats utav 

länsstyrelserna, alltså ökad medborgareffektivitet genom decentralisering.  Medborgarnas 

möjligheter att påverka beslut som rör deras liv ökar, enligt utredningen, då dessa viktigare 

frågor flyttar närmare medborgarna. Frågorna kommer också att hamna i politikernas 

manifest, vilket ökar människors kunskap och medvetenhet.   

 

För att möta de nya politiska uppgifterna krävs därför större län med större kapacitet och 

bättre finanser, det vill säga ökad systemkapacitet. Decentralisering förutsätter att regionerna 

har kapacitet att hantera de nya ansvarsområdena. Här finner vi alltså ett resonemang kring 

sambandet mellan medborgareffektivitet och systemkapacitet. Homogenitet behandlas, 

exempelvis att Halland har en delad orientering och att området har olika kulturgeografisk 

bakgrund. Hur detta påverkar demokratin nämns inte. Människors förhållande till andras 

värderingar samt beslutsfattarnas lojalitet och hur det påverkas av förslagen finner jag inte 

heller, och framförallt inte kopplat till storlek. Makthavarnas benägenhet att lyssna på 

medborgarna anses öka om man flyttar beslutanderätten i centrala frågor till regionerna, 

vilket inte heller kopplas till att det sker till priset av att man gör regionerna större. Tonvikten 

ligger precis som tidigare på att öka regionernas kapacitet att hantera de nya problem som har 

uppstått, exempelvis människors ökade rörlighet och medlemskapet i EU. 

 

Tabell 3.3: Regional framtid54 
 

                                                
54 X betyder att det området berörs till fullo i utredningen, x betyder att det berörs till viss del. 

 Regional framtid 

Medborgareffektivitet x 

Systemkapacitet X 

Homogenitet X 

Värderingar  

Lojalitet  

Benägenhet att lyssna x 
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3.4 Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123) 

3.4.1 Sammanfattning 

Ansvarskommittén fick under 2003 i uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen 

inom samhällsorganisationen. Kommittén består av en parlamentarisk grupp som 

representerar samtliga partier i riksdagen. I direktiven står att kommittén skulle i en första 

etapp analysera nuvarande system och identifiera övergripande problem och brister samt 

undersöka de pågående samhällsförändringarnas inverkan på en framtida offentlig 

strukturering. Resultatet skulle rapporteras i detta delbetänkande. I en andra etapp skulle 

analysen fördjupas.  

 

Utredningen presenterar inte något förslag på förändring av regional indelning, det lämnar 

man åt slutbetänkandet. Betänkandet utgör istället en genomgång av behovet av förändring 

samt de utmaningar en framtida regional indelning bör kunna klara.  

 

Ansvarskommittén anger en lång rad motiv för förändring av nuvarande samhällsorganisation. 

Utgångspunkten har varit en likvärdig samhällsservice med hög demokratisk legitimitet och 

närhet till medborgarna. För att uppnå detta i ett samhälle som präglas av obalans mellan 

resurser och anspråk måste en förändring i ansvarsfördelningen och länsindelningen ske.  

 

Genom att göra regionerna större ökar lokala arbets- och servicemarknader långt över 

kommun- och länsgränser, vilket är viktigt för att skapa tillväxt och finansiera den offentliga 

sektorn, nu och i framtiden.55  

 

Den demografiska utvecklingen leder till en växande obalans mellan behov av resurser för 

den offentliga sektorn. Det utgör en stor finansiell utmaning. Den svenska samhällsmodellen, 

likväl som många andra länders, är satt under hård press.56 En växande arbetsmarknad och 

ekonomisk tillväxt är en förutsättning för den offentliga verksamheten i fram tiden.  

 

I dagens samhälle rör sig människor, företag, varor, kapital och information i snabbt takt över 

nationsgränserna. Det påverkar i stor utsträckning det politiska handlingsutrymmet57. 

                                                
55 SOU 2003:123 sid. 11 
56 SOU 2003:123 sid. 138 
57 SOU 2003:123 sid. 28 
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Företag är inte längre bundna till en enskild plats utan är fria att förlägga sin produktion likväl 

som sin forskning där omständigheterna är som mest gynnsamma. Detta bygger upp en 

institutionell konkurrens mellan länder och regioner. Man ställer krav på god infrastruktur, 

utbildningskapacitet, boende beskattning med mera. Den konkurrensen utgör ett motiv för den 

offentliga välfärden, men begränsar även handlingsutrymmet. Medlemskapet i EU påverkar 

alla samhällsnivåer. Det förutsätter inom vissa politikområden nya administrativa gränser och 

förändringar vad gäller ansvar och befogenheter.  

 

Stor plats ges likvärdighet i den offentliga servicen. Hur kan man med en decentraliserad 

verksamhet garantera att alla medborgare, trots det skiftande huvudmannaskapet, ges en 

likvärdig service, undrar man. 

 

Den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att påverka omfattningen och inriktningen 

på de offentliga insatserna på längre sikt, vilket ställer verksamheten inför en stor finansiell 

utmaning, förutsatt att staten inte tillför omfattande ytterligare resurser. Motsättningar kan 

komma att öka om vissa grupper förfördelas, så som att medel flyttas från skola till 

äldreomsorg. Det är i stort sett bara en tillväxt genom ökat antal arbetade timmar i samhället 

som kan öka de offentliga intäkterna.  

 

Människor kontaktar heller inte förvaltningar på samma sätt som förr i och med IT-

utvecklingen. Flera omorganiseringar, så som privatiseringar, nedläggningar av polisstationer 

och tingsrätter har gjort att vissa grupper i samhället kommit att få svårare att få kontakt med 

offentlig förvaltning.  

 

Mycket av vård och omhändertagande sköts idag av frivilliga, ofta anhöriga. Man kan inte i 

framtiden förvänta sig att mer arbete ska åläggas dessa, snarare förväntas denna ordning på 

lång sikt förändras till att samhället får ta större ansvar.58 

 

En tendens i samhället är att medborgares engagemang ökat, men att den inte längre 

kanaliseras i lika hög utsträckning via partisystemet. Det riktigt stora engagemanget väcks 

ofta när beslut redan är fattade och man känner att betydelsefulla värden är hotade.59 

                                                
58 SOU 2003:123 sid. 140 
59 SOU 2003:123 sid. 141 
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Medborgarnas önskemål blir allt mer sammansatta, exempelvis åtgärder mot det höga 

ohälsotalet. I en sådan fråga är allt för många olika nivåer och institutioner inblandade, vilket 

riskerar att försvåra att lämpliga åtgärder sätts in. Nya frågor har också uppkommit, så som 

folkhälsofrågor, integrationsfrågor, otrygghet och miljökrav. Detta är en utveckling som 

kommer att fortsätta, bedömer man. De nya frågorna har svårt att hitta sin plats i rådande 

system, vilket kommer leda till problem i att hantera dem.  

 

Av de uppgifter landsting och kommuner får från central nivå, förefaller det som det finns 

stora avvikelser i utfall och ambitionsnivå. Ansvaret för tillväxtåtgärder är idag spritt på ett 

stort antal aktörer. Inte minst gäller det på den regionala nivån. Det måste till en tydlighet i 

ansvarfördelningen för regional utveckling.60 Genom medlemskapet i EU överensstämmer 

inte Sveriges ansvarfördelning med hur övriga Europa ser ut. Mycket som i Sverige ligger på 

kommuner och landsting, ligger i andra EU-länder på statliga organ.  

 

3.4.2 Demokratiteoretiska perspektiv i utredningen 

Man målar upp två ytterlighetsalternativ för framtida ansvarfördelning i Sverige, ett i vilket 

staten direkt ansvarar för huvuddelen av de offentliga tjänsterna, och ett där kommunerna är 

självständiga i förhållande till staten. Idag har vi någonting mittemellan. Det första skulle leda 

till att kommuner och regioner blev entreprenörer åt staten, vilket rimmar illa med den 

grundlagsstadgade kommunala självstyrelsen. Det skulle leda till att Sveriges alla kommunalt 

och regionalt förtroendevalda skulle försvinna och därmed en viktig kontakt för medborgare 

gentemot beslutsfattare. Det andra alternativet skapar ett stort handlingsutrymme för 

utformningen av tjänster som den offentliga sektorn erbjuder. Därmed flyttas besluten 

närmare medborgare vilket legitimerar dem i högre utsträckning. För större och mer 

omfattande problem kan kommuner tillsammans med sina grannkommuner hitta 

samverkansmetoder.  

 

Kärnan är att alla medborgare skall erbjudas likvärdig service och en likvärdig behandling. 

Systemets legitimitet bygger på om medborgarna uppfattar beslut som rättvisa i förhållandet 

mellan olika grupper och individer.  

 
                                                
60 SOU 2003:123 sid. 146 
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Man anser det vara viktigt med en fortsatt utveckling av medborgerligt deltagande i den 

demokratiska processen. Utformningen av de offentliga verksamheterna har stor betydelse för 

människors möjligheter till insyn och överblick och därmed för deras möjlighet till 

demokratiskt deltagande. Det är idag svårt för den enskilde att överblicka den offentliga 

verksamheten och utkräva ansvar.61 Är det svårt att förstå den offentliga sektorns uppbyggnad 

och ansvarsområden riskeras legitimiteten i förhållande till medborgarna. Syftet med en 

ansvarsförändring bör därför vara att ge medborgarna bättre förutsättningar till inflytande, 

insyn och ansvarsutkrävande.  

 

Det är framför allt genom partierna som medborgarnas samhällsengagemang omsätts i 

demokratisk delaktighet, menar man. Det innebär inte att den partibundna demokratin är 

problemfri. Man konstaterar att människors intresse för kommunpolitik har ökat i och med de 

ökade befogenheterna som har givits via decentralisering.62 En tendens är att på sina håll har 

partierna på lokal och regional nivå börjat inta en allt friare hållning till de nationella 

partierna.  

 

En uppgift bör inte ligga på högre beslutande nivå än nödvändigt i förhållande till de av 

beslutet direkt berörda. Uppgifter som kräver en lokalkännedom och specifik detaljkunskap 

bör decentraliseras.  

 

Man har utgått från ett medborgarperspektiv, som betraktas som aktiva och ansvarstagande 

individer. Anspråken på den offentliga sektorn förutses komma att fortsätta öka. Det blir svårt 

att genomföra detta om inte medborgarna på ett annat sätt än idag är delaktiga och vissa fall 

själv tar större ansvar.  

3.4.3 Analys 

Det Ansvarskommittén redovisar i delbetänkandet är mer av en presentation av vilka frågor 

man måste ta ställning till, snarare än ett eget ställningstagande i avgörande frågor. För 

uppsatsens del har det viss betydelse och möjligheterna att dra slutsatser är begränsade. Ofta 

tar man inte ställning, däremot för man resonemang om problem, möjliga lösningar och 

konsekvenser. Därmed kvarstår ändå utredningen som relevant för uppsatsen. Man kan alltså 

                                                
61 SOU 2003:123 sid. 24 
62 SOU 2003:123 sid. 54 
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förvänta sig att man också skall överväga vilka konsekvenser större regioner kan få på 

demokratin.  

 

Utredningen anser att regionala förtroendevalda utgör en viktig kontakt mellan medborgarna 

och beslutsfattarna, och på så vis vidrör man också medborgareffektivitet. Genom att 

decentralisera och flytta makt neråt i nivåerna, skapas en högre legitimitet. Det är vidare av 

vikt att besluten som tas, uppfattas som rättvisa i förhållandet mellan grupper. De anser också 

att fortsatt medborgerligt deltagande i den demokratiska processen är av värde. Återigen 

kopplas inte detta till det faktum att regionerna samtidigt skall göras större.   

 

Huvudresonemanget bygger på att den svenska modellen på många olika sätt är hotade, och 

för medborgarna är ofta ansvarsfördelningen inom den offentliga sektorn oklar. Därför behövs 

en rationalisering, effektivisering och ansvarsområden förtydligas. Därtill följer att regionerna 

behöver bli större, i outtalad utsträckning. Med andra ord, systemkapaciteten behöver öka för 

att möta framtiden. Det förekommer inget resonemang om hur den optimala storleken på en 

region egentligen bör se ut, förutom att de bör bli större än idag. Det förekommer heller ingen 

problematisering av en sådan utveckling. Homogenitet, värderingar och lojalitet behandlas 

inte i utredningen. Däremot finns inslag av att man ser att beslutsfattarnas benägenhet att 

lyssna på medborgarna kommer att öka, då beslut flyttas nedåt i nivåerna, men då inte kopplat 

till att man gör regionerna större.  

 
Tabell 3.4: Utvecklingskraft för hållbar välfärd63 
 

 Utvecklingskraft för hållbar välfärd 

Medborgareffektivitet x 

Systemkapacitet X 

Homogenitet  

Värderingar  

Lojalitet  

Benägenhet att lyssna x 

 

                                                
63 X betyder att det området berörs till fullo i utredningen, x betyder att det berörs till viss del. 



39 

  

3.5 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 
2007:10) 
 

3.5.1 Sammanfattning 
 
I Ansvarskommitténs slutbetänkande görs en fördjupad analys av den svenska 

samhällsorganisationen och man identifierar samhällsförändringar som kan föranleda 

förändringsbehov, precis som direktivet anger. En särskild fördjupning görs på områdena 

sjukvård samt regionalt utvecklingsarbete.  

 

Kommittén lägger stor vikt vid att presentera förslag på förändringar kring den institutionella 

strukturen inom samhällsorganisationen. Med en bättre struktur skapas större förutsättningar 

för att möta framtida behov. Förslagen syftar till att ge en mer rationellt utformad 

organisation, i motsats till dagens fragmenterade uppdelning. Kommittén slår fast att för att 

möta framtiden, behövs det färre och större regioner. Man vill sätta ett riktvärde för 

invånarantalet till mellan en och två miljoner invånare. Varje region ska ha ett regionsjukhus, 

ha ett universitet, regionerna ska utgöra funktionella arbetsmarknadsregioner och invånarna 

skall i möjligaste grad känna anknytning dit.64  

 

Sex principer för ansvarsfördelning inom samhällsorganisationen preciseras; 1) Demokrati 

och legitimitet, att medborgarna skall kunna skaffa sig överblick, kunskap och få möjlighet 

till delaktighet. 2) Finansiering, att ansvar och resurser i högre utsträckning bör följas åt. 3) 

Rättsäkerhet, att regler tillämpas på ett förutsebart och effektivt vis. 4) Likvärdighet, att alla 

medborgare får lika hög kvalité på välfärden oavsett kön, etnicitet, bostadsort eller liknande. 

5) Hushållning och effektivitet, att verksamheterna är kostnadseffektiva och uppfyller krav på 

ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänsynstagande. 6) Lägsta effektiva nivå, att beslut 

tas på lägsta nivå i relation till kraven på likvärdighet.65 

 

Kommittén anger särskilda motiv till varför Sverige behöver reformera sin 

samhällsorganisation.  1) Växande anspråk på samhällstjänster, vilket nuvarande organisation 

inte har kraft att möta. 2) Större pendlingsavstånd gör att de små regionerna inte kan hantera 

övergripande problematik. 3) Nya politiska frågor har dessutom svårt att fogas in i de rådande 

                                                
64 SOU 2007:10, sid. 283 
65 SOU 2007:10, sid. 79 
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strukturerna. 4) Kommittén ser också att framtida finansiering av välfärden är osäker, inte 

minst med tanke på den demografiska utvecklingen. 5) De svenska regionerna är 

förhållandevis svaga i förhållande till regionerna i övriga EU. 6) Många frågor splittras 

mellan olika myndigheter, vilket dels gör organisationen tungrodd, dels försvårar för 

medborgaren att överblicka systemet. 7) I framtiden kommer medborgarna ha större 

förväntningar på den offentliga sektorn, vilket kommer att ge svårare prioriteringar för 

beslutsfattarna.66  

 

3.5.2 Demokratiteoretiska perspektiv i utredningen 

Kommittén föreslår att dagens landsting helt ersätts av direktvalda regioner med ansvar för 

regional utveckling och hälso- och sjukvård. Genom att flytta makt ner från stat till regioner, 

ger det medborgaren bättre möjligheter att skaffa sig en överblick och kunskap, samt ökar 

delaktigheten. En ny organisation ska kunna garantera likvärdighet, anser kommittén, vilket i 

sin tur ger ökad legitimitet för verksamheten. Genom att föra ner mer beslut på lokal och 

regional nivå, skapas förutsättningar för lokala avvägningar och prioriteringar och därmed 

också effektivt användande av offentliga medel.67 Detta måste dock vägas mot medborgarnas 

krav på likvärdighet. Genom att regionkommuner tar över landstingens ansvar samt delar av 

länsstyrelsernas uppgifter ”… förtydligas rollerna och grunden läggs för ett legitimt regionalt 

ledarskap, direkt demokratiskt förankrat i regionen och med mandat att företräda regionen i 

omvärlden”68 

 

Med kommitténs förlag kommer mycket av beslutsfattande flyttas ner till regionerna. Både 

staten, regionerna och kommunerna har folklig förankring och legitimitet genom 

demokratiska val. Får regionerna ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken, är det troligt 

att regionerna har större möjligheter att mobilisera regionala krafter och anpassa besluten efter 

regionala förutsättningar. För att upprätthålla likvärdighetstanken skall staten utforma vissa 

spelregler, inom vilka regionerna måste hålla sig.69  

 

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

demokrativärden och effektivitetsvärden.” Genom den kommunala självstyrelsen ökar 

                                                
66 SOU 2007:10, sid. 69ff 
67 SOU 2007:10, sid. 90 
68 SOU 2007:10, sid. 190 
69 SOU 2007:10, sid. 184 
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deltagandet i beslutsprocessen samtidigt som medborgarnas skolas i det demokratiska 

systemet. Detta stärker demokratins och beslutens legitimitet. Genom att ha olika huvudmän, 

det vill säga att olika regioner gör samma sak, kan olika tillvägagångssätt prövas, där vissa 

går före och andra kan ta efter.70 

 

Ett mer decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem med olika huvudmän sprider risker och 

kostnader för utvecklingsarbetet. Huvudmännen bör ha ”… viss storlek för att klara de 

utmaningar de i framtiden kommer att ställas inför…”71 

 

Det finns inget som tyder på att mindre kommuner skulle klara sina åtaganden sämre än större 

kommuner, inte heller att de skulle ha sämre ekonomiska förutsättningar, främst tack vare det 

kommunala utjämningssystemet.72 Kommittén menar å andra sidan att skiftande 

förutsättningar mellan små och stora kommuner kan tvinga fram en anpassning vad gäller 

ansvarsfördelningen mellan regioner och kommuner. Däri ligger en avvägning mellan 

medborgarnas behov på tydlighet och en enhetlig organisation.73 

 

Den nya samhällsorganisationen bör beaktas utifrån ett medborgarperspektiv, det vill säga hur 

organisationen ter sig i medborgarens ögon. Exempelvis bör ärenden i mindre utsträckning 

hamna på flera myndigheter på olika nivåer. Kommittén eftersträvar ett system där det är 

tydligt för medborgaren hur ansvar för välfärdstjänster och andra offentliga insatser är 

fördelade mellan de tre nivåerna.74 

 

Kommittén understryker också värdet av uppföljning och utvärdering. Ett bättre underlag för 

att se medborgarnas olika behov och preferenser krävs. Bristfällig kunskap om människors 

olika behov leder till en verksamhet som inte kan tillgodose alla likvärdighet. En mer enhetlig 

geografisk indelning möjliggör lättare kunskapsspridning, menar kommittén. 75 

 

 

                                                
70 SOU 2007:10, sid. 91 
71 SOU 2007:10, sid. 16 
72 SOU 2007:10, sid. 21 
73 SOU 2007:10, sid. 84 
74 SOU 2007:10, sid. 83 
75 SOU 2007:10, sid. 80 
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Medborgarens inflytande ska också öka, genom att dess möjlighet att välja huvudman och väg 

in i vården skall öka.76 

 

I sin djupgående analys av hälso- och sjukvården konstaterar kommittén att mindre landsting 

inte har den kritiska massa som krävs för att göra effektiva investeringar, bedriva forskning 

och vård av hög kvalité, ha och utveckla spetskompetens. Mindre landsting har heller inte 

förmågan att ta till sig ny kunskap.77 Med resursstarka regioner kan nya IT-lösningar, nya 

kontaktvägar med medborgare och patienter med mera utvecklas.78 

 

Om regionernas geografiska indelning, har man satt upp tre kriterier; storlek, avstånd samt 

identitet och anpassning. Regionerna måste vara så pass stora att de besitter 

utvecklingsinstrument, men samtidigt är så pass homogen att man kan enas om en gemensam 

agenda.79 Man konstaterar att den regionala identiteten är förhållandevis svag i Sverige, och är 

snarare knuten till landskapet. Den konkurrerar starkt med andra identiteter så som klass, kön 

och etnicitet. Därför ska betydelsen av identitet och tron till att kunna tillskapa sådana, inte 

överdrivas.  

 

Kommittén menar att det finns skäl att tro att en regionreform skulle vitalisera den regionala 

demokratin, en ökad kommunal självstyrelse och ge ett mer stimulerande politiskt uppdrag. 

Man ser att de regionala försök som gjorts, inneburit ett måttligt ökat intresse för den 

regionala utvecklingspolitiken.80 

 

I genomförandeprocessen lägger kommittén stor vikt vid legitimitet genom exempelvis 

folkomröstningar.  

3.5.3 Analys 

Tonvikten i utredningen ligger på effektivitet och hur samhällsorganisationen skall möta 

framtidens utmaningar. Nya frågor och större anspråk kommer att göra det svårt för den 

offentliga sektorn på många håll, inte minst i de mindre länen, systemkapaciteten måste öka.     

 

                                                
76 SOU 2007:10, sid. 141 
77 SOU 2007:10, sid. 159 
78 SOU 2007:10, sid. 162 
79 SOU 2007:10, sid. 186 
80 SOU 2007:10, sid. 281 
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Det efterfrågas två processer, en där makt flyttas från stat och landsting till regioner, men i 

motsatt riktning också en process där regionerna blir större än dagens landsting. Fokus ligger i 

utredningen på hur makten flyttas uppifrån och ner, men i mindre utsträckning på från mindre 

till större. Det är alltså via decentralisering som det demokratiska inslaget och 

medborgareffektiviteten i den svenska samhällsorganisationen stärks,  

 

En region bör enligt kommittén ha mellan en och två miljoner invånare, utgöra en 

arbetsmarknadsregion samt ha någon form av identitet, det vill säga vara på ett eller annat vis 

homogen. Samtidigt tror utredningen inte att avsaknaden av regional identitet kommer att 

innebära något hinder, men å andra sidan menar man att den är önskvärd och bör få ligga till 

grund till framtida regional indelning. Att det blir svårare med större regioner nämns inte.  

 

Medborgarnas relation till andra värderingar och makthavarnas lojalitet behandlas inte i 

utredningen. Beslutsfattarnas benägenhet att lyssna behandlas återigenom genom 

decentraliseringen, och som i de tidigare utredningarna kopplas det inte till att man vill göra 

regionerna större.  

 

Anmärkningsvärt är att under sista rubriken Konsekvenser, finns det ingen punkt om 

demokrati. Att regionerna blir större, och därmed kommer längre ifrån befolkningen, nämns 

inte.  

  

Tabell 3.5: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft81 

 
Hållbar samhällsorganisation 

med utvecklingskraft 

Medborgareffektivitet x 

Systemkapacitet X 

Homogenitet x 

Värderingar  

Lojalitet  

Benägenhet att lyssna x 

                                                
81 X betyder att det området berörs till fullo i utredningen, x betyder att det berörs till viss del. 
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4. Slutsatser och diskussion 

 

Jag har i denna uppsats undersökt debatten kring framtida svensk regional indelning. 

Uppsatsen presenterar en sammanställning på de olika förslag som förekommit, vilka 

argument som använts för att motivera en förändring. Tonvikten har legat på att granska om 

dessa utredningar har beaktat viktiga begrepp om demokratins koppling till storlek. 

 

• Vilka förslag på länsindelningsförändringar har lagts fram av statliga offentliga 

utredningar under 1990-talet och 2000-talet? 

 

Samtliga utredningar presenterar olika förslag på förändringar i den svenska 

samhällsorganisationen, som kan delas in i två kategorier. Den första kategorin är olika 

förslag på geografiska förändringar, som har det gemensamt att regionerna i olika 

utsträckningar ska bli färre och större. På denna punkt förefaller det näst intill råda konsensus. 

Den andra kategorin utgörs av ett stort antal förslag på förändringar om ansvarsfördelning, där 

beslutsbefogenheter skall flyttas från staten och länsstyrelserna till regionerna. Den regionala 

utvecklingspolitiken lyfts fram som det självklara exemplet som borde vara en sak som bäst 

hanteras av regionerna. Dock kommer detta med ett viktigt förbehåll som jag snart skall gå in 

på. 

 

• Vilka huvudmotiv har framförts för de föreslagna förändringarna? 

 

Det förekommer en rad motiv varför den nuvarande ansvarsfördelningen och länsindelningen 

bör förändras. 1) Länsindelningen är omodern och har inte hängt med den snabba 

utvecklingen. 2) Den motsvarar inte längre de rörelse- och kontaktmönster som människor 

idag har. 3) Regionen får en allt större betydelse i och med det svenska EU-inträdet, där 

regionerna har en annan roll än vad de traditionellt har haft i svensk politik. 4) Internationella 

företag är idag mycket mer rörliga och ställer större krav på väl fungerande och attraktiva 

regioner, med allt från forskning till boendemiljöer. 5) Medborgarnas önskemål är inte i 

balans med tillgångarna. I framtiden kommer den demografiska utvecklingen sätta välfärdens 

finansiering under stark press. Därför krävs effektivare regioner. 6) Överlag finns det 

anledning att rationalisera och effektivisera regionerna, för att hushålla med de gemensamma 

resurserna. 7) Dagens problem och politiska frågor stannar inte vid länsgränserna, exempelvis 
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klimathotet, vilket kräver att det finns ett samarbete över gränserna eller att regionerna utökas 

för att på så sätt kunna hantera problemen bättre. 8) Av ovanstående resonemang följer att 

regionerna bör överta ansvarsområden som idag åligger staten och länsstyrelserna. För att 

klara av det förutsätt färre, större och starkare regioner.  

 

I detta åttonde och sista motiv som jag kunnat urskilja ligger ett djupare resonemang än vad 

som först synes. Om vi ska kunna fullt ut decentralisera de ansvarsområden som berörs, 

saknar dagens län och regioner resurser, kompetens, befolkningsunderlag, flexibilitet med 

mera. Dessa tillkortakommanden omöjliggör den eftersträvade decentraliseringen. För att 

kunna flytta beslutsmakt från staten närmare medborgarna krävs det enligt utredningarna att 

de svenska regionerna blir större. 

 

• På vilka sätt har demokratiteoretiska perspektiv kopplade till territoriell storlek ingått i 

överväganden och argumentationen kring förslagen i de statliga offentliga om den 

framtida regionala indelningen under den givna perioden? 

• Vilka grundläggande demokratiteoretiska kriterier kopplade till territoriell storlek har 

man respektive har man inte tagit hänsyn till i de statliga utredningarna under den 

givna perioden? 

 

De demokratiteoretiska perspektiv som lyfts fram i utredningarna är många. I samtliga fem 

utredningar behandlas i viss mån medborgareffektivitet, hur medborgarnas förutsättningar och 

förmåga att organisera sig, dess möjlighet att påverka och känna delaktighet i beslutsfattandet. 

Att människor skall få känna mer delaktighet och kunna påverka, ser utredningarna som en 

vinst med deras olika förslag. Däremot beror vinsten på att beslutandemakt decentraliseras 

och inte för att man anser större regioner skapar förutsättningar för bättre 

medborgareffektivitet. Man diskuterar demokrati, men man diskuterar inte demokratins 

förhållande till storlek. Därmed anser jag inte att man kan säga att man i tillfredställande grad 

diskuterar medborgareffektivitet. Tre av de statliga utredningarna diskuterar homogenitet och 

ser, i olika grad, oftast som ett kriterium för framtida regional indelning. Att människor kan 

identifiera sig med sin bygd och känner någon form av samhörighet har ett värde för att skapa 

funktionella regioner, menar man. Huruvida detta skulle påverkas av större regioner, nämns 

inte.  
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Makthavarnas lojalitet och medborgarnas relation till andras värderingar behandlas inte alls. 

Det är möjligt att det är ett för tufft krav att ställa på utredningarna, att diskutera hur 

makthavarnas lojalitet och medborgarnas relation till andras värderingar påverkas av 

territoriets storlek, men samtidigt ur ett demokratiteoretiskt perspektiv förblir det en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Benägenhet att lyssna nämns till viss del, bland annat anses kontakten 

mellan regionala politiker och medborgare ha ett värde. Detta knyts dock heller inte till att 

skapa större regioner.  

 

Tabell 4: Sammanställning av utredningarna82 

 
Regionala 

roller 
Västsverige 

Regional 

framtid 
Utvecklingskraft 

för hållbar välfärd 

Hållbar 
samhällsorganisation 
med utvecklingskraft 

Medborgareffektivitet x x x x x 

Systemkapacitet X X X X X 

Homogenitet  x X  x 

Värderingar      

Lojalitet      

Benägenhet att lyssna x  x x x 

 

 

Det huvudskakliga problemet utredningarna brottas med är snarare huruvida systemen 

kommer att ha kapacitet att hantera de framtida politiska frågorna och klara av den ökade 

belastningen. Det är systemkapaciteten, genom fördelar vad gäller funktionalitet, effektivitet 

och ekonomi som varit dels de ledande motiven till förändrad regional indelning och 

ansvarsfördelning, dels setts som den största vinsten med större regioner. Här blir alltså 

storleken på territoriet intressant för utredningarna och kopplas till systemkapacitet.  

 

Jag vill argumentera för att utredningarna i viss mån uppfyller sin uppgift att föra fram 

demokratiteoretiska perspektiv i förhållande till fördelningen av ansvar. Decentraliseringen 

behandlas både frekvent och konsekvent, men det faller utanför denna studie. Jag ville 

undersöka om de statliga utredningarna övervägde demokratiteoretiska perspektiv kopplade 

till storlek när man diskuterade framtida regional indelning. Jag varken ska eller vill ta 

ställning till om det är positivt eller negativt ur ett demokratiskt perspektiv med större 

regioner, men ser ett stort behov av att det perspektivet också ges utrymme och övervägs i de 

statliga utredningarna.  

                                                
82 X betyder att det området berörs till fullo i utredningen, x betyder att det berörs till viss del. 
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Vissa svagheter i att dra allt för långdragna slutsatser skall dock betonas. Mitt material utgör 

utredningarnas del- och slutbetänkande, varpå de diskussioner och underlag utredningarna 

haft inte utgör underlag för min undersökning. Likaså undersöks inte särskilda yttranden och 

reservationer. Det faktum att man bara diskuterar decentralisering, har försvårat analysen, 

eftersom det på något vis har fått räcka från utredningarnas sida. Att decentralisera är bra för 

demokratin anser man, om regionerna blir större är av mindre vikt. Något som däremot 

stärker mina slutsatser att de olika utredningarna förefaller bygga på varandra, där den ena 

utredningens slutsatser fortsatt in i den följande. De utgör en helhet, och det är just helheten 

som skall ge svar på mina frågeställningar. Summan är mer än de enskilda delarna, som jag 

skriver i metodavsnittet.  

 

Den samlade bilden som växt fram med denna genomgång, är det som får mig att konstatera 

att det saknas avgörande analys. Det blir också uppenbart att huvudargumentet för en 

förändring är att tillskapa en samhällsorganisation som är bättre anpassad för framtidens krav, 

är effektivare och som hushåller med de offentliga finanserna, det vill säga ökad 

systemkapacitet. När Lennart Lundquist i Demokratins Väktare beskriver hur den offentliga 

sektorn riktar sitt huvudintresse mot ekonomi och effektivitet har jag med denna uppsats inte 

funnit något som visar på att han skulle ha fel. 
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