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Förord 
Mitt intresse för kommuner, kommunpolitik och kommunforskning väcktes till liv 

när jag var statsvetarstudent i slutet av 1990-talet. Under våren 1997 kunde man läsa 

följande i KommunAktuellt: 

Frågan om delning av kommuner är het. Bara under den senaste veckan 
hade den diskuterats i minst fyra fullmäktige. Kammarkollegiet dignar 
under ansökningar, yttranden och andra underlag.  

Under 1990-talet var detta vanligt. Under 1990-talet var flera delningskampanjer 

framgångsrika (Trosa, Gnesta, Lekeberg, Bollebygd, Nykvarn och Knivsta var 

kommuner som alla såg dagens ljus under detta årtionde). Utöver det, gick drygt tjugo 

kommundelar så långt som till en formell ansökan om kommundelning hos 

Kammarkollegiet – men fick avslag. Jag var skeptisk till den här utvecklingen. Jag 

misstänkte att det var ett uttryck för ett slags balkanisering och en minskad omsorg för 

gemensam problemlösning och likvärdighet. Den drev mig till att skriva 

magisteruppsatsen Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller 
demokratins räddning? (Lund: Statsvetenskapliga institutionen).  

1990-talets delningstrend var begriplig i ljuset av det generella omhuldandet av det 

småskaliga som då rådde. Ett uttryck för det var att den borgerliga regering som vann 

valet 1991 deklarerade att den skulle underlätta kommundelningar, bäst förkroppsligat 

av civilminister Inger Davidssons formulering, att en ”viktig del av utvecklingen sker  

i små, naturliga gemenskaper”. Knappt tio år senare, år 2000, stod Åsa Torstensson (C) 

i riksdagens talarstol och argumenterade för att Sverige borde ha en kommunstruktur 

med 100 nya kommuner. I sitt slutbetänkande argumenterade också den Bengt 

Göranssonska Demokratiutredningen för det goda med kommundelningar. Senaste 

träffen på sökordet ”kommundelning” bland riksdagens motioner är så sent som 2006. 

Kerstin Lundgren (C) önskade då underlätta för delning av kommuner. I skrivande 

stund är det tolv år sedan. 

 

I föreliggande rapport visar vi att den offentliga debatten har vänt både snabbt och 

kraftigt på det här området. Allt fler vill se en ny svensk kommunreform med väsentligt 

större – och därmed färre – kommuner. Mot den bakgrunden har syftet med 

föreliggande rapport varit att inventera forskning från andra utvecklade demokratier för 

att se om sammanläggningar har varit ett ändamålsenligt sätt att möta de problem de 

respektive ländernas kommunsektorer har tampats med. En delambition har också 
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varit att uppmärksamma forskning om förekomst och effekter av mellankommunala 

samarbeten, för att försöka utröna om det är ett alternativt (eller kompletterande) 

verktyg.  

Rapporten är skriven på uppdrag av Finansdepartementets kommunenhet, vid 

Avdelningen för offentlig förvaltning. Undertecknad, Gissur Ó Erlingsson, är 

projektledare och huvudförfattare. Johan Flemgård var under våren 2018 praktikant 

vid Centrum för kommunstrategiska studier och assisterade för detta projekt. Under 

sommaren enrollerades han som forskningsassistent. Hans insatser har mer än väl 

motiverat medförfattarskap. Johans ansvarsområde har varit materialinsamling liksom 

skrivande av avsnitten om de ingående ländernas kommunsystem.  

 

Vi vill här passa på att tacka Torkel Winbladh för kreativa råd och synpunkter under 

processens gång. Ulf Tynelius och Lisa Hörnström tackas för värdefulla inspel tidigt  

i arbetet. Under arbetsprocessen har några personer läst delar av manuskriptet. Vi vill 

här särskilt tacka Jacob Christensen, Gunnar Helgi Kristinsson, Peter Söderlund och 

Espen D. H. Olsen. Samtal om rapportens övergripande frågor med Eva Mörk och 

Lovisa Persson har bidragit till att höja kvaliteten på framför allt slutdiskussionen. Anni 

Martinsdottir ska tackas för att ha korrekturläst en tidig version av manuskriptet, och 

Anna Valentinsson ska ha ett enormt stort tack för korrektur-, layout- och stilinsatser i 

arbetets slutskede. Alla kvarstående fel och eventuella misstolkningar är givetvis våra 

egna. 

En kort not om stil: vi är möjligen överdrivet generösa med originalcitat  

i manuskriptet. Detta beror inte på lättja. Beslutet grundar sig att politik- och 

forskningsområdet vi går i clinch med är omgärdat av starka uppfattningar, präglat av 

normativa kontroverser och är därmed hett omdebatterat. Därför har vi månat om att 

just ha kvar centrala originalcitat i sitt originalspråk. Det minimerar risken för att vi  

i efterhand ska kunna beslås med att ha miss- eller övertolkat slutsatser i litteraturen.  

Slutligen är vi mycket ödmjuka inför det faktum att vi kan ha missat viktig 

grundforskning. Vi har haft en given tidsram för projektet och det är ett digert arbete att 

söka och sammanfatta forskning från 22 länder. Har nyckelreferenser missats är det 

olyckligt men givetvis inte medvetet. Vi kan bara beklaga om sådana missar föreligger. 

Med det sagt önskar vi trevlig läsning 

 

Gissur Ó Erlingsson 
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Att organisera staten: 
basorganisationens roll  
och betydelse 

European local governments have been […] subject to both territorial 
upscaling (amalgamation) and/or trans-scaling (inter-local 
cooperation) of subnational jurisdictions fueled, in part, by recent 
austerity measures and the hopes of national policy makers that such 
reforms will facilitate economies of scale  
                                                (vår fetstil, Bouckaert & Kuhlmann 2016: 4). 

I de flesta utvecklade demokratier spelar kommuner en viktig roll i samhällsbygget. 

Framför allt i det som forskningslitteraturen kommit att kalla för den ”nordliga 

kommunmodellen” (Kuhlmann & Wollman 2014; John 2001; Page 1991; Page & 

Goldsmith 1987) har kommunerna givits ett omfattande ansvar för att ombesörja 

politikområden som i typfallet utgör välfärdsstatens kärna.1 Som det exempelvis 

konstaterades i Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10), är implikationen 

av detta sakförhållande att avgörande värden med starkt riksintresse i slutändan 

realiseras i kommunsektorn. Inte minst gäller detta värden som ”demokrati”, 

”rättssäkerhet” och ”samhällsekonomisk stabilitet”. Att kommuners ansvarsområden 

utgör riksintressen, gör det både begripligt och motiverat att staten är engagerad i hur 

kommunsektorn och kommunala verksamheter utvecklas.2  

Anläggs ett historiskt perspektiv, är det uppenbart att statsmakternas intresse för att 

rent pragmatiskt använda kommuner för att uppnå rikspolitiska mål, fått långtgående 

konsekvenser (jämför Dahlkvist & Strandberg 1999).3 Tydliga uttryck för detta är att 

                                                           
1 För vidare läsning om den viktiga roll som kommunerna spelar i de nordiska ländernas 

förvaltningsmodeller, se också Ladner med flera 2016; Montin & Granberg 2013; Erlingsson & Wänström 
2015. 

2 Som en illustration över statens engagemang i kommunsektorn kan nämnas att en rad utredningar 
initierats de gångna åren som haft till syfte att adressera kommunsektorns framtidsutmaningar, se framför 
allt SOU 2006:101; SOU 2007:10; SOU 2007:72; SOU 2007:93; SOU 2009:92; SOU 2011:39; SOU 
2012:30; SOU 2015:24; SOU 2017:1; SOU 2017:77; SOU 2018:74, liksom den nu pågående 
Kommunutredningen (dir 2017:13). 

3 Ser man till de västeuropeiska staterna, har antalet kommuner i 17 länder sjunkit från cirka 106 000 till 
drygt 74 000 mellan 1950 och 2015. Endast Frankrike, Italien, Portugal och Spanien har samma antal 
kommuner som år 1950. Sverige, Danmark och Grekland sticker ut i internationell jämförelse åt andra 
hållet, där kommunsammanläggningar gjort att kommunstrukturen krympts med mellan 90 och 95 
procent under samma period. (Askim med flera 2017). 
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Sverige i två omgångar genomfört omfattande strukturreformer av kommunnivån. 

Först, 1952 års Storkommunreform. Senare, Kommunblocksreformen som pågick 

under perioden 1962–1974. På 22 år gick Sverige från att ha knappt 2 500 kommuner 

före år 1952, till att ha 278 kommuner efter det att kommunblocksreformerna 

avslutades år 1974. Fastän många andra länder kom att reformera sin kommunnivå 

under efterkrigstiden var de svenska strukturreformerna tidigt ute. De svenska 

reformerna var även bland de allra mest långtgående (Nielsen 2003; Erlingsson med 

flera 2011). Enligt Niemi (1966) inspirerade också de svenska reformerna många andra 

länder att senare omstrukturera sin kommunnivå.  

I ljuset av att flertalet mogna demokratier initierat sammanläggningsreformer sedan 

1990-talets början (exempelvis Tavares 2018; Swianiewicz med flera 2017), är det litet 

anmärkningsvärt att Sverige i allt väsentligt haft samma kommunstruktur under snart 

nog 45 år; bortsett från det faktum att vi sett 13 nya kommuner skapas sedan 1970-

talets slut.4 Uteblivna reformer av kommunstrukturen under så lång tid är 

ögonbrynshöjande av flera skäl. Sveriges befolkning har ökat med knappt två miljoner 

invånare sedan 1970-talets mitt.5 Trots denna befolkningsökning i riket som helhet har 

uppemot hälften av landets kommuner färre invånare idag jämfört med då samtidigt 

som kommunerna i storstadsregionerna upplevt kraftig befolkningstillväxt. Bland annat 

har den ojämna demografiska utvecklingen fått följande konsekvenser:  

• 48 kommuner har färre än 8 000 invånare, vilket var den gräns 

indelningssakkunniga ansåg krävdes för att kommuner skulle vara bärkraftiga 

inför kommunblocksreformen (SOU 1961:9) för nästan 60 år sedan; 

• 78 kommuner har färre än 10 000 invånare, som är den gräns för bärkraftighet 

som Långtidsutredningen (LU 2015:101) spelade upp; 

• 167 kommuner har färre än 20 000 invånare, som var den absoluta 

miniminivån för den danska sammanläggningsreformen år 2007; och en 

liknande siffra har figurerat i debatten som omgärdat både den norska och 

finska sammanläggningsreformen; 

• Drygt 200 kommuner har färre än 30 000 invånare; som är den gräns Sören 

Häggroth (2016) satt för bärkraftighet (i rapport utgiven av Kommuninvest;  

och som förövrigt också var det riktmärke som lyfter fram inför den danska 

reformen 2007, se Blom-Hansen med flera (2016b)). 

                                                           
4 Ordvalet ”i allt väsentligt” kommer sig av tre saker: 1) att kommundelningar alltså gjort att antalet 

kommuner i Sverige ökat från 277 till 290, att 2) kommun- och stadsdelsreformer skulle kunna betraktas 
som ett slags reform av kommunnivån (t.ex. Jönsson 1995; Rudelius 1997), samt 3) att den stora ökningen 
av mellankommunala samarbeten har beskrivits i termer av en partiell strukturreform (t.ex. Gossas 2006; 
Folkesson 2014). 

5 Sverige hade cirka 8,2 miljoner invånare år 1974, och 10,2 miljoner år 2018. 
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Tas dessa siffror som något slags indikation på glappet ”önskvärd” och ”idag 

existerande” kommunstruktur, förefaller det som om att dagens svenska 

kommunstruktur knappast är ändamålsenlig. Under de gångna 40 åren har flera av 

landets mindre kommuner tappat befolkning, och enligt Långtidsutredningens (SOU 

2015:101) befolkningsprognos förväntas över hälften av landets kommuner ha färre 

invånare år 2040 jämfört med hur situationen är idag.6 

Uteblivna reformer av kommunstrukturen är en sak, ojämn befolkningsutveckling en 

annan. Till de gångna decenniernas utveckling ska också läggas att det skett 

överföringar av uppgifter mellan stat, landsting och kommun. Visserligen har den 

studien nu knappt 15 år på nacken, men åtminstone då fann Lemne och Strömberg 

(2003) att kommunerna, netto, fått allt fler saker att ansvara för, och att de nya 

uppgifterna övertogs från både stat och landsting.7  

 

Det sammantagna resultatet av den beskrivna utvecklingen har blivit att  

i synnerhet små kommuner som drabbats av negativ befolkningstillväxt i olika 

avseenden fått tilltagande problem. För med krympande befolkning och ökade krav från 

statsmakten, följer bestämda utmaningar av såväl samhällsekonomisk som 

organisatorisk karaktär. Försörjningskvoten förändras. Skattekraften minskar i takt 

med att andelen äldre medborgare ökar, med följden att kostnader per capita för skola, 

vård och omsorg ökar. Med åldrande befolkning följer höjd takt på pensionsavgångarna 

i kommunsektorn, med effekten att kommunerna upplever rekryteringsproblem inom 

inte minst vård- och omsorgsyrken. Utöver detta finns mycket som talar för att mindre 

och krympande kommuner har svårigheter att rekrytera personal med spets- eller 

specialistkompetens på en rad nyckelområden (exempelvis Lärarförbundet 2017; SKL 

2015; Strandhäll 2012; jämför Erlingsson med flera 2015). Som uppmärksammades 

redan av Sundström och Tingvall (2006), riskerar tilltagande krav på specialist- 

kompetens i kommunsektorn att fördjupa kompetens- och rekryteringsproblemen. 

Utvecklingen har gjort att allt fler röster – och med tiden allt fler inflytelserika 

sådana – höjts om behovet av en ny strukturreform på kommunområdet. Debatten 

började försiktigt röra sig åt det hållet under 2000-talets början. År 2003 sade 

dåvarande kommunminister Lars-Erik Lövdén, att antalet svenska kommuner måste 

minskas (Västerbottens-Kuriren 2003). Någon vecka efter det, uttryckte 

                                                           
6 Dessa prognoser får anses vara behäftade med stor osäkerhet, då den omfattande asylinvandringen 

omkring år 2015 nog gör att träffsäkerheten i kalkylerna inte är fullt tillförlitlig. 
7 Såvitt vi funnit, har ingen liknande studie gjorts över uppgiftsöverföringar sedan dess. Bland de större 

överföringarna till kommun från överliggande nivåer som då hade skett, ska nämnas vård och omsorg av 
äldre och handikappade, som överfördes från landstingen till kommunerna år 1992 (”Ädelreformen”); 
ansvaret för grund- och gymnasieutbildning fördes över från stat till kommunerna år 199, liksom omsorg 
för psykiskt sjuka flyttades från landsting till kommuner år 1995. Delvis relaterat till detta, se även 
Feltenius (2011: 292), där han diskuterar hur makt förskjutits från staten till kommunerna under, framför 
allt, 1970-, 1980-, och 1990-tal. 
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Ansvarskommitténs ordförande – Mats Svegfors (2003) – åsikten att svenska 

kommuner var för små för att kunna klara av att möta framtidens utmaningar. 

Resonemang om behovet av kommunsammanläggningar fördes därefter i två av 

Ansvarskommitténs underlagsrapporter (se Häggroth 2005; Sundström & Tingvall 

2006); och inför utredningen om den kommunala demokratins funktionssätt (Dir 

2010:53) sade utredningens ordförande – Stig Nyman – att det fanns ”alldeles för 

många små kommuner i Sverige” (Dagens Samhälle 2010).  

Hösten 2012 började frågan klättra allt högre upp på den omedelbara politiska 

dagordningen. Folkpartiets dåvarande partisekreterare lade en motion om att utreda 

förutsättningar för en ny kommunsammanläggningsreform, just ”i syfte att minska 

kommunernas sårbarhet och stärka den långsiktiga uthålligheten”, varmed statsmakten 

kunde ”skapa bättre förutsättningar för en likvärdig kommunal service för enskilda 

människor oavsett vilken kommun man är bosatt i” (Motion 2012/13: K381). På 

liknande sätt argumenterade en moderat riksdagsman samma höst (Motion 

2012/13:K295), och 2013 la två moderata riksdagsledamöter en motion om att utreda 

förutsättningarna för att göra det enklare slå samman kommuner på frivillig basis 

(Motion 2013/14: K347). En enkät som Dagens Samhälle (2013) genomförde detta år 

visade att 54 procent av landets kommunstyrelseordförande ansåg att Sverige behöver 

färre och större kommuner.  

Till detta ska läggas att flera inflytelserika aktörer under denna period skrev olika 

slags debattinlägg, där man argumenterade för att en minskning av antalet kommuner 

är nödvändig, däribland en kristdemokratisk riksdagsman (Svanström 2013) och en 

moderat dito (Staxäng 2015), fackföreningen Jusek (Larsen & Hedberg 2013; se även 

Hedberg 20178), samt Stockholm stads finansborgarråd (Wanngård 2015). Den 

intensifierade debatten i frågan får sägas ha nått ett slags klimax i februari 2017, när 

regeringen tillsatte utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta 
samhällsutvecklingen (dir 2017:13), bland annat just med uppdragen att: 

analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, 
kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk 
ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka 
deras förmåga att möta samhällsutvecklingen (vår fetstil). 

Med andra ord finns det bland flera tunga aktörer – såväl intresseorganisationer som 

företrädare för politiska partier – en tilltro till att framför allt kommunsamman-

läggningar är en viktig dellösning på kommunsektorns utmaningar, kanske i synnerhet 

                                                           
8 I sammanhanget kan anmärkas att Juseks VD Hedberg (2017) – såsom vi tolkar honom – anser att 

frivillighetslinjen när det kommer till sammanläggningar är otillräcklig. En tolkning skulle härvid kunna 
vara att Juseks hållning är att tvångssammanläggningar inte ska uteslutas. 
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de små och krympande kommunernas. Vår utgångspunkt i den här rapporten är därför, 

mot denna bakgrund, att det är relevant, viktigt och nödvändigt att sätta det svenska 

fallet i ett internationellt jämförande sammanhang. Det är det dels för att den svenska 

debatten kan berikas med evidens från vad existerande forskning säger, dels för att 

stärka regeringens beslutsunderlag, med forskningsresultat från andra länders 

erfarenheter.  

Rapporten har en bred ansats. Den syftar till att 1) beskriva hur ett urval av mogna 

demokratier idag utformar sin kommunstruktur, 2) uppmärksamma strukturreformer 

på kommunområdet som genomförts sedan mitten av 1990-talet fram till och med idag, 

samt 3) kartlägga vilka studier som gjorts av reformernas effekter, där vi har 

uppmärksamheten riktad i första hand mot forskning om kommunsammanläggningar 

och mellankommunalt samarbete. Den övergripande ambitionen med detta 

tillvägagångssätt är att dra fram lärdomar som kan vara relevanta från andra länders 

erfarenheter av att genomföra eller stimulera till reformer som under en tid varit högt 

upp på den svenska politiska dagordningen.  

Det idéhistoriska, teoretiska och  
ideologiska sammanhanget9 

Den politisk-teoretiska kontexten: varför ens ha en kommunnivå? 
Innan vi ger oss i kast med rapportens primära uppgift – själva forskningsöversikten – 

finns skäl att ge de principiella frågeställningar som här behandlas, litet mer kött och 

ben, litet bättre sammanhang. Det finns nämligen en fråga som överraskande sällan 

berörs i lärobokstexter eller offentliga utredningar: den grundläggande om varför stater 

över huvud taget inrättar en kommunnivå. Vad ska staten egentligen ha kommuner till?  

När man på allvar funderar över frågor som rör uppgiftsfördelning mellan stat-

region-kommun, att slå samman kommuner, eller om ”den optimala 

kommunstorleken”, är det klokt att för ett ögonblick blicka bortom det dagspolitiska 

bruset och ställa frågan: Vad finns det egentligen för grundläggande idéhistoriskt 

tankegods bakom inrättandet av kommuner som byggstenar i politiska system? Genom 

att inledningsvis ge den här rapporten en dylik idéhistorisk förankring, ämnar vi 

plantera tanken hos läsaren att frågan om kommunsammanläggningar inte uteslutande 

kan reduceras till en pragmatisk och teknokratisk fråga om huruvida ”större” 

kommuner är mer effektiva än ”mindre”; eller om ”mindre” är mer ”demokratiska” än 

”större”. Frågorna som omgärdar kommunstrukturens slutgiltiga design, och 

                                                           
9 Den första delen av detta avsnitt bygger i delar på kapitel två i Erlingsson och Wänström (2015). 
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förändringar av densamma, är komplexa än och kopplar an till vilka fundamentala 

ideologiska förföreställningar olika debattörer har. 

 

Mot bakgrund av hur viktiga kommunerna är i de flesta politiska system, hittar man 

förvånande magert med forskning som behandlar frågan om varför i princip alla länder 

(utom de allra minsta) valt att inrätta en kommunnivå. Men undantag, och bra sådana, 

finns. I det svenska sammanhanget är det framför allt statsvetaren Urban Strandberg 

(1998) som ägnat denna politiskt-filosofiskt centrala fråga en hel del utrymme, och han 

har gjort det framför allt i sin doktorsavhandling Debatten om den kommunala 
självstyrelsen.10  

Det är värt att uppehålla sig en stund vid Strandberg (1998) då hans analys på ett 

pedagogiskt sätt visar de grundläggande politiskt-teoretiska skiljelinjerna i hur man kan 

se på kommunerna. Vad är de egentligen och vad bör de mot den bakgrunden fylla för 

funktioner i de politiska systemen?  

Det Strandberg kallar ”idéer om kommuners grundkaraktär” är i sammanhanget 

särskilt relevant. Hur man i slutändan ser på kommunen beror nämligen på vilka 

ställningstaganden man intar i två grundläggande, viktiga frågor. Den första handlar 

om vilken samhällssyn man sluter sig bakom. Här menar Strandberg att det finns två 

diametralt motsatta synsätt på vad kommuner i grunden egentligen är för någonting:  

1) Det ena menar att kommuner kan ses som ”organismer”; därför måste de mer eller 

mindre betraktas som naturliga. 2) Det andra synsättet menar tvärtom att kommuner 

skapas genom människors viljehandlingar. I den första dimensionen, alltså 

samhällssyn, kan vi sålunda skilja mellan synen på kommuner som ”organiska och 

naturgivna” och ”mekaniska och mänskligt konstruerade”. 

Den andra dimensionen rör kommunernas relation till statsmakten. Även här 

finns diametralt skilda synsätt, och de avser frågan om kommuner bör ha en stark 

självständighet från den centrala statsmakten eller om de bör vara direkt statsbundna? 

Mer precist: ska kommuner ses som politiskt självständiga, med rätt att fatta icke-

triviala beslut inom sina egna gränser utan att staten får lägga sig i, eller ska kommuner 

utgöra integrerade delar av den nationella statsmakten som statens verktyg för att 

fullgöra uppgifter som staten vill ha implementerade? Enligt det ena synsättet bör 

kommuner sålunda ges en stark och konstitutionellt skyddad självständighet gentemot 

staten, enligt det andra betraktas bör kommunerna som statens förlängda arm närmare 

medborgarna, och sålunda, instrument i statsmaktens händer. 

                                                           
10 Frågan uppmärksammas också på ett bra sätt av idé- och lärdomshistorikern Mats Andrén (2007) i boken 

Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden; för- och nackdelar med decentralisering och 
långt gående självstyrelse behandlas också, om än mer kortfattat, i exempelvis Molander (2003) och 
Petersson (2006). 
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Beaktar man dessa dimensioner, framträder en fyrfältare som identifierar de fyra 

grundläggande perspektiv på kommunernas grundkaraktär. Figur 1 uppmärksammar 

att kommuner å ena sidan kan ses som organiskt naturliga enheter eller som medvetet 

och viljemässigt utformade, och å andra sidan kan ses som politiskt självständiga från 

statsmakten eller politiskt integrerade och tydligt underordnade densamma. Med 

figuren som verktyg, ringar Strandberg in fyra idealtyper för hur man i den politiska 

historien har sett kommuner som grundläggande byggstenar i politiska system. 

Figur 1: Fyra sätt att se på kommunen (Strandberg 1998). 
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I ruta 1 återfinns gemenskapskommunen. Den härstammar från en organisk 

samhällssyn där kommunen anses ha en närmast naturgiven självständighet. Enligt 

detta synsätt är kommunen och dess självstyrelse historisk, något ursprungligt och 

närmast organiskt framvuxen. Den äldre sockentanken och till viss del traditioner kring 

byar och byalag är knutna till ett sådant grundantagande. Dessa, vad Strandberg kallar 

”romantiska idéer”, kan i modern debatt skönjas när debattörer talar varmt om 

”lokalsamhället” och ”lokala gemenskaper”. Ett illustrativt uttryck för detta var 

måhända när dåvarande kristdemokratiska civilministern Inger Davidsson 1991 (prop 

1992/93) uppmuntrade till kommundelningar med dylika argument:  

Det är angeläget att arbeta för ett mjukt samhälle där varje människa får 
utvecklas till en individ i gemenskap med andra människor. En viktig del 
av utvecklingen sker i små, naturliga gemenskaper […] Regeringen ser 
[därför] positivt på lokala initiativ till kommundelning. 



 
16 

 

 

 

 
ATT  (O M)O RG A NIS E RA D E N P O L IT IS K A B AS O RG ANIS ATIO NE N  

E rl i n gsson  oc h  F lem gå r d  

 

Idén om gemenskapskommunen kan ses som nära knuten till ”kommunitarismen”, den 

ideologi som betonar gemenskapers och de sociala sammanhangens betydelse för att 

samhällen ska kunna fungera på ett bra sätt. 

I ruta 2 hamnar kontraktskommunen, som vilar på den mekaniska 

samhällssynen och tanken att kommuner bör ha en stark självständighet. Strandberg 

beskriver det som att kommunen ses som en korporation av medlemmar, ungefär som 

ett ”lokalt samhällskontrakt” vilken fungerar enligt samma principer som en ekonomisk 

förening. Kommunens självständighet härleds sålunda här ur kommunmedlemmarnas 

frivilliga beslut att sluta sig samman. 

Statsorganism-kommunen återfinns i ruta 3. Det är en syn på kommunen som 

utgår från den organiska samhällssynen, där kommunen helt avgörs av statsmakten och 

bara är en byggsten i den statliga förvaltningsorganismen. Kommunen har en tydlig 

plats i en hierarki och är definitivt underordnad staten. Synsättet betonar nationens – 

”organismens” – harmoniska enhet. 

Slutligen, i ruta 4, hittar vi det synsätt som bygger på en mekanisk samhällssyn och 

där kommunerna också ses som ytterst statsbundna, som ett led i den nationella 

förvaltningen. Här återfinner vi idén om förvaltningskommunen, där kommunen 

betraktas som ändamålsenligt inordnad i den demokratiskt styrda kedjan av offentliga 

förvaltningsorgan. Flera analyser antyder att idén om kommunen som en 

förvaltningskommun dominerade centralmaktens syn på kommunen i Sverige, 

åtminstone under 1950-, 1960-, och 1970-tal. Exempelvis har Mats Dahlkvist och Urban 

Strandberg (1999: 290) gått så långt som att påstå att de svenska kommunerna aldrig 

varit mycket mer än ”lokala verkställare av statlig reformpolitik” (se också Nergelius 

2006: 288). Stig Montin (2004: 36) menar i samma anda att svenska kommuner under 

den perioden sannolikt aldrig var något annat än ”välfärdsstatens förlängda arm”.11 

 

Det sagda får inte misstas för något slags abstrakta teoretiska piruetter, 

framsnickrade av forskare isolerade i sina elfenbenstorn, och iakttagelser som är 

frånkopplade verkligheten. Nej, dessa skilda teoretiska och ideologiska sätt att betrakta 

kommunernas roll i det moderna politiska systemet, demonstrerar nämligen på ett 

tydligt sätt att det finns ett viktigt idéhistoriskt tankegods förknippat med 

kommunnivån, ett tankegods som sällan aktualiseras i dagsaktuell debatt.  

                                                           
11 Bilden av statlig styrning kontra decentralisering följer inga tydliga mönster sedan 1980-talet och framåt. 

Som Montin (2016) uppmärksammar, präglades 1980-talet och början av 1990-talet av kritik mot statens 
detaljstyrning av kommunerna som upplevdes kraftigt begränsa kommunernas handlingsfrihet. Här kom 
därför ramlagar, liksom mål- och resultatstyrning, som bidrog till att minska statens styrning och öka 
kommunernas autonomi. Montin nämner dock också att 1990-talskrisen fick till följd att den statliga 
styrningen stärktes. Det tog sig uttryck i en ökning av specialdestinerade statsbidrag, starkare fokus på 
kontroll och uppföljning, samt mer fokus på nationell likvärdighet. 
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Det är viktigt, menar vi, att ägna denna fråga utrymme av ett enkelt skäl: hur 

politiska partier, eller hur man själv som individ, väljer att se på kommunernas roll och 

funktion i demokratin, beror på vilka ideologiska glasögon man bär med sig in  

i debatten om kommunerna. Det är alltså inte en renodlat neutral fråga, frikopplad från 

ideologiska överväganden. Den norske statsvetaren Tore Hansen (2014) illustrerar på 

ett utmärkt sätt vad olika ideologiska sätt att se på kommunerna har fått för 

konsekvenser för de norska politiska partiernas ställningstaganden i debatter om 

reformer av kommunstrukturen: 

Själva förståelsen av vad en kommun är har varit ett centralt stridstema  
i anslutning till de flesta kommunreformer som genomförts under 
efterkrigstiden. Medan de borgerliga partierna […] har byggt sin 
förståelse av vad en kommun är på föreställningen om ”naturliga lokala 
gemenskaper”, där offentlig verksamhet ska anpassas till de enskilda 
lokala gemenskapernas behov, har särskilt Arbeiderpartiet betraktat 
kommuner som ”offentliga jurisdiktioner” som kan designas frikopplat 
från strukturen på enskilda lokala gemenskaper (vår översättning). 

Skilda ideologiska uppfattningar kan alltså uppenbarligen få långtgående konsekvenser 

för mer real- och dagspolitiska ställningstaganden, såsom vilka uppgifter man kan lägga 

på eller ta ifrån kommunerna, samt huruvida initiativen till kommunsammanläggningar 

eller mellankommunala samarbeten ska komma top-down och med tvingande medel, 

eller om sådana saker ska organiskt och på frivillig basis få växa fram bottom up. 

 

Kommunkonstruktörens huvudvärk: finns  
en optimal kommunstorlek? 
De beskrivna idealtyperna är viktiga aspekter på hur man kan betrakta kommuner och 

deras roll i samhällsorganisationen. Beroende på vilken av idealtyperna som bäst 

stämmer överens med debattörens predisposition, får det omedelbara konsekvenser för 

hur debattören ställer sig till frågor om exempelvis ”vad ska kommuner ha för 

uppgifter?”, ”hur stark och konstitutionellt skyddad ska kommunal självstyrelse vara?” 

och ”är kommunsammanläggningar svaret på kommunsektorns problem?”.  

Det bestämda intrycket från dagspolitisk debatt är att dessa frågor sällan diskuteras  

i ljuset av fundamentala ideologiska åsiktsskillnader. I dag tas kommunernas plats i de 

politiska systemen för tämligen given. Med några få undantag finns samstämmighet om 

att de allra flesta statsbildningar kräver en politisk basorganisation i form av just 

kommuner. Den övergripande moderna debatten har i stor utsträckning handlat om hur 
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stark och konstitutionellt skyddad kommunernas självständighet gentemot statsmakten 

bör vara. Denna första debatt illustreras bland annat av fastslåendet och ratificerandet 

av Europarådets konvention om lokal självstyrelse (European Charter of Local Self-
Government), samt i debatten om den svenska kommunala självstyrelsens 

grundlagsskydd (t.ex. SOU 2007:93). Men debatten har också handlat om 

kommunsammanslagningar, det vill säga, om den optimala storleken på kommuner 

liksom ändamålsenliga uppgiftsfördelningar mellan stat/region/kommun. Denna andra 

debatt illustreras i svenskt sammanhang bland annat av Ansvarskommitténs (SOU 

2007:10) arbete, liksom den nu pågående Kommunutredningens dito. 

 

När ämnet ”optimal kommunstruktur” kommer på tal, är det svårt att inte 

uppmärksamma ett klassiskt demokratiteoretiskt dilemma som tidigt formulerades av 

Robert Dahl och Edward Tufte (1973) i deras bok Size and Democracy. En av de 

uppgifter som Dahl och Tufte föresatte sig var nämligen att försöka besvara vad som 

utgör en optimal kommunstorlek. De konstaterade att man i sökandet efter ett svar på 

denna fråga alltid stöter på ett enormt svårlösligt dilemma. Om ett politiskt system ska 

vara bra på att fånga upp medborgarnas önskemål gagnas det av att vara litet, att ha få 

medlemmar. Men om systemet ska vara bra på att förverkliga medborgarnas önskemål 

på ett adekvat sätt, gagnas det av att vara stort och ha ekonomiska muskler tack vare 

stordriftsfördelar. Ett annat sätt att uttrycka det på, är att säga man i utformningen av 

en kommunstruktur måste prioritera mellan medborgareffektivitet (förhållandevis små 

kommuner) och systemeffektivitet (förhållandevis stora kommuner).  

En tydlig illustration av dilemmat ser ut som följer: när ett politiskt system är på väg 

att skapa sig sin kommunstruktur, kan man välja mellan att medborgaren antingen får 

mycket inflytande över lite (tonvikt på medborgerligt inflytande, ”demokrati”), eller lite 

inflytande över mycket (tonvikt på stordriftsfördelar och systemets leveransförmåga, 

”effektivitet”). När Angelika Vetter och Norbert Kersting (2003: 13, 345) såg tillbaka på 

de då gångna decenniernas kommunala reformpolitik i utvecklade länder, konstaterade 

de att de politiska partierna och de politiska eliterna ofta pratar om att hitta vägar för 

att i större utsträckning göra medborgarna delaktiga i det politiska beslutsfattandet (det 

vill säga, gynna medborgareffektiviteten). Men när faktiska och högst verkliga politiska 

reformer genomförs, går de allt som oftast i riktning mot att stärka kommunernas 

förmåga att leverera service (det vill säga, att stärka systemeffektiviteten och göra avkall 

på medborgareffektiviteten).  

 

Precis som i översikten över grundläggande sätt att betrakta kommunnivån, visar 

den klassiska diskussionen om ”storlek och demokrati” att det finns tydliga normativa 

grunder som ger sammanhang till, och förståelse för, varför svenska kommuner ser ut 
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som de gör idag. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att den 

konstruktion av svenska kommuner som finns idag är starkt präglad av strategiska och 

politiska överväganden. När socialdemokraterna kom till makten efter valet 1932 

började man successivt att lägga grunden för, och bygga ut, det som kommit att utgöra 

den svenska välfärdsstaten, i vilken kommunerna med tiden givits en central roll. De 

kommuner som fanns när partiet kom till makten var generellt sett – på grund av sin 

relativa småskalighet – inte förmögna att hantera omfattande välfärdsåtaganden. När 

dessutom först en ekonomisk depression, och sedan ett världskrig, påkallade det mesta 

av uppmärksamheten, ställdes frågan om kommunstorleken på sin spets mot slutet av 

1940-talet. Då stod socialdemokraterna inför ett avgörande vägval som fick stor 

betydelse för dagens kommunstruktur. I syfte att uppnå den kommunstorlek som 

krävdes för att genomföra välfärdsstatsprojektet, valde socialdemokraterna av allt att 

döma – och för att knyta an till Dahl och Tufte (1973) – att prioritera systemeffektivitet 
framför medborgareffektivitet vid skapandet av de nya kommunerna (se exempelvis 

Strandberg 1998; Erlingsson med flera 2011).12 Detta får illustrera en ofta förgivettagen 

sanning i diskussionen om kommunstorlek: att små kommuner är bättre ur 

demokratisynpunkt, stora är bättre sett till effektivitet och serviceleverans. Båda 

antagandena kan problematiseras. Nedan ger vi ett alternativt perspektiv på den senare 

frågan; medan vi ber om att få återkomma till frågan om storlekens relation till 

demokrati i rapportens slutkapitel.   

 

Som uppmärksammats tidigare på flertalet håll, är den traditionella synen på 

storlek och effektivitet – att stort är bättre än smått när det kommer till förmåga att 

leverera service – kanske väl snäv. Exempelvis menar anhängare av den så kallade 

”Tieboutmodellen” (Tiebout 1956) att en kommunstruktur med (relativt sett) många 

och små kommuner är att föredra framför struktur med (relativt sett) få och stora. 

Tieboutmodellen utgår från att individer har olika önskemål om vilka ”servicepaket” 

(det vill säga bestämda kombinationer av ”skattenivå” och ”utbud/kvalitet av offentlig 

service”). Individerna antas sedan flytta till den kommun som erbjuder paket som bäst 

överensstämmer med deras önskemål. Med grund i dessa utgångspunkter, är hypotesen 

att ju fler kommuner som finns, och ju större variationen det är dem emellan, desto 

större är sannolikheten att majoriteten av medborgarna får de krav de har på det 

                                                           
12 Som ett slags belägg för detta, är – som Gustafsson (1996) påpekar – att sammanläggningarnas effekter på 

svensk demokrati knappt berördes i de utredningar som föregick Storkommunreformen och 
Kommunblocksreformerna.  
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offentliga tillfredsställda.13 Om ett sådant sätt att förstå effektivitet accepteras (det vill 

säga att effektivitet också kan vara att fler medborgare är nöjda med den offentliga 

servicen) är det inte givet att få stora kommuner är att föredra framför många små. 

Även anhängare av Friedrich von Hayeks (1960) idé om den ”experimentellt 

organiserade ekonomin” (se också Knight 2007), brukar tolka effektivitet i litet 

annorlunda termer än hur man traditionellt gjort när man pratat om kommunstorlek 

och effektivitet. I svensk kontext kan Gunnar Wetterberg (2000) ses som en bra 

uttolkare av principen, när han konstaterar att det förhållandevis stora antalet 

kommuner gett den omfattande offentliga sektorn en viss flexibilitet. 

Kommunstrukturen gör, menar han, att 290 beslutscentra – och inte bara en enda 

centralmakt – fattar beslut om resursanvändningen. Att ha förhållandevis många 

kommuner med visst mått av självstyrelse minskar därmed negativa återverkningar av 

felkalkyler, misstag och övergrepp från statens sida. Wetterberg (2000: 40) 

sammanfattar poängen:  

[Genom den stora mängden beslutscentra] har självstyrelsen härmat en 
av marknadens mer sympatiska mekanismer. Förnyelsen hänger inte 
längre på ett enda beslut. Förnyarna kan vara en eller ett par pionjärer, 
som går före alla andra och prövar en ny lösning. Går det bra så kommer 
de andra efter, en efter en och så flockvis, ända tills man successivt ställt 
om hela sektorn. Kommunerna blir [därmed] varandras laboratorier. 

Det sagda indikerar att effektivitet i kommunsektorn, åtminstone i teorin, inte bara ska 

förstås i termer av stordriftsfördelar. Med en stark självstyrelse kombinerat med 

förhållandevis många kommuner skulle konkurrens mellan kommuner, liksom 
experimenterade och jämförande också kunna bidra till ökad effektivitet i 

kommunsektorn. När kommuner konkurrerar om invånare, experimenterar med 

lösningar och systematiskt jämför sig med varandra, inspireras de och lär sig av 

varandra; både avseende framgångar liksom avseende misstag. Därmed kan förnyelse, 

anpassning och effektivisering i kommunsektorn ske löpande och kontinuerligt.  

En viktig lärdom av detta är att det alltså inte är fullständigt ideologiskt neutralt vad 

en statsmakt anser att kommuner bör vara för någonting, hur stora eller små utformar 

                                                           
13 Tieboutmodellen brukar kritiseras för att dess antaganden är allt för orealistiska – bland annat för att 

människor inte är så lättrörliga som modellen gör gällande, liksom att de inte är särskilt välinformerade 
om hur väl politiken fungerar i den egna samt andra kommuner. Men, intressant nog: trots modellens 
bristande realism i sina antaganden, fann exempelvis Kollman med flera (1997) att den totala 
samhällsnyttan växer ju fler kommuner det finns; och Dowding med flera (1994) fann – efter att ha gjort 
en metaanalys av över 200 testningar av Tieboutmodellen – att det finns ett litet stöd hypotesen att ju fler 
kommuner det finns, desto större är medborgarnas tillfredsställelse med offentlig service. När Saltz och 
Capener (2016) upprepade Dowding med fleras företag 22 år senare – och granskade över 40 testningar 
som gjorts sedan dess – fann de att Tieboutmodellen fortfarande fortsatte få visst stöd i empiriska studier.  
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dem, eller vad man i slutänden ger dem för uppgifter och låter dem själva ha egen 

rådighet över. De slutgiltiga svaren på dessa frågor, och den faktiska utformningen av 

kommunnivån, är politiskt sprängstoff. I den fortsatta framställningen får vi anledning 

att återkomma till de teoretiska perspektiv som presenterats, och bland annat se om 

teorier om stordriftsfördelar tycks infrias när stater genomfört större 

kommunsammanläggningsreformer; eller om det verkligen alltid är så att ”stort” är 

sämre än ”litet” när det kommer till kommunstorlek. 

Distinktionen mellan ”enhetsstater” och ”federationer” 
För den fortsatta framställningens skull finns skäl att påminna om den grundläggande 

distinktionen mellan ”enhetsstater” och ”federationer”. Sverige är en enhetsstat. 
Kommunerna är statsmaktens konstruktioner och får sitt självstyre, sitt 

handlingsutrymme, därifrån. Svenska kommuner kan därför aldrig riktigt vara 

självständiga i någon genuin mening. Detta är en grundläggande skillnad jämfört med 

federationer. Federationer beskrivs ibland som statsskick som antingen organiserats för 

att hålla samman heterogena, mångkulturella samhällen, och/eller så är det statsskick 

som i grunden bärs upp av subnationella enheter som gått samman till en statsbildning 

(jämför Petersson 2004). Här har de subnationella enheterna något slags 

grundläggande suveränitet visavi centralmakten.  

Idéhistoriskt och filosofiskt är det inte helt givet på vilken betydelse termen 

”federalism” ska ges. Som Petersson (2004) skriver, utgör ”federation” ett spännings- 

fyllt begrepp som kan inbegripa tendenser såväl i centraliserande och decentraliserade 

riktning. För att ta ett exempel, står det faktiskt alltid till buds också för enhetsstatens 

konstitutionella arkitekter att erbjuda den lokala självstyrelsen ett konstitutionellt 

skydd. Genom att högst medvetet designa systemet så att man bygger in begränsningar 

för statens maktutövning och därmed tillåta förhållandevis starka och självständiga 

kommuner, skulle också enhetsstater kunna ha inslag av federalismens principer 

genom att garantera genuin lokal självstyrelse. Därmed kan de också bygga in så kallad 

”vertikal maktdelning” i det egna statsskicket (t.ex. Bull 1999; Strandberg 2003).  

Härvid är Peder Nielsens (2003: 207) djupdykning i de politisk-teoretiska 

argumenten för en konstitutionellt skyddad självstyrelse intressanta, eftersom en sådan 

ordning även kan ge en enhetsstat federala inslag. Han konstaterar att självstyrande 

kommuner skulle kunna fungera som en viktig motvikt och ett skydd för 

kommuninvånarna mot en omnipotent statsmakt. Emellertid har Sverige aldrig riktigt 

slagit in på detta spår. Det tycks finnas samstämmighet bland dem som fördjupat sig  

i lagtexterna om att den lokala självstyrelsen har en svag konstitutionell grund i Sverige 

(Petersson 2005: 170; Nergelius 2006: 89f). Dock finns vissa sentida tendenser som 

talar för en växande respekt för självstyrelsevärdet också i Sverige. Hit hör 
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ratificerandet av Europakonventionen om lokal självstyrelse år 1989; men kanske ännu 

mer 2011 års revidering av regeringsformen och det nya kommunkapitlet – i synnerhet 

införandet av den så kallade proportionalitetsprincipen. Thomas Bull och Fredrik 

Sterzel (2010) menar att proportionalitetsprincipen utgör ett särskilt viktigt skydd, då 

den föreskriver att en inskränkning av självstyrelsen inte bör ”gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den” (RF 14 kap, 3§).  

Men, detta är alltså läget efter 2011. Innan dess läser vi litteraturen som om det finns 

samstämmighet kring följande tolkning: vilken betydelse ”lokal självstyrelse”  

i realiteten får, är litet grand en öppen fråga. Regeringsformen anger att självstyrelsens 

utformning ska fastställas genom vanlig lag. Endast med de begränsningar som 

proportionalitetsprincipen numera anger, har flera uttolkare menat att regeringsformen 

(RF) i princip skänker riksdagsmajoriteterna makt att utvidga eller inskränka 

kommunernas befogenhetssfär efter de egna behoven. I sammanhanget är Dahlkvist 

och Strandbergs (1999) analys belysande, där de med emfas understryker Sveriges 

ställning som enhetsstat och kommunernas begränsade autonomi. De menar nämligen 

att svenska kommuner historiskt sett varit lokala verkställare av statlig reformpolitik 

(för liknande tolkning, se Nergelius 2006: 288) och skriver: 

Det retoriken kallar ”kommunal självstyrelse” är huvudsakligen en 
förvaltningsform inom enhetsstaten… Rättspositivistiskt sett råder ju 
följande: Kommuner har, säger har, ingen juridisk kompetens. De får, 
säger får, sin juridiska kompetens av staten… Lagstiftningen är faktiskt 
sådan. Det är också sant maktpolitiskt sett. De politiska majoriteterna har 
faktiskt över tid inrättat det så” (Dahlkvist & Strandberg 1999: 290). 

Med den tolkningen måste Sverige, i allt väsentligt, betraktas som närmast ett typfall av 

en enhetsstat, och långt ifrån att vara en federation av det snitt vi ser i länder som 

Österrike, Tyskland, Schweiz, Australien och Kanada; länder som vi längre fram ska få 

bekanta oss med närmare i den här rapporten.  

Avgränsningar 
Föreliggande rapport syftar till att presentera en genomgång av hur stater idag utformar 

sin kommunstruktur, se vilken typ av reformer på kommunområdet som genomförts 

sedan mitten av 1990-talet fram till idag, samt att kartlägga vilka studier som gjorts av 

reformernas effekter.  Det är en grannlaga uppgift att genomföra det vi här föresätter 

oss att göra. Vi ämnar dels beskriva den politiska basorganisationens struktur i flertalet 

utvecklade demokratier, dels kartlägga större reformer som gjorts  

i och av kommunstrukturen där, samt slutligen inventera den forskning som gjorts om 

de effekter dessa reformer tycks haft. Ambitionen gör att vi medvetet prioriterar bredd 
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framför djup, vilket i sin tur gör att läsaren bör vara medveten om att vi tar risken att 

missa vissa nyanser i materialet. För att göra vår uppgift hanterlig, har en rad beslut 

tagits avseende avgränsningar. Avgränsningarna handlar primärt om 1) vilka länder vi 

ser närmare på; 2) vilken tidsperiod vi uppmärksammar; och 3) vilken sorts reformer vi 

primärt intresserar oss för (och därmed alltså sökt empirisk forskningslitteratur om). 

Länder 
Intresserar vi oss för övergripande frågor som ”effekter av kommunsammanläggningar” 

och ”effekter av mellankommunala samarbeten”, är det i någon mening principiellt sett 

mindre intressant i vilka länder reformerna råkat äga rum. Svaret på de allmängiltiga 

frågorna är på sätt och vis lika intressanta, oavsett om forskningen genomförts på 

reformer i Botswana eller Finland. I teorin och på papperet skulle alla världens länder 

vara intressanta att se närmare på i en forskningsöversikt av detta slag.  

Tre saker gör dock att vi avgränsar oss till dels bestämda länder, dels att vara något 

mer utförliga i genomgången av vissa jämfört med andra. Den första är att 

arbetsuppgiften blir oss övermäktig om alla jordens länder ska täckas – några 
avgränsningar måste helt enkelt göras för att kartläggningen ska kunna ha något slags 

djup (eller, än viktigare alls vara genomförbar, givet våra resursmässiga ramar). Den 

andra är att vi framför allt vill eftersöka lärdomar som torde vara policyrelevanta för det 

svenska sammanhanget och den svenska debatten. Den tredje är att det de facto måste 

ha genomförts någorlunda rigorösa forskningsstudier om reformerna i dessa länder. 

Det gör att vi lägger extra stor tonvikt vid utvecklade demokratier, vars 

samhällsorganisation och kommunmodell bär drag av likhet med den svenska, och där 

vetenskapligt publicerad forskning om reformernas effekter faktiskt existerar. 

Inom kommunforskningen kategoriserar och grupperar man ofta länder efter ett 

slags idealtypiska ”kommunmodeller” (se till exempel en översikt över dylika 

kategoriseringar i Sellers och Lidström, 2007: 214). Såvitt vi kan överblicka är den mest 

sentida sorteringen av detta slag Bouckaert och Kuhlmans (2016) och då har de sorterat 

in europeiska länderna i olika kommunsystem. Författarna delar här in modellerna i:  

• Den nordliga 

• Den anglosaxiska 

• Den kontinentaleuropeiska 

• Den centraleuropeiska 

• Den sydösteuropeiska 

I kapitel två disponerar vi översikten efter indelningen som återfinns i Bouckaert och 

Kuhlman (2016), (och i kapitel två beskrivs också mer ingående det författarna menar 

kännetecknar var och en av modellerna). I det här skedet räcker det med att säga att vår 

avgränsningsprincip har varit att vara särskilt ingående och omsorgsfulla med länder 
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som placerats i modeller som mest liknar vår svenska (alltså, främst den ”nordliga”). 

Men, vi månar också om att åtminstone ge några exempel från de andra systemen, för 

att ge läsaren en känsla för hur kommunnivån organiseras där och vilka reformer de 

genomgått de senaste decennierna, liksom vad vi forskningsmässigt vet om effekterna 

av reformerna där. Utöver genomgången av ett urval av de europeiska länderna har vi 

också plockat in fem icke-europeiska länder i översikten. Det främsta kriteriet för det 

urvalet har varit att det ska röra sig om 1) utvecklade demokratier som 2) reformerat sin 

kommunnivå, och 3) där forskning finns om effekterna dessa reformer. Det innebär att 

också Nya Zeeland, Japan, Israel, Kanada och Australien får en kortare behandling i 

översikten. När allt är räknat och klart, innebär det att vi mer eller mindre omfattande 

täcker in sammanlagt 22 länder i översikten.   

Tidsperiod 
När länderna väl spikats, måste också frågan ställas: vilken tidsperiod ska vi avgränsa 

oss till? Det finns goda substantiella skäl att skilja på den våg av kommunreformer som 

sköljde över framför allt Västeuropa under efterkrigstiden och de reformer av 

kommunnivån vi sett från 1990-talet och framåt. Efterkrigstidens reformer handlade  

i mångt och mycket om att ovanifrån – och inte sällan med tvång – designa en 

kommunstruktur som var väl anpassad till att förmå implementera de välfärdsstater 

som då var under uppbyggnad. I allt väsentligt präglades 1980-talet av ett relativt lugn 

avseende den här sortens reformer – alltså att skapa större och färre kommuner; ett 

lugn som bland annat fick Marcou (1993) att hävda att de stora territoriella reformernas 

tid var över.  

Men, som vi redan har indikerat ovan, stämde Marcous förutsägelse ganska illa. 

Många stater har antingen genomfört, är mitt uppe i eller står i begrepp att 

implementera kommunreformer. Den här vågen skiljer sig dock från efterkrigstidens 

reformer. Den här mer sentida utvecklingen kallar Swianiewicz med flera (2017) för den 

”tredje vågen” av kommunsammanläggningar. Något tillyxat kan sägas att det jämfört 

med efterkrigstidens reformer, inte är utvecklingsoptimism, teknokrati och utbyggnad 

av en välfärdsstat som är den bakomliggande drivkraften. Snarare handlar det om för 

staterna att försöka mejsla fram verktyg som på grund av stordrifts- och skalfördelar, 

liksom synergieffekter, ska kunna rädda ekonomi och kompetensförsörjning i små och 

krympande kommuner; särskilt rurala sådana (Bouckaert och Kuhlmann 2016). Av 

detta skäl är det starkt motiverat att avgränsa oss i denna översikt till denna ”tredje våg” 

av strukturreformer – alltså till forskning som gjorts av reformer från omkring mitten 

av 1990-talet och framåt.  
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Vilken sorts kommunreformer? 
Då återstår ett sista viktigt beslut: när vi söker efter reformer i dessa länder under 

denna tidsperiod, vad är det då vi riktar sökarljuset mot? Som Bouckaert och Kuhlman 

(2016) konstaterar i introduktionskapitlet till antologin Local Public Sector Reforms in 
Times Of Crisis, har de mest diskuterade verktygen varit antingen kommun- 
sammanläggningar eller utökade mellankommunala samarbeten. Enligt en 

översikt gjord av Germà Bel och Mildred E. Wener (2015), är detta också – såväl i den 

teoretiska litteraturen som i inhemska politiska debatter – de vanligast förekommande 

förslagen på verktyg för att komma åt kommunsektorns framtida utmaningar.   

Eftersom det också tidigt i direktiven till utredningen Stärkt kapacitet i 
kommunerna för att möta samhällsutvecklingen framhålls att just ”kommunal 

samverkan” och  ”kommunsammanläggningar” ska analyseras som tänkbara åtgärder 

för att stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen, stärker det 

ytterligare argumentet att åtminstone i första hand kartlägga om sådana reformer gjorts 

(eller initiativ tagits till dem) i vårt urval av länder, och vad empirisk forskning i sådana 

fall säger om effekterna av dem.  

Att fokusera på denna typ av verktyg motiveras ytterligare av att vi – som var tydligt 

i rapportens inledning – sett flera inflytelserika aktörer som argumenterar för en 

omfattande storkommunreform. Samtidigt har åter andra – som Joakim Nergelius 

(2013) – hävdat att mer och smartare samverkan mellan landets kommuner är svaret på 

kommunsektorns problem. I översikten kommer vi att rikta sökarljuset på forskning 

som intresserat sig för effekter på ekonomi/kostnader, kvalitet på service och 

serviceleverans samt demokrati.14 

Disposition 
I detta introduktionskapitel har vi presenterat det grundläggande samhälleliga problem 

som står i fokus för forskningsöversikten: den svenska kommunsektorns utmaningar. 

Därefter har vi satt detta samhällsproblem i ett litet mer abstrakt, men enligt vår 

mening viktigt och intellektuellt meningsfullt, bredare idéhistoriskt, ideologiskt och 

teoretiskt sammanhang. Slutligen har vi presenterat, och argumenterat för, de 

avgränsningar som gjorts för att göra arbetet med forskningsöversikten hanterbart. 

I nästa kapitel möter vi fallen, länderna, som vi tittar närmare på. Dessa presenteras 

i kluster som avgörs av vilka kommunmodeller de sorterats under av Bouckaert och 

Kuhlman (2016, se ovan). I presentationen av varje land har vi försökt följa ungefär 

samma logik: först ges en kort introduktion till kommunnivåns historia i det aktuella 

                                                           
14 I sammanhanget bör påpekas att vi är huvudsakligen utlämnade till forskningslitteratur på engelska samt 

de nordiska språken (exklusive finska); det finns med andra ord risk att vi utelämnar forskning som 
bedrivits, och utvärderingar som gjorts, på andra, inhemska språk. 
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landet, och kortfattad information ges om kommunernas plats i respektive 

samhällsbyggen. Därefter följer några ord om kommunnivåns status idag och de 

reformer som präglat kommunsektorn sedan 1990-talets mitt. De respektive 

fallbeskrivningarna avslutas sedan med att vi redogör för den huvudsakliga forskning 

som gjorts om kommunreformer i de respektive länderna under de gångna 20–25 åren, 

och vad forskningen säger om reformernas effekter på framför allt 

ekonomi/kostnadseffektivitet och demokrati. 

I rapportens tredje och sista kapitel sammanfattas huvudintrycken från vad vi 

uppfattar vara de gemensamma, generella dragen från forskningsöversikten i kapitel 

två. Här redogörs också för resultat från jämförande studier om kommunreformer, 

liksom vad andra forskningsöversikter nått för övergripande slutsatser. Vi avslutar det 

tredje kapitlet med en friare diskussion om hur erfarenheter av större reformer i andra 

länder kan informera den svenska debatten och eventuellt utgöra input/underlag till de 

typer av reformer som diskuterats i vår kontext för att möta kommunsektorns 

utmaningar.  
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Kommunreformer från  
1990-talet fram till idag 
 

Den nordliga kommunmodellen  

Bouckaert och Kuhlmann (2016) framhåller att den nordliga kommunmodellen 

kännetecknas av att den tydligt är rotad i den romerska lagtraditionen (precis som 

de kontinentaleuropeiska kommunmodellerna), men skiljer sig från de senare i att 

rekryteringen till offentliga tjänster sker betydligt mer meritokratisk och i öppen 

konkurrens, liksom att offentlighetsprincipen har en stark formell ställning. Den 

nordliga kommunmodellen kännetecknas vidare av att kommunerna givits ansvar 

för väldigt många och viktiga uppgifter, samt att den kommunala självstyrelsen – 

åtminstone på papperet – generellt sett värnas i konstitutionerna. De länder som 

författarna sorterar under denna modell är Danmark, Finland, Island, 

Nederländerna och Norge.  

Danmark  
Danmarks politiska och administrativa system har beskrivits som ett av de mer 

decentraliserade i Europa (exempelvis Henriksen med flera 2016). Grunden till detta 

lades när de danska kommunernas självbestämmande fastslogs i 1849 års grundlag. Det 

danska kommunssystemet består av två nivåer – kommuner och regioner. 1970 års 

kommunalreform innebar ambitiösa sammanläggningar, där antalet danska kommuner 

minskade från 1 108 till 275 och antalet amtskommuner (motsvarande regionnivån) 

från 25 till 14. Under denna sammanläggningsprocess påbörjades också ett överförande 

av ansvar för utförandet av flera välfärdsuppgifter till de subnationella nivåerna, såsom 

exempelvis förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg (se exempelvis Kjaer med flera 

2010; Henriksen 2016; Statskontoret 2002). 

2004 fattades ett beslut om en ny omfattande strukturreform, som genomfördes 

2007, där 238 primärkommuner slogs samman till 65. 33 av de danska kommunerna 

förblev oförändrade (Askim med flera 2016). Efter reformen var det sålunda 98 stycken 

kommuner totalt, och vi fick också se fem regioner ersätta de tretton 

”amtskommunerna”.  
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Processen som ledde fram till reformen var mycket snabb och blev i slutändan 

omfattande. På papperet kännetecknades den av frivillighet, men under ytan fanns hot 

om tvingande inslag om kommunerna inte förmådde frivilligt gå samman till den grad 

att de nådde adekvat bärkraft. Reformen innebar även stora förändringar i hur ansvar 

för politikområden kom att fördelas där kommunerna flera nya uppgifter på sin tallrik. 

Sammanläggningsprocessen beskrivs på ett kortfattat och översiktligt sätt i Blom-

Hansen med fleras (2016b) forskningsöversikt.  

 

Förutom att komma till rätta med mindre kommuners kapacitetsproblem, var en 

viktig bevekelsegrund till reformen att staten ansåg att koordinationen mellan dels de 

enskilda kommunerna, och dels mellan kommunerna och amtskommunerna, fungerade 

så dåligt att det var bättre att skapa storkommuner som tog ansvar för bland annat viss 

hälso- och sjukvård, samt fysisk planering och infrastruktur, som särskilt behövde 

samordnas bättre i storstadsregionerna. Från statsmakten upplevdes strukturreformen 

som nödvändig också för att på ett mer effektivt sätt kontrollera och styra välfärdens 

utformning från central nivå (Bundgaard & Vrangbæk 2007). Dessutom upplevdes 

mindre kommuner ha svårigheter att upprätthålla tillräcklig kvalitet på 

välfärdstjänsterna. Att behålla och rekrytera lämplig personal – i betydelsen adekvat 

kompetens – upplevdes också som besvärligt. Ytterligare ett motiv var den ibland något 

oklara arbetsfördelningen mellan kommun och region/amtskommuner, där 

medborgare/patienter sågs falla mellan stolarna. Detta försökte man komma åt genom 

att delegera de flesta uppgifterna – förutom sjukhusen – från den regionala nivån till 

den kommunala. Med en sådan arbetsfördelning ansågs det krävas större kommuner, 

vilket i sin tur skulle generera stordriftsfördelar, enligt statens bedömningar (Kjaer med 

flera 2010).   

För att säkerställa att kommunerna var kompetensmässigt hållbara fastställdes att 

riktmärket var att kommunerna skulle ha minst 30 000 invånare; men att denna siffra 

kunde man göra undantag ifrån. Kommuner med färre än 20 000 kunde få förbli i egen 

regi, om de förband sig att ingå i samverkan med en större grannkommun om uppgifter 

som krävde ett större befolkningsunderlag (Blom-Hansen 2016a, 2016b). Reformen 

innebar i slutändan att den genomsnittliga kommunbefolkningen ökade från knappt  

19 000 till 55 000, och att andelen små kommuner blev mindre: från 77,8 procent till 

7,1 procent (Kjaer med flera 2010: 572).  

Amtskommunernas/regionernas befogenheter har med reformen minskat och till 

stor del förts över till kommunerna. Samtidigt gör några forskare bedömningen att den 

statliga styrningen av kommunsektorn har stärkts efter reformen (exempelvis Moll 

Ghin 2017). På policyområden som miljö och vatten, har staten numera vetorätt 

(Getimis 2016: 258–9). En ny budgetlag har satt ett utgiftstak för kommunerna, och 
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staten har stärkt sin tillsyn i välfärden genom närmare kvalitetskrav samt kontroll- och 

utvärderingsmekanismer (Henriksen med flera 2016; jämför Blom-Hansen med flera 

2016b).  

Kommunerna har fortsatt att ha ansvaret för utförandet av de allra flesta 

välfärdsuppgifterna och den danska välfärdsstaten är fortfarande bottentung  

i europeisk jämförelse (i bemärkelsen att stora och viktiga uppgifter ligger på 

kommunnivån). Samtidigt finns emellertid indikationer på att den centrala nivån har 

stärkt sin strategiska makt att styra och övervaka kommunerna i riktning mot att bli 

mer bärkraftiga, genom att från ett övergripande perspektiv främja samarbetsformer 

och olika typer av organisationsförbättringar.  

I och med den senaste reformen, menar Andersen (2008: 15f), har traditionella 

socialdemokratiska värden som arbete, lönenivåer och tillgänglighet tonats ned, och 

tillväxtskapande faktorer som utbildningsnivå, entreprenörskap, innovation, kreativitet 

och kultur har uppvärderats. Här finns olikheter mellan olika regioner i Danmark 

gällande vilka förutsättningar det finns för att efterleva de nya riktmärkena. För de nya 

tillväxtfaktorerna spelar befolkningsunderlaget roll, vilket gör att de är koncentrerade  

i större urbana områden. Med strukturreformen, menar Andersen, har statsmakten 

fokuserat på att formera om den kommunala nivån enligt sina prioriteringar – utan att  

i allt för hög grad beakta olikheterna och svårigheterna att efterleva dem i vissa 

kommuner.   

Det betyder förstås inte att danskarna inte har försökt komma åt frågan om 

regionala diskrepanser med andra medel. Mest beaktansvärt här är den ambitiösa 

utlokaliseringsreform som genomfördes i ett första steg 2015 och ett andra 2017, då 

nästan 4 000 statliga jobb flyttades från Köpenhamn till andra regioner – och uppemot 

40 olika samhällen i hela Danmark skulle få ta del av statliga jobb. Hur har det då gått? 

Inte allt för bra, vad det verkar. En dansk fackförening för akademiker och 

statstjänstemän – Djøf – gav Ramböll i uppdrag att försöka få grepp om effekterna 

(Ramböll 2017). Ska man tro rapporten tycks den danska reformen i kronor och ören 

blivit dyrare än planerat, bara en bråkdel av de anställda följde med när myndigheterna 

flyttade, handläggningstiderna saktades ned, och arbetsmiljön på myndigheterna ger 

intryck av att ha försämrats. Även om man ska ha i bakhuvudet att Djøf är ett 

särintresse, finns anledning att ställa sig kritisk till huruvida utlokaliseringar löser de 

problem som de avses adressera. En del av Ramböll-rapportens resultat går nämligen 

igen i den danska Riksrevisionens rapport som utvärderat reformen (Rigsrevisionen 

2018). Här noteras att uppemot 90 procent av medarbetarna bytts ut på flera av 

arbetsplatserna, och man ser ökande sjukfrånvaro, förlängda handläggningstider och 

minskad produktion. Följden har blivit att detta, för att citera rapporten, ”også har 

påvirket borgere og virksomheder”.  
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Tiotusenkronorsfrågan här är emellertid: vad har strukturreformen fått för 

konsekvenser då, alltså, minskningen av antalet danska kommuner från 271 till 98 

stycken? Sättet reformen genomfördes på har gett forskare ett veritabelt 

forskningslaboratorium att använda för att ge välgrundade svar på frågan huruvida 

kommunsammanläggningar i slutändan ger upphov till de fördelar de, enligt teorin ska 

ge upphov till. För minns: 205 av de danska kommunerna berördes av 

sammanläggningar (och blev 65 stycken), medan 33 förblev egna. När forskarna har 

studerat saken, vad har de då funnit? 

Huvudsyftet med sammanläggningar har i typfallet inte varit att stärka demokratin. 

Bevekelsegrunden är först och främst en önskan om att åstadkomma ökad 

kostnadseffektivitet genom exempelvis stordriftsfördelar, samt att också kunna nå 

högre kvalitet på offentlig service. Så, vad säger den danska forskningen om det – 

uppnåddes sådana målsättningar? Här är forskarnas bild inte entydig. I en studie av de 

danska reformerna finner Hansen med flera (2014) att sammanläggningarna har lett till 

bättre budgetbalans hos sammanslagna kommuner. Det kan tolkas som att 

kommunerna blivit mer finansiellt robusta och att deras styrningskapacitet stärkts. Som 

vidare stöd för detta finns studier som tyder på att de sammanslagna kommunerna varit 

bättre på att hantera den ekonomiska kris som drabbade landet år 2010 (Foged 2015; se 

också Blom-Hansen med flera. 2016b). Vad gäller kostnadsutveckling, finner Blom-

Hansen med flera (2014) att kostnaderna för administration minskade i de kommuner 

som slogs samman. Detta resultat indikerar att stordriftsfördelar inom 

administrationen i allt väsentligt realiserades 

Men, denna initialt positiva bild måste justera något. I en studie som publicerades 

två år senare (Blom-Hansen med flera 2016a) var tongångarna litet mer pessimistiska. 

Nu fann författarna nämligen nedslående saker, och nådde slutsatsen:  

Re-examining the theoretical arguments invoked to justify [amalgamation 
reforms], we find that, in fact, there is no compelling reason to 
expect them to yield net gains. Potential savings in, for example, 
administrative costs are likely to be offset by opposite effects for other 
domains. […] We exploit the particular characteristics of a recent Danish 
reform to provide more credible difference-in-differences estimates of the 
effect of mergers. The result turns out to be null: cost savings in some 
areas were offset by deterioration in others, while for most public services 
jurisdiction size did not matter at all. Given significant transition 
costs, the finding raises questions about the rationale behind a 
global movement that has already restructured local 
government on almost all continents (vår fetstil). 
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Här finner alltså Blom-Hansen med kolleger att när allt är räknat och klart, verkar det 

faktiskt inte finnas några ekonomiska besparingar att göra i samband med 

kommunsammanläggningarna. Författarna använder resultaten från studien för att 

väcka kritiska frågor om det verkligen är särskilt rationellt med den pågående närmast 

världsomspännande trenden att gå mot allt färre och större kommunala enheter. När en 

av författarna senare har intervjuats i dagspress om deras inställning till reformerna, 

efter att ha studerat dem från en mängd olika perspektiv, lutar han åt det mer kritiska 

hållet. Kurt Houlberg (intervju i Klassekampen 2017) utvecklar: 

Kommunane har blitt meir robuste og i betre stand til å balansere 
budsjetta. Men når det gjeld dei økonomiske stordriftsfordelane, er 
resultata meir blanda. Det er spart inn noko på administrasjon og 
vegvesen, men pengane har gått til andre område, som barnevern og 
arbeidsmarknadstiltak. 

Houlberg har i ett annat sammanhang konkluderat att den sammantagna lärdomen 

från deras forskning måste vara att man nog inte kan förvänta sig att uppnå 

stordriftsfördelar av att slå samman kommuner (Frifagbevegelse 2017).  

 

Låt oss så gå över till demokratifrågan. Till att börja med, konstaterar Houlberg 

(2015) i en sammanfattning av litteraturen, att dansk kommunförstoring inte verkar ha 

haft nedbrytande effekter på de två faktorer som brukar beskrivas i termer av 

demokratins kärna: politiskt förtroende och valdeltagande. Men reformen tycks ändå ha 

påverkat demokratin negativt på andra sätt. Ulrik Kjaer med flera (2010) har närmat sig 

frågan på ett metodologiskt innovativt sätt. En implikation av analysen är att frågan om 

sammanläggningar inte – i alla fall på kort och kanske medellång sikt – är densamma 

som den klassiska ”storlek-och-demokrati-frågan”; så som den vanligtvis avhandlas  

i tvärsnittsstudier (alltså när man bara jämför stora och små kommuner vid en och 

samma tidpunkt). På kort till medellång sikt måste istället vi ställa frågan om inte 

demokratieffekten snarare handlar om processer: vad är det egentligen som händer 

med det politiska systemet när ett par kommuner går från att finnas i egen regi, till att 

plötsligt styras gemensamt under ett helt nytt, sammanslaget fullmäktige? 

Kjaer med flera (2010) ställer alltså denna fråga mot det unika datamaterial som 

Danmark erbjuder i kölvattnet av strukturreformen. Forskarna har enkätdata från före 

(2003) och efter reformen (2009). De hittar tankeväckande saker. Jämfört med 

kommuner som inte slagits samman, ser de att fritidspolitiker i de sammanslagna 

kommunerna upplever att de förlorat makt och inflytande, och att makt upplevs ha 

koncentrerats och cementerats i toppen av de nya kommunala organisationerna till hel- 
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och deltidsarvoderade. Dessutom ser det ut som om att förvaltningsapparaten stärkt sitt 

politiska inflytande på de folkvaldas bekostnad i de sammanslagna kommunerna. En 

tolkning här är att det är något i själva processen att gå ihop, snarare än i själva 

storleken per se, som genererar förändringar i de sammanslagna enheterna jämfört 

med dem som fortsätter i egen regi – åtminstone om man betraktar saken ur 

fritidspolitikerns perspektiv.15  

Så långt politikernas uppfattning; men mest troligt har reformen inte varit stärkande 

ur medborgarnas perspektiv heller. Med en liknande forskningsdesign som Blom-

Hansen med flera (2016), där de haft mätpunkter före och efter genomförandet av 

strukturreformen, nådde David Dreyer Lassen och Søren Serritzlew (2011) slutsatsen 

att medborgarnas politiska självförtroende fått sig en törn efter sammanläggningarna: 

The reform, affecting some municipalities, but not all, was implemented 
by the central government, and resulted in exogenous, and substantial, 
changes in municipal population size. Based on survey data collected 
before and after the reform, we find, using various difference-in-
difference and matching estimators, that jurisdiction size has a 
causal and sizeable detrimental effect on citizens’ internal 
political efficacy. 

I Houlberg (2015) sammanfattas ytterligare baksidor med reformen ur just 

demokratiperspektivet. Kommunsammanläggningarna verkar nämligen ha inverkat 

negativt på 1) medborgarnas nöjdhet med demokratin, 2) upplevelse av politikens 

förmåga att vara responsiv på medborgarnas önskemål/preferenser, 3) medborgarnas 

subjektiva känsla av att förstå/veta vad som händer i kommunpolitiken, och 4) 

medborgarnas känslomässiga samhörighet med de nya storkommunerna. Så, ska man 

tro några av de mer ambitiösa och metodologiskt innovativa studierna om reformens 

demokratieffekter har den dels bidragit till minskad känsla av inflytande hos 

fritidspolitiker (och motsvarande upplevd maktförskjutning till dels förvaltningarna, 

dels de tyngre politikerna i organisationen), och dels sänkt det politiska självförtroendet 

hos medborgarna i de sammanslagna kommunerna jämfört hur läget är i kommuner 

som inte slogs samman. 

                                                           
15 Resultaten från denna studie får viss uppbackning av en enkätundersökning som tidningen Berlingske 

Tidninge skickade ut till uppemot 2 500 danska lokalpolitiker år 2013, där frågor ställdes om hur reformen 
förändrat demokratin och deras arbetssituation. Bland annat fann man att 60 procent av respondenterna 
ansåg att sammanslagningen försvagat lokaldemokratin, hälften menade att tjänstemän fått ökat – och för 
omfattande – politiskt inflytande, och runt hälften tyckte att arbetsbördan ökat så mycket att de fått 
svårare att kombinera uppdraget som fritidspolitiker med ett ”vanligt” yrkesarbete (se t.ex. ABC Nyheter 
2013). 
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När plus och minus har räknats samman drygt tio år efter reformens genomförande, 

tycks slutsatsen – åtminstone baserat på existerande forskningslitteratur16 – kunna 

vara ungefär som följer: 1) kommunerna har blivit mer robusta i betydelsen att de 

exempelvis hanterar kriser bättre ekonomiskt; 2) demokratin har påverkats tämligen 

negativt, och 3) inga uppenbara stordriftsfördelar – i betydelsen kostnadseffektivitet, 

när allt är räknat och klart – har följt av den omfattande reformen.  

Viss forskning från andra länder har emellertid visat att bristen på ekonomisk 

besparing inte behöver betraktas som alltför problematiskt. Pengarna används istället 

smartare och bättre, till den grad att den offentliga service som medborgarna får blir 

bättre (Tavares 2018). Vet vi något om det från det danska sammanhanget? Ja, i 

Danmark verkar en del tala för att reformen inte heller bidragit till stärkt kvalitet på 

serviceleveransen. En enkätundersökning som gick ut till 2 369 danskar tio år efter 

reformen, gav vid handen att nästan var tredje dansk upplevde att den kommunala 

servicen försämrats i kölvattnet av reformen (Ugebrevet 2017).17 Åtminstone på ytan 

bekräftar enkätresultaten Hansens (2015) analyser, det vill säga när han skriver att att 

”increases in population size have a negative, small to moderately sized effect on citizen 

satisfaction on both the input and the output side of local government” (se också 

tolkningen av kommunförstoringens effekter på servicenöjdhet i Houlberg 2015).  

Finland  
De första finska kommunallagarna infördes 1865, alltså tre år efter Sverige fick sina 

kommunalförordningar. Efter det att Finland sedan blev självständigt från Ryssland 

infördes sedan nya kommunallagar 1918, och från och med 1925 frikopplades de finska 

kommunerna från de kyrkliga indelningarna – kommunerna var då 577 till antalet (och 

var uppe i 585 år 1927). Precis som i övriga nordiska länder kom sedan statsmakten att 

lägga allt fler uppgifter på kommunerna, varmed kommunstrukturen med tiden började 

upplevas som icke-ändamålsenlig. Kommunerna kom helt enkelt att bli för små för att 

bära de uppgifter som lades på dem. Från och med slutet av 1930-talet har därför 

kommunreformer gjorts i omgångar i Finland, om än inte i samma utsträckning som  

i exempelvis Sverige. I slutet av 1980-talet var antalet finska kommuner 461. Som vi ska 

se, har kommunstrukturen därefter genomgått en successiv och vad som i slutändan 

blivit en förhållandevis omfattande nedbantning.   

                                                           
16 En kvalificering måste emellertid göras. Den lite pessimistiska bild som forskningslitteraturen målar upp 

får moteld i en krönika som forskarna Røiseland med flera (2015) skrivit. Här beskriver de den danska 
reformen närmast som en succé i en rad avseenden och konkluderar att det utan tvivel är så att de ”danske 
erfaringene med en kommunereform har vært mer positive enn man regnet med da reformen ble lansert i 
2007”. 

17 Nästan var tredje respondent upplevde att den kommunala servicen försämrats i kölvattnet av reformen. 
11 procent ansåg att den förbättrats, 28 procent att den var oförändrad, och 23 procent uppgav att de inte 
visste. Måhända överraskande, sett till tesen om stordriftsfördelar som följd av sammanläggning, var 
nöjdhet med service högst i den kommungrupp med lägst invånarantal (Ugebrevet, 2017). 
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Den kommunala självstyrelsen i Finland är förankrad i landets grundlag, och 

beskrivs i typfallet som stark.18 Självstyrelsen har också stärkts under tidens gång. 

Enbart genom lag kan kommunerna ges eller fråntas uppgifter; men det är även möjligt 

för de finska kommunerna att frivilligt åta sig andra uppgifter – då med stöd av 

principen om kommunal självstyrelse (Statskontoret 2002). Kommunernas 

tillhandahållande av offentliga tjänster har gradvis ökat och kommunerna ansvarar i 

nuläget för utbildning, social- och hälsovårdstjänster, liksom för samhällsteknik och 

miljötjänster. På papperet saknar Finland en regional nivå, men där har man istället 18 

landskapsförbund (plus, det självstyrande landskapet Åland). Landskapsförbunden 

utgör formaliserade mellankommunala samarbeten, som har ”landskapsfullmäktige” 

som högsta beslutande organ. Dessa är indirekt valda och utses från 

medlemskommunernas respektive fullmäktigen. Landskapsförbunden ansvarar bland 

annat för regional utveckling och kulturfrågor inom respektive landskap.  

Att en formell och folkvald regionnivå saknas, samt att Finland historiskt sett haft 

tämligen många småkommuner, har gjort att formaliserade mellankommunala 

samarbeten funnits i stor utsträckning i Finland, genom vad som kallas 

”samkommuner”19; det kan ses som motsvarigheten till de svenska 

”kommunförbunden”. Landskapsförbunden utgör ett exempel på vad sådana 

samkommuner kan vara, men det finns en uppsjö andra samkommuner som 

exempelvis ”sjukvårdsdistrikt”, ”specialomsorgsdistrikt” och samkommuner för dels 

undervisningsverksamhet, dels folkhälsoarbetet. Budgetmässigt går den stora andelen 

av samkommunernas utgifter till hälso- och sjukvård. I dagsläget finns knappt 140 

samkommuner. Runt 2012 var de knappt 190, så, de har minskat ordentligt i antal det 

senaste decenniet som följd av framför allt de kommunsammanläggningar som ägt rum, 

men också för att man bolagiserat en del av verksamheterna. 

Bland annat som följd av urbanisering, då andelen personer i arbetsför ålder minskat 

i flera kommuner, har möjligheterna att ombesörja de kommunala uppgifterna med 

bibehållen kvalitet försämrats. Precis som i många andra länder har denna 

omständighet skapat ett behov av att reformera kommunnivån. Som Sandberg 

konstaterar(2015b) har statsmakten inte varit helt tillfredsställd med vad kommunerna 

åstadkommit, och kommunerna har i sin tur varit missnöjda med statens styrning. I 

                                                           
18 Se exempelvis https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/juridik/kommunal-sjalvstyrelse, där 

självstyrelsen definieras i termer av att kommuninvånare utser fullmäktige i fria val, kommunerna har 
beskattningsrätt, att de har en allmän kompetens och organisationsprincip, samt att staten inte får ingripa 
i kommunalt beslutsfattande.  

19 En samkommun är ett formaliserat och permanent mellankommunalt samarbete mellan kommuner inom 
ett givet uppgiftsområde som upprättas genom bindande avtal mellan kommuner och godkänns av 
kommunernas fullmäktigen. En samkommun är en självständig juridisk person (se exempelvis 
http://www.stat.fi/meta/kas/kuntayhtyma_sv.html).  

https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/juridik/kommunal-sjalvstyrelse
http://www.stat.fi/meta/kas/kuntayhtyma_sv.html
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synnerhet har organiseringen av vård och omsorg varit en omstridd fråga, då 

ekonomiska skillnader mellan kommuner lett till mycket ojämlika servicenivåer i olika 

delar av landet (jämför Prättälä 2012).   

 

Den mer sentida utvecklingen av Finlands kommunstruktur har genomgått flera 

faser sedan slutet av 1980-talet. Mellan 1997 och 2005 gick Finland från att ha 452 

kommuner, till att ha 431 efter att staten hade ökat incitamenten till 

sammanläggningar.20 Därefter ville statsmakten påskynda sammanläggningstakten och 

vi har sett en uppskruvad reformhastighet det senaste decenniet. Här, påpekar 

Sandberg (2015a), har vi sett tydliga ”faser” i statsmaktens försök att reformera 

kommunstrukturen. 

Den första fasen (2005–2011) byggde på frivillighet. Den innebar att staten mer 

aktivt uppmuntrade kommunerna till sammanslagningar genom olika slags ekonomiska 

incitament. Statsmakten uppmanade kommuner till både sammanslagningar och ökad 

mellankommunal samverkan (genom de ovan nämnda ”samkommunerna”) via den så 

kallade kommun- och servicestrukturreformen (Sandberg 2015a; jämför Sandberg 

2010). Utgångspunkten för statsmakten var att etablera områden – genom 

sammanslagning eller samarbete – med funktionella och ekonomiska förutsättningar 

att ansvara för ordnandet och finansiering av den service som kommuner ansvarar för. 

Ungefär 20 000 invånare per område var gränsen som sattes för att säkerställa sådana 

förutsättningarna (Meklin & Pekola-Sjöblom 2013; Prättälä 2012).  

Vad gäller de frivilliga sammanslagningarna, försökte statsmakten som nämndes 

ovan att uppmuntra genom att locka med ekonomiska incitament. Detta påskyndade 

inledningsvis reformen. Antalet primärkommuner minskade då från att ha varit cirka 

430 år 2006, till att vara omkring 330 år 2011; och sammanläggningarna skedde då till 

största del runt en centralkommun med stort invånarantal (Meklin & Pekola-Sjöblom 

2013; Sandberg 2015b; Prättälä 2012). Antalet sammanläggningar ansågs emellertid 

inte varit tillräckligt från statsmaktens sida. I kombination med att de 

mellankommunala samarbetena i form av samkommuner kritiserades för att försvaga 

ansvarsutkrävande, demokrati, insyn och styrning (jämför Sandberg 2015a, 34), bidrog 

detta till att en ny fas av diskussionen om kommunstrukturen drog igång.  

Den andra fasen pågick 2011–2014. Efter 2011 deklarerade nämligen statsmakten sin 

vilja att på ett mer handgripligt sätt styra utvecklingen mot starkare primärkommuner 

som faktiskt hade förmågan att klara av sitt huvudmannaskap – i synnerhet vad gäller 

                                                           
20 Incitamenten består av ”morotspengar” i form av ett engångsbelopp för att täcka kostnaderna för att 

genomföra en sammanläggning. Sandberg (2015a) menar att detta även fungerar som ett internt 
smörjmedel kommuner emellan i sammanläggningsförhandlingen, då man ofta avtalar om var 
understödet ska riktas. Stödet har utvecklats sedan 1990-talet till att numera graderas så att det ökar 
beroende på antalet kommuner och invånare som berörs av sammanslagning (Sandberg 2015a). 
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hälso- och sjukvården. Det lagstiftades om ett antal kriterier för kommunerna i syfte att 

framför allt säkerställa kommunernas ekonomiska förutsättningar för att leverera 

välfärdstjänster. Kommunerna blev här skyldiga att utreda möjliga 

kommunsammanläggningar (alltså, till skillnad från den första fasen där detta var 

frivilligt). Sandberg konstaterar att resultat av den här andra fasen blev ”magert”. 

Tillvägagångssättet stötte på motstånd under hela processens gång och utfallet innebar 

att endast en handfull av de 250 genomförda utredningarna om eventuella 

sammanslagningarna ledde till sammanslagningar. Statsmaktens vilja att bygga 

reformen av social-, hälso- och sjukvården på starka primärkommuner infriades 

sålunda inte (Sandberg 2015a).  

Så vidtog den tredje fasen, där ledarna för de politiska partierna enades om en 

vårdreform som skulle överföra huvudmannaskapet för hela social- och hälsovården till 

fem regioner. Dessa skulle fungera i formen av ”samkommuner” – styrda och 

finansierade av kommunerna. Förslaget drogs sedermera tillbaka eftersom det 

uppfattades stå i strid med grundlagens skydd av den kommunala självstyrelsen 

(Sandberg 2015b; Sandberg 2015a). Med regeringsskiftet 2015 övergavs försöken att 

aktivt eftersträva sammanslagningar. I stället blev den nya strategin att försöka införa 

en folkvald regional nivå med ansvar för åtminstone social- och hälsovård (Sandberg 

2015b; Sandberg 2015a); något som i skrivande stund inte har genomförts.  

 

Jämfört med hur mycket som skrivits om effekterna av den danska reformen finns – 

åtminstone såvitt vi kan bedöma – förvånansvärt få effekt- eller 

utfallsstudier/utvärderingar av de relativt stora ändringar som ägt rum i finsk 

kommunstruktur.21 Det är trots allt knappt 150 kommuner färre idag i Finland, jämfört 

med i början av 1990-talet: man har gått från att ha 460 kommuner (1990) till att idag 

ha 311.22  

                                                           
21 Med reservation för att vi inte är finskspråkiga, och därmed missar finskspråkig, inhemsk 

forskningsproduktion om effekter och konsekvenser. 
22 Det finns förstås forskning om både sammanläggningar och om kommunstorlek; men givet våra 

avgränsningar är inte allt helt relevant. Exempelvis studerade Moisio och Uusitalo (2013, 163–164) 
sammanläggningar 1979–1981, och fann att sammanslagningar då inte minskade kommunernas totala 
kostnader. Visserligen blev per capita-kostnaden för administration lägre, men utgifterna för tunga 
områden som sjukvård och skola ökade. Man skriver: “Our results indicate that municipal mergers did not 
lead to lower per capita spending. In most spending categories, the per capita expenditure increased more 
in the merged municipalities than in the comparison group … [i]t is striking to find that even ten years 
after amalgamation, spending was still higher in the merged municipalities compared to similar 
municipalities that chose to stay independent.” Loikkanen och Suusilioto (2005) studerade vad som 
förklarar kostnadseffektivitet i finska kommuner 1994–2002, och fann inga bestämda mönster mellan 
storlek och effektivitet (om något; det omvända jämfört med det teoretiskt förväntade): ”According to our 
results, there were considerable cost efficiency differences between the municipalities, and they remained 
fairly stable over time. The most efficient municipalities were rather small and mostly located in southern 
Finland, while the least efficient ones were in the peripheral northern parts of the country. The biggest 
cities showed rather varying performance.”). 
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Några studier finns, trots allt. En forskargrupp (Meklin & Pekkola-Sjöblom, red., 

2013) har eftersträvat att sammanfatta utfallet av de reformprocesser som ägde rum 

2008–2012. I rapporten ger författarna uttryck för vad som måste anses vara en 

problematiserande hållning till sammanläggningarna. En aspekt som bland annat 

understryks här, är att sammanslagningar ger upphov till tämligen höga 

transaktionskostnader (det författarna kallar ”fusions- eller sammanslagnings-

kostnader”); till exempel harmonisering av löner och servicenivåer, samordningen av 

datasystemen, upphävandet av samarbetsavtal, att skriva nya avtal samt designa nya 

organisationer. Men, skriver de, även om sådana uppstartskostnader är tydliga och i 

förekommande fall höga, säger de att man kan räkna med att en del av dessa kostnader 

försvinner med tiden och att vinsterna av sammanslagning därför ”uppstår på längre 

sikt” (2013: 62). Denna prognos vet vi, såvitt vi förstår, dock inget om än så länge. 

I rapporten uppmärksammas också utbildningsområdet specifikt. Här skriver man 

att ”kommunsammanslagning [är] inte den enda medicinen och inte heller en 

nödvändighet för att utveckla eller ens upprätthålla utbildningstjänsterna”. Man går till 

och med så långt som att säga att en god nivå på utbildningstjänsterna kan uppnås med 

mellankommunala samarbeten. Författarna uppmärksammar också potentiella 

demokratiproblem med sammanläggningar. De skriver att valdeltagandet är lägre i 

större kommuner, och att man får centrum-periferi-problem i de nya storkommunerna 

där ”randområdena upplever att de har små påverkansmöjligheter”.  

Också Kettunen (2015) har som ambition att utvärdera den finska 

sammanläggningsreformen, såväl utifrån effektivitets- som demokratikriterier. Även 

här väcks kritiska frågor om sammanläggningarna verkligen har lett till de avsedda 

effektivitetsvinsterna: ”The level of efficiency in the new, amalgamated municipalities is 

not necessarily higher, as efficient service provision can be found both in small and 

large municipalities.” När det kommer till demokratifrågan menar han att det är något 

mer komplicerat att ge entydiga svar då man kan identifiera såväl för- och nackdelar. 

Men, i slutsatserna understryks framför allt en specifik fördel: behovet minskar av att 

ha svåröverskådliga mellankommunala samarbetsformer, vari just ansvarsutkrävande 

kan vara besvärligt. Sålunda skulle man kunna argumentera för att sammanläggningar 

bättre klargör var ansvarsutkrävandet ligger och att systemet blir något mer 

överblickbart för medborgaren. I valet mellan mellankommunala samarbeten, och en 

sammanslagning, framstår därmed sammanslagning som något mer attraktivt ur ett 

demokratiperspektiv.  

Lapointe med flera (2018) har närmare undersökt demokratieffekterna av 

sammanläggningarna, och i första hand tittat på vad som händer med valdeltagandet – 

men också intresserat sig för hur medborgarnas politiska självförtroende påverkas av 

att bo i en sammanlagd kommun. Här är resultaten i allt väsentligt nedslående: 
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We study the effects of municipal mergers on voter turnout in a difference-
in-differences framework, using data from a wave of municipal mergers 
in Finland in 2009. Analysing two pre-merger elections and three post-
merger elections, spanning a total of 17 years, we find that municipal 
mergers decrease voter turnout by 4 percentage points in the 
long run in the relatively small municipalities compared to 
similar small municipalities that did not merge. As the average 
turnout rate prior to merging in this group was around 69%, this is a 
substantial effect. We also find that virtually nothing happens to turnout 
in the municipalities that were relatively large within their merger. 
Furthermore, mergers are associated with a decrease in voters’ political 
efficacy and turnout decreases more in those municipalities that 
experience larger decreases in efficacy. 

Dels påminner resultaten i den här studien om det vi såg i Lassen och Serritzlews (2015) 

Danmarksstudie, att medborgarnas politiska självförtroende tycks påverkas negativt av 

sammanläggningar. Dels noteras en signifikant dipp i valdeltagande i de sammanslagna 

enheterna. Ytterliga intressant resultat från den finska forskningen finner vi hos Pekola-

Sjöblom (2014, som resultaten är återgivna i Larsson 2015). Här återfinns resultatet att 

invånarnas förtroende för kommunens beslutsfattande är lägst i kommuner som slagits 

samman. Ur dessa perspektiv förefaller sålunda de finska sammanläggningarna ha haft 

vissa negativa återverkningar på demokratin.  

Sammanfattningsvis får sägas att det, givet att närmare 150 kommuner upplösts 

sedan 1990, finns tämligen tunt med forskning om sammanläggningarnas effekter i 

Finland. Den forskning som finns reser viss tveksamhet om huruvida stordriftsfördelar  

i slutändan uppnås (men, några påpekar alltså att det är sannolikt att dessa kan uppstå 

på sikt efter initiala uppstartskostnader). Forskningen om demokratieffekterna tar upp 

ett par intressanta spår. Å ena sidan antyds en demokrativinst i att en sammanslagen 

storkommun är att föredra framför mellankommunala samarbeten, då 

ansvarsförhållanden tydliggörs och styrningen effektiviseras. Å andra sidan 

uppmärksammas att utkantsområden i de nya storkommunerna kan uppleva 

utanförskap och brist på inflytande, och vi tycks dessutom se minskat valdeltagande  

i sammanslagna kommuner och minskat politiskt självförtroende hos medborgarna där.  

Island  
Den kommunala självstyrelsen finns omnämnd i den isländska grundlagen, vilket också 

beskrivs i 1998 års isländska kommunallag. Kommunerna har rätt att sköta sina egna 

angelägenheter inom lagens gränser och under regeringens överinseende. Somliga 

menar att de isländska kommunernas ursprung kan spåras till runt 1100-talet, andra till 
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1200-talet (se exempelvis Hlynsdóttir 2018a), men grunden för den nuvarande 

kommunstrukturen etablerades med 1872 års kommunallag då man fortfarande 

utgjorde en del av Danmark. Den dåvarande strukturen bestod, likt den danska, av tre 

förvaltningsnivåer. Emellertid avskaffades den mellanliggande regionala nivån 1904, 

och den slutliga självständigheten för Island gentemot Danmark uppnåddes 1944 

(Hlynsdóttir 2018a; Lidström 2003). 

Behovet av en strukturreform av kommunnivån har varit ett återkommande tema på 

Island. Liksom i övriga Norden, har de på Island förhållandevis många och små 

kommunerna inte upplevts ha kapaciteten att få utökade ansvarsområden i 

utvecklandet av välfärdsstaten (åtminstone inte i jämförelse med övriga nordiska 

länder). Skillnaden i det isländska fallet jämfört med de andra nordiska länderna, är att 

de stora reformerna i allt väsentligt uteblev under 1900-talet, när de implementerades i 

stor skala i framför allt Sverige, Danmark och Norge. Mellan 1950 och 1990 minskade 

antalet kommuner endast med drygt 30 stycken under åren mellan 1950 och 1992, från 

cirka 229 till 197 (Hlynsdóttir 2018a; Eythórsson 1998). Emellertid har den snabba 

urbaniseringen på Island gjort frågan allt mer akut, då kommunstrukturen successivt 

har blivit allt mer obalanserad. Dock har föreslagna reformer stött på patrull. Det beror 

på en kombination av en historisk princip om att ingen kommun ska kunna slås 

samman mot kommuninvånarnas vilja (Eythórsson 1998) och av ett starkt folkligt 

motstånd, i synnerhet ute i de småkommuner som statsmakten menar skulle kunna dra 

störst fördel av kommunförstoring (Eythórsson & Karlsson 2018; Hlynsdóttir 2018a). 

I början av 1990-talet försökte statsmakten få till stånd en större omläggning genom 

att aktivt informera berörda kommuner om fördelarna med sammanslagningar. 

Förslaget krävde emellertid stöd från lokalbefolkningen i enlighet med den princip som 

utvecklats på Island, om att sammanläggningar kräver stöd från kommuninvånarna 

(Eythórsson 1998). Endast en enda ny kommun uppstod som direkt resultat av detta 

försök, även om ett antal sammanslagningar skedde tiden efter detta (Hlynsdóttir 

2018a). Under den senare delen av 1990-talet genomfördes ett frikommunförsök och 

kommunerna tilldelades nya uppgifter inom exempelvis förskola och äldreomsorg. 

Snarare än att se det som ett renodlat sätt att decentralisera ansvar till kommunerna, 

menar exempelvis Lidström (2003) att den isländska regeringen använde 

uppgiftsöverföringen som en strategi för att få små kommuner att inse att deras ringa 

storlek utgör hinder för utveckling – och därefter följaktligen bli mer benägna att själva 

överväga sammanslagningar. Vid 1990-talets slut hade antalet kommuner minskat till 

124 – det vill säga, cirka 70 kommuner hade då upplösts under 1990-talet. Hlynsdóttir 

(2018a) menar att kommunernas övertagande av förskoleverksamheten blev en 

avgörande faktorn till varför många kommuner valde att gå samman med 

grannkommuner.  
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Vid ingången till 2000-talet hade en isländsk kommun i genomsnitt strax över 2 000 

invånare – varierande från Reykjaviks långt över 100 000 invånare, till den minsta 

kommunen med 30 invånare. Därefter genomfördes ytterligare förändringar, då främst 

nya sammanslagningar av kommuner som blivit sammanslagna i den första 

reformvågen. När kommunorganisationerna genomgått en första sammanslagning 

underlättade det för en andra – vilket resulterade i att Island hade 79 kommuner år 

2006 (Hlynsdóttir 2018a).23 Trots kontinuerlig debatt om behovet av kommunreform, 

har inte mycket skett sedan dess. Idag är antalet isländska kommuner 72 stycken. Den 

senaste tioårsperioden har snarare kännetecknats av att kommunerna jobbat med att 

stabilisera de genomförda sammanslagningarna, samtidigt som statsmakten lagt över 

ytterligare ansvar för välfärden på kommunerna. År 2011 övertog exempelvis 

kommunerna ansvaret för att implementera vård och omsorg för funktionshindrade.  

Även om antalet kommuner har minskat ordentligt från 1990-talets början till idag, 

understryker Hlynsdottir (2018b) att reformerna måste förstås som endast partiellt 

lyckade. Knappt 30 kommuner har färre än 1 000 invånare, många har färre än 500 och 

så finns dessutom sex ”lilleputtkommuner”; alltså, kommuner med färre än 100 

invånare. Då kommunerna tilldelats många nya uppgifter under de senaste decennierna 

innebär detta tuffa utmaningar, allra mest för allra de minsta kommunerna. De 

svårigheter som finns i kommunsektorn avseende att utföra av välfärdsuppgifter med 

adekvat kvalitet har man i första hand försökt hantera genom mellankommunala 

samarbeten. Med tanke på att många av Islands kommuner är så små, är det inte 

överraskande att mellankommunal samverkan förekommer i tämligen hög 

utsträckning. Knappt 200 formella samarbetsarrangemang finns, där samarbetet främst 

avser grundskola och socialtjänst, och i genomsnitt är en isländsk kommun engagerad i 

13–14 olika samarbeten (Eythórsson 2017, 2018; Hlynsdottir 2018b) 2012 fick 

kommunerna också ansvar för LSS och lokaltrafik, vilka båda sköts genom 

mellankommunala samarbeten för att hantera den omfattande belastning som 

kommuner med begränsat befolkningsunderlag ställts inför. Finanskrisen 2008 

tvingade bara fram en enda kommunsammanslagning; i övrigt klarade sig de små 

kommunerna undan förhållandevis bra – åtminstone i jämförelse med större städer, 

som påverkades i högre grad av krisen (Hlynsdóttir 2018b). 

De succesiva funktionella reformerna, i form av ökade samarbeten, menar 

Hlynsdottir (2018b: 93f) ska ses som uttryck för de isländska kommunernas 

                                                           
23 Att redan sammanslagna kommuner har en ytterligare tendens att fortsätta sammanläggningsprocesser 

isenare skeden, är i linje med mer generella observationer på det här området, eller som Askim med flera 
(2016) skriver: ”This  is  in  line  with  the  argument  that  once  the  status  quo  of  an  organisation  is  
disrupted,  it  takes  time  to  stabilise  again,  which  opens  up  the  possibility  for  repeated  
amalgamations  of  the  same  municipality.” 
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underutvecklade kapacitet. Det märks särskilt i tekniskt mer komplicerade områden 

såsom stadsplanering och markanvändning. När kommunföreträdare anger skälen till 

varför de samarbetar, är just i första hand att de ensamma inte säger sig förmå hantera 

sina uppdrag och i andra hand att de vill kapa kostnader (Eythórsson 2018). De utökade 

uppgifterna, kombinerat med en bristande kompetensförsörjning och den försvagade 

ekonomiska kapaciteten, förväntas kunna innebära kommande strukturreformer på 

kommunområdet. Långtgående reformer – som antyder en viss form av tvångsinslag – 

är just vad en utredning nyligen föreslagit (se Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið 

2017). 

 

Givet det faktum att kommunantalet långt mer än halverats sedan 1990-talets början, 

måste kunskapsutvecklingen om kommunreformernas effekter sägas vara begränsad. 

Några studier finns dock. I början av 2000-talet gjorde Eythórsson och Jóhannesson 

(2002) ett försök att utvärdera effekterna av några av 1990-talets tidiga 

sammanslagningar. Man granskade sju nybildade storkommuner (som inalles inbegrep 

37 kommuner) ur ett antal aspekter. Författarna menade sig bland annat finna stöd för 

hypotesen om stordriftsfördelar: kvaliteten på service upplevdes överlag ha förbättrats, 

och de större kommunerna tycktes bedrivas mer kostnadseffektivt. Bilden var dock inte 

entydig. Författarna anmärkte på att spänningar uppstod mellan de nya 

storkommunernas centralorter och de mer perifera delarna, där representanter från 

utkantsområden var missnöjda med såväl service som samhällsutveckling; vilket är ett 

resultat vi känner igen från exempelvis de finska erfarenheterna. 

En mer sentida studie är Eythórsson och Karlssons (2018). Här granskar författarna 

framför allt åtta kommuner som slogs samman under tidigt 00-tal. Man intresserar sig 

särskilt för effekterna på serviceleverans (man pratar om ”servicekvalitet”, 

”servicekapacitet”, ”serviceeffektivitet”, samt huruvida service upplevs hålla samma 

kvalitet i kommunens alla delar). Det metodologiska upplägget väcker viss tveksamhet: 

studien bygger på enkäter med kommunpolitiker och medborgare utförda vid ett 

tillfälle, och bara i de sammanlagda kommunerna. Det saknas sålunda 

jämförelsepunkter före sammanläggningar, liksom jämförelser med icke sammanlagda 

kommuner. Icke förty, är huvudresultatet likt det som presenterades i Eythórsson och 

Jóhannesson (2002). Det finns en uppfattning bland respondenterna att 

servicekvaliteten stärkts, men samtidigt finns klara skillnader i hur man upplever saken 

beroende på om man kommer från centralorten eller från någon av den nya, större 

kommunens ytterdelar. Representanter för ytterdelarna tycks inte riktigt se vinsterna 

med sammanläggning på samma sätt som de som finns i centralorten. Med andra ord 

ser vi ett resultat gå igen från de finska erfarenheterna: det tycks uppstå ett slags lokala 
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”centrum-periferi”-konflikter mellan tidigare småkommuner som nu befinner sig i den 

större kommunens utkant, och centralorten. 

Nederländerna  
Nederländska kommuner etablerades för första gången 1832, och genom 1851 års 

kommunallag etablerades en kommunstruktur med drygt 1 200 kommuner. 

Nederländernas kommunstruktur har sedan dess ändrats genom återkommande 

reformer. Efter att i tidigare klassificeringar ha placerats i den napoleonska, mer 

centralistiska samhällsmodellen av forskare; har man nu två subnationella 

kommunnivåer: kommuner och provinser. De bedöms nu ha mer gemensamt med de 

nordiska länderna, och placeras sålunda av Bouckaert och Kuhlman (2016) i just den 

kategorin.  

I landets konstitution framgår grundläggande regler om kommunsystemets struktur 

och kommunernas kompetens. I praktiken utövar staten omfattande administrativ 

kontroll över kommunerna och provinserna där kommunerna är starkt beroende av 

bidrag. Lejonparten av kommunernas resurser utgår från staten genom statsbidrag, och 

endast 15 procent av en kommuns inkomst består av skatt och avgifter (Allers & 

Geertsema 2014). De nederländska kommunernas självstyrelsen betraktas därför av 

somliga som förhållandevis begränsad jämfört med hur läget är i exempelvis Sverige, 

även om båda nivåernas respektive fullmäktige utses i allmänna val (Lidström 2003). 

Från att ha haft drygt 1 000 kommuner omkring 1950, har de nederländska 

kommunerna successivt, i långsam takt, blivit färre. Fram till inledningen av 1990-talet 

låg dock Nederländerna fortfarande efter många andra länder vad gäller takten att slå 

samman kommuner. Upp till dit var nederländska regeringars primära verktyg för att 

komma åt problemen med en obalanserad kommunstruktur att införa nya regionala 

nivåer för att ombesörja uppgifter kommunerna inte ansågs klara av; strategier som i 

allt väsentligt har bedömts som fruktlösa (se bland annat Boedeltje & Denters 2010). 

Historiskt sett har istället de bekymmer som kommunsektorn brottats med i stor 

utsträckning lösts bottom-up och på ett tämligen decentraliserat sätt: dels genom 

utvecklad koordinering och samarbeten mellan kommuner, och dels genom samarbeten 

mellan kommuner och provinser. I praktiken har dessa samarbeten kommit att bli så 

långtgående att forskare gått så långt som att kalla det för ett ”crazy quilt-pattern of 

inter-municipal cooperation” (fritt översatt, ”ett galet lapptäcke av mellankommunal 

samverkan”, se Klok med flera 2018).  

Även om utvecklad koordination och samverkan kunnat parera många problem, har 

den lokala nivåns upplevt bristande kapacitet, och statsmaktens upplevda svårigheter 

att styra kommunerna på ett ändamålsenligt sätt, med tiden gjort att den nederländska 

debatten på 1990-talet i mångt och mycket kommit att handla om 

småkommunsproblematik, och därpå följande krav om att skapa större kommuner. 



  
43 

 

 

 
 

ATT  (O M)O RG A NIS E RA D E N P O L IT IS K A B AS O RG ANIS ATIO NE N  

E rl i n gsson  oc h  F lem gå r d  

 

Steg för steg har kommunstrukturen därför successivt förändrats genom 

sammanslagningar (Schaap & Karsten 2015). Antalet kommuner har kommit minska 

rejält genom sammanslagningar den gångna tjugoårsperioden: från 625 kommuner 

1996, till dagens 380 kommuner. Idag har därför nederländska kommuner ett 

genomsnittligt invånarantal på drygt 43 000 invånare (Broekema med flera 2016).  

 

Parallellt med sammanslagningstrenden, har utvecklingen från 1990-talet och framåt 

också präglats av den nederländska statsmaktens strävan efter att decentralisera 

ansvarsområden till de regionala och lokala nivåerna. Ett av syftena har varit att minska 

avståndet mellan den nivå som ansvarar för bestämda politikområden, och de berörda 

medborgarna. Men, en annan effekt av statens decentraliseringssträvanden, har blivit 

att kommunernas ökade och breddade ansvar för olika välfärdsuppgifter medfört ökade 

incitament till att slå samman kommuner.   

Andra organisationsförändringar som ägt rum är att större kommuner med över  

100 000 invånare numera har rätt att delegera sina befogenheter till inomkommunala 

mindre enheter (motsvarande stads-/kommundelar) – något som inte har utnyttjats i 

särskilt hög utsträckning. Ytterligare en reformtrend är en strävan efter att säkra 

demokrativärden: en skyldighet har införts för kommunernas att anta en stadga om 

medborgarinflytande, varigenom medborgarna ska få information, kunna framföra 

invändningar och hämta råd om kommunala frågor (jämför Statskontoret 2002; 

Lidström 2003).24   

Liksom i många andra länder, gjorde finanskrisen 2009 att flertalet åtstramningar 

genomförts i den kommunala sektorn. 2017 räknar statsmakten med att kommunerna 

går med underskott på knappt 6 miljarder till följd av åtstramningarna. För att öka 

effektiviteten har statsmakten beslutat att på ett genomgripande sätt reformera de 

subnationella nivåerna under de kommande åren (Broekema med flera 2016) 

 

Effekterna av Nederländernas sammanläggningar – där vi alltså sett drygt 240 

kommuner upphöra existera på drygt 20 år – har det, åtminstone jämfört med hur läget 

är i Finland och på Island, bedrivits mycket forskning om. Bilden är något splittrad. När 

Linze Schaap och Niels Karsten (2015) sammanfattar sina huvudintryck av den 

nederländska forskningen om reformernas konsekvenser, är bilden av effekterna 

knappast upplyftande:  

                                                           
24 För mer om initiativ till medborgarinflytande i Nederländerna, se här: 

https://www.government.nl/topics/active-citizens/citizen-participation 
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Amalgamations have consistently not produced the increase in the system 
capacity of local government that policymakers anticipate and that scale 
economies should not be taken for granted.  

En något mer optimistisk syn kan dock spåras i Allers och Geertsema (2016) studie. Den 

samlade bilden dessa författare ger, är att sammanläggningarna på ett övergripande 

plan visserligen inte påverkat kommunernas utgifter och skatteintäkter på något 

märkbart sätt. Men, påpekar de, erfarenheterna skiljer sig lite grand åt från kommun till 

kommun. Författarna skriver att det inte går att säga att kostnaderna minskar totalt per 

capita som följd av stordriftsfördelar; men hävdar ändå att man ändå kan säga att 

kvaliteten på servicenivåerna tycks ha höjts i de sammanslagna kommunerna. I det 

nederländska fallet verkar stordriften främst ta sig uttryck i minskade kostnader för 

administration, till följd av besparingar, då man kunnat dra ned på antalet tjänstemän 

och politiker (jämför Allers & Geertsema 2016). Detta sagt, överlag är intrycket från 

forskningen om Nederländerna att förhoppningar om stordriftsfördelar inte infriats av 

minskningen i någon särskilt stor utsträckning, då man alltså gick från att ha 635 

kommuner år 1996 till 393 år 2015. 

Vet vi då något om hur demokratin påverkats? Här spretar resultaten och intrycken 

än mer. Olika forskare har helt enkelt hittat ganska olika saker, och därmed dragit 

skilda slutsatser. Exempelvis finner Rose (2002) att ju större kommunen blir, desto 

mindre engagerar sig medborgarna i politiskt deltagande mellan valen (exempelvis 

”kontakta politiker”, eller ”kontakta en kommunal tjänsteman”). Å andra sidan hittar 

Fraanje med flera (2008, såsom studien återges i Schaap & Karsten 2015) att det är 

vanligare i större kommuner jämfört med små, med annan typ av mellanvalspåverkan: 

att medborgarna skickar brev till fullmäktige och går på medborgarmöten/ 

medborgardialoger ordnade av kommunen. Men, där Fraanje med flera anser sig finna 

stöd för att kommunerna blir öppnare och mer tillgängliga efter sammanläggningar, 

finner Denters och Geurts (1998, såsom studien återges i Schaap & Karsten 2015) det 

motsatta. Tankeväckande i sammanhanget är också ett forskningsresultat som delvis 

går emot något av en förgivettagen sanning inom forskningen om sammanläggningar 

och valdeltagande. Kraykaamp med flera (2001) finner att kommunsammanläggningar 

visserligen har en negativ effekt på deltagandet i i de val som direkt följer på 

sammanläggningarna, men att nivån på deltagandet med tiden återhämtar sig. 

Som nämndes, har mellankommunala samarbeten varit ett vanligt sätt för 

nederländska kommuner att hantera olika typer av utmaningar som följd av – eller 

eventuellt orsak till – uteblivna strukturreformer av kommunstrukturen 1950–1990; 

inte minst för mindre kommuner, när kapaciteten inte räckt till. Det har lett till att ett 

lapptäcke av samarbeten vuxit fram, och det närmast organiskt underifrån, som till del 

förklaras av att det 1) är mycket lätt för kommunerna att kliva in och ut ur samarbeten, 
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och att det 2) finns en mängd skilda organisationsformer för kommunerna att 

samarbeta på. 

När Klok med flera (2018) gav sig på att kartlägga omfattningen av samarbeten, fann 

de 779 formella mellankommunala samarbeten, med i genomsnitt åtta medlemmar  

i varje. Samma forskare konstaterar också att väldigt lite forskning gjorts om dessa 

samarbeten. För att råda bot på denna forskningslucka skickade de ut enkäter till 

chefstjänstemän ute i kommunerna, för att få svar på frågor som rör demokratins 

kvalitet och effektivitetsfördelar med dessa samarbeten. Som berördes i fallet Island, är 

enkäter knappast ett optimalt instrument för att mäta dessa saker. Likväl är resultaten 

värda att rapportera. Vad rör demokratin, menar författarna (Klok med flera 2018: 166) 

– intressant nog – att den spridda föreställningen att mellankommunala samarbeten 

lider av demokratiska underskott, inte bekräftas i någon särskild utsträckning: 

In terms of a democratic deficit, the general conclusion is that, as far as 
the representative institutions are concerned, there is little evidence of 
systematic deficit. Citizens and organizations are, however, to a large 
degree dependent on their representatives to have any influence on the 
IMCs.  

Vidare konstaterar respondenterna i enkätundersökningen att de är mycket nöjda med 

hur de mellankommunala samarbetsformerna presterar när för- och nackdelar har 

räknats samman, vilket får författarna att sammantaget dra slutsatsen att: ”All in all, 

this crazy quilt pattern of cooperation seems to be working quite well” (Klok med flera 

2018: 170).  

Men kanske drivs dock detta optimistiska resultat av metodvalet? Vad som skulle 

kunna tala för det är att Allers och de Greef (2018) målar upp en mer 

problematiserande bild, och de gör det med något som åtminstone vi uppfattar vara en 

mer sofistikerad metod. Författarna förlitar sig nämligen inte på subjektiva utsagor via 

enkäter, utan använder ”objektiva” indikatorer, det vill säga, de följer 

kostnadsutvecklingen inom områden det samverkas om över en åttaårsperiod. De 

finner att mellankommunala samarbeten inte minskar kostnader, utan tycks tvärtom 

öka dem; utan att för den skull leverera bättre kvalitet på service (med det möjligen 

tveksamma mått på ”service” som författarna använder).25   

Sammanfattningsvis är intrycken från den nederländska forskningen splittrade. Det 

finns forskning som finner både positiva och negativa aspekter av sammanläggningar, 

                                                           
25 De använder huspriser som proxy, en uppskattning, för ökad kvalitet på service, med motivet ”[W]e test 

whether changes in IMC spending result in changes in house prices, building on evidence that suggests 
that public services capitalize into house prices. A positive effect would suggest that IMC improves public 
service levels”. 
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både ur ekonomi- och demokratiperspektivet. Det tycks dock förhållandevis klart att 

kommunsammanläggningar dels inte riktigt infriat de förväntningar statsmakten haft 

på dem vad avser realiserandet av stordriftsfördelar i form av kostnadsbesparingar; och 

dels att demokratin trots allt fått sig en törn ur vissa aspekter i de sammanlagda 

kommunerna. Samtidigt upplevs mellankommunala samarbeten fungera förhållandevis 

väl, både ur effektivitets- och demokratihänseende, av politiker när de tillfrågats. 

Emellertid är enkäter en skakig metod när dessa saker ska mätas, vilket blir tydligt av 

att man inte märker av politikernas positiva bild när mer objektiva indikatorer på 

kostnader och service mäts.26 

Norge  
1838 lades grunden till den norska kommunstrukturen, där kommunerna då blev 392 

till antalet. Jämfört med exempelvis Danmark, Norge och Sverige, var kommunerna 

alltså ursprungligen förhållandevis få. Detta har bidragit till att behov av omfattande 

strukturreformer inte var lika angeläget i Norge under efterkrigstiden som det kom att 

bli i grannländerna. Snarare präglades tiden fram till och med 1930-talet av 

kommundelningar, vilket fick till följd att det fanns 744 kommuner i Norge in på 1950-

talet. Under perioden 1957–1964 genomfördes emellertid en större kommunsamman- 

läggningsreform, och antalet kommuner reducerades då till 444. 

I Norge är den kommunala självstyrelsen inte inskriven i grundlagen, vilket skiljer 

Norge från framför allt övriga nordiska länder där självstyrelsen åtnjuter något slags 

omnämnande i konstitutionen. Lidström (2003) menar att den självstyrelse norska 

kommuner kan säga ha, härstammar från byarnas historiskt traditionella 

självbestämmande, men där de institutionella ramarna för de norska kommunernas 

självstyre närmare preciseras genom speciallagstiftning (Hansen 2014). I praktiken, 

menar Hansen (2014), är de norska kommunernas handlingsutrymme ändå tämligen 

stort. Man får lov att säga att de norska kommunernas självstyrelse på sätt och vis – 

åtminstone informellt – förstärktes år 1995, då det norska Senterpartiet fick igenom ett 

förslag som sa att framtida kommunsammanläggningar inte får genomföras med tvång, 

alltså, mot de berörda invånarnas uttryckliga önskan om få förbli egna (se Klausen med 

flera 2016).27   

                                                           
26 När Allers och van Ommeren (2016) ställer för- och nackdelar med kommunsammanläggningar och 

mellankommunala samarbeten mot varandra, uppmärksammar de dock en ibland månne förbisedd 
aspekt: mellankommunala samarbeten i Nederländerna betalar regelmässigt högre ränta på lån än vad 
enskilda kommuner gör, vilket de menar är en sorts ”ineffektivitet” som måste tas med i analysen när för- 
och nackdelar med mellankommunal samverkan kontra sammanläggningar utvärderas.  

27 Anmärkningsvärt är dock att frivillighetslinjen aldrig lagfästes; den norska indelningslagen fastslår 
tvärtom att Stortinget får slå samman kommuner även om de berörda kommunerna motsätter sig. Utan 
lagändring, kan Stortinget alltså frångå 1995 års beslut; och det tycks alltså som om man i den kommande 
sammanläggningsreformen kommer göra just detta i ett 13 fall (jämför Dagbladet 2017). 
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Kommunssystemet består av folkvalda nivåer: dels primärkommuner och dels av 

fylkeskommuner (som sammanfaller med Norges län); fylkeskommunerna kan sägas 

vara motsvarigheten till de svenska landstingen. Stortinget har fastställt indelningen 

och ansvarar för uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsområdena (jämför 

Statskontoret 2002). Kommunerna har en relativt stor frihet att själva bestämma hur 

uppgifterna ska lösas, men de får också bedriva annan verksamhet än den de måste 

utföra – förutsatt att lagstiftningen inte säger att andra organ ska göra dem – enligt 

deras så kallade allmänna kompetens (Statskontoret 2002; Lidström 2003). I början av 

2000-talet stod båda de norska subnationella nivåerna tillsammans för ungefär två 

tredjedelar av den offentliga tjänsteproduktionen.28  

 

Med tiden har den norska kommunstrukturen kommit att kännetecknas av att det 

finns många småkommuner, och en koncentration av befolkningen i de fem största 

städerna. Som Sandberg (2015a) påpekar, har detta bidragit till att motsättningen 

mellan centrum och periferi är närvarande i norsk politik, där valsystemet är uppbyggt 

på ett sätt som tycks gynna glesbygden – på bekostnad av de större städerna. Detta gör 

att småkommunerna är en stark spelare i frågan om nya kommunindelningar, och har 

kunnat bromsa sådana planer när statsmakten haft sammanläggningsambitioner.  

En långtgående decentraliseringspolitik har gjort att kommunens uppgifter blivit fler 

(Statskontoret 2002). Liksom de övriga nordiska länderna har ändrade boendemönster 

och kommunernas bristande kapacitet att utföra sina välfärdsuppgifter lett till debatt 

om såväl vilken den optimala kommunstorleken i Norge är, som huruvida hela 

förvaltningsmodellen kräver omstöpning (Sandberg 2015a). Att avveckla 

fylkeskommunerna för att skapa större primärkommuner har diskuterats, och frivilliga 

sammanslagningar har uppmuntrats – bland annat genom finansiella incitament från 

statsmakten. Den regionala nivån började omstöpas 2002, då sjukhusverksamheten 

flyttades från fylkeskommunerna till staten; där fylkeskommunerna istället givits rollen 

som regional utvecklingsaktör i frågor som exempelvis miljö-och jordbruk 

(Statskontoret 2002; Lidström 2003; Sandberg 2015a). Som Hansen (2014) 

konstaterar, har norska kommuner varit föremål för flera ytterligare statliga 

reforminitiativ de gångna decennierna som i sina slutgiltiga effekter har stärkt de 

norska kommunernas autonomi: dels revideringar i den norska kommunallagen, och 

dels de norska frikommunförsöken.   

 

                                                           
28 Förutom att det i Norge nu pågår en process mot kommunsammanläggningar, pågår parallellt en process 

mot en regionreform, där den norska fylkesstrukturen ska förändras radikalt, från dagens 19 till tänkta 11. 
Denna process berörs inte här, dock.  
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Det har länge funnits en önskan i Norge om att skapa en mer balanserad 

kommunstruktur genom kommunsammanläggningar. Förhållningssättet för de 

regeringar som satt mellan 2005–2013, var att frivillighet skulle känneteckna 

sammanläggningssträvanden. Resultatet av frivillighetsstrategin blev dock magert. Den 

första regeringen, som verkade under mandatperioden 2005–2009, riktade in sig på att 

reformera regionindelningen (genom att uppmana till färre regioner med fler 

uppgifter). Detta får sägas ha misslyckats då avsikten att överföra uppgifter från staten 

till fylkeskommunerna endast gav ett blygsamt resultat. En reform har lanserats på 

hälso- och sjukvårdsområdet för att på ett bättre sätt samordna de olika 

förvaltningsnivåerna (Sandberg 2015a).  

Under mandatperioden 2009–2013 utreddes förutsättningarna för att flytta makt 

och ansvar till primärkommunerna, under förutsättning att kommunernas ekonomiska 

och funktionella kapacitet förstärktes. Med större kommuner som, i större utsträckning 

än i nuläget, utgörs av funktionellt sammanhängande geografiska områden ansågs 

invånarnas behov kunna tillgodoses bättre; avseende exempelvis bostadsbyggande och 

trafikplanering. Kommunerna ansågs behöva minst 20 000 invånare för att klara av 

välfärdsuppdraget, en gräns som man senare backade litet grand ifrån. Ekonomiskt 

understöd samt fortsatta statsbidrag förordades för att leda kommunerna till 

sammanslagningar, något som har blivit huvudlinjen för den norska statsmakten idag – 

snarare än utvecklade mellankommunala samarbeten. Under 2014 – då antalet 

kommuner var 428 – drog man igång en process där alla kommuner, om än på frivillig 

basis, skulle börja föra samtal med sina grannkommuner om potentiell och eventuell 

sammanslagning (Sandberg 2015a).  

Ambitionen med den nya strukturreformen är att dagens 422 primärkommuner ska 

vara reducerade till 356 från och med 2020. Regeringens explicita syfte är att skapa 

förutsättningar för starkare kommuner som ska kunna klara av sina välfärdsuppgifter 

både nu och i framtiden, samt säkra kompetens och professionalism i 

kommunsektorn.29 Men, viktiga sidoeffekter ska också bli att minska behovet av 

mellankommunala samarbetsformer (som av regeringen anses vara problematiska ur 

demokratiperspektivet), liksom minska den statliga styrningen (vilket anses stärka 

lokaldemokratin).  

Processen som föregick reformen förtjänar det att sägas några ord om, då de 

föregåtts av ett slags ”hearings” med medborgare i 350 kommuner, där 

kommunpolitiker i uppemot 200 kommuner fick signaler om att majoriteten av 

medborgarna inte motsatte sig sammanläggning. Att för en lokalpolitiker ha sådan 

information i ryggen gör det förstås lite lättare att gå vidare med 

                                                           
29 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunereform/kommunereform/id2548377/ 
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sammanläggningsfrågan lokalt, då det nödvändigtvis inte innebär politiskt självmord 

att driva frågan som det nog hade gjort om politikerna inte hade haft lokal opinion 

bakom sig (Askim med flera 2017).30  

Reformen är så pass färsk att forskning saknas om dess effekter på exempelvis 

effektivitet, demokrati och servicekvalitet.31 Men sägas kan att forskare såsom Askim 

med flera (2017) menar att reformen sannolikt måste betraktas otillräcklig då den inte 

klarar av att råda bot på grunden i den norska småkommunproblematiken, eftersom 1) 

det fortfarande finns kvar ett stort antal små och sårbara kommuner [19 av de 27 

kommunerna som hade färre än 1 000 invånare år 2016 förblir opåverkade av 

reformen], som 2) måste ta ansvar för de nya uppgifter som lagts över på 

kommunsektor, vilket enligt författarna innebär ”at en ny regjering må finne nye 

metoder for å øke kapasiteten til kommuner som blir for små.” 

Precis som på många andra håll, är intrycket att kunskapsutvecklingen om 

mellankommunala samverkansformer är något underutvecklad också i Norge. Lite vet 

vi. I Eyhtórsson med flera (2018) presenteras bland annat information 1) om det 

juridiska regelverk som omgärdar kommunal samverkan i Norge, att 2) den 

obalanserade kommunstrukturen – av författarna kallad ”fragmentering” – i 

kombination med långtgående decentralisering, lett till ökning av mellankommunal 

samverkan, samt 3) att man – främst av juridiska skäl – inte samverkar inom de tunga 

välfärdsområdena, såsom skola och barnomsorg. Vidare diskuterar Arntsen med flera 

(2018) hinder och möjligheter för samverkan, och finner bland annat att litenhet och 

ekonomiska besvärligheter driver på kommuners vilja att samverka.  

Några forskare har studerat effekter/konsekvenser av samverkan. Holum och 

Jakobsen (2016) presenterar en splittrad bild. De finner att huruvida medborgarna är 

nöjda med den service som produceras via mellankommunala 

samverkansarrangemang, beror på vad samverkan avser: medborgarna är exempelvis 

missnöjda när det samverkas om brandförsvar, nöjda med samverkan kring 

källsortering. Blåka (2017) studerar samverkan inom brandförsvaret specifikt ur 

ekonomiperspektivet, och finner att signifikanta stordriftsfördelar kan uppnås genom 

                                                           
30 Dessa ”hearings”/opinionsmätningar, visade att invånare i större kommuner var mer positiva än 

invånarna i små; vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för en rädsla av att bli en 
utkant/periferi/avkrok i en större sammanslagen kommun. Man såg också att invånarna i ekonomiskt mer 
robusta kommuner var mer skeptiska till sammanslagningar än i kommuner som har lite besvärligare 
ekonomi; vilket tolkas som uttryck för att robusta kommuner tycker att man klarar sig bra som det är, 
och/eller att man är rädd för att uppgå i en kommun där man måste ta hand om problem i en tidigare illa 
skött kommun (Askim med flera 2017). 

31 Se dock Sandsør med flera (2018) undersöker som studerar ett antal norska kommuner som slogs 
samman, genom tvång 1988–1994. De studerar hur elever långsiktigt påverkades av sammanslagningarna, 
genom att jämföra elever som gick på samma skola före och efter sammanslagningarna. Slutsatsen är att 
sammanslagningarna verkar ha gynnat elever i mindre perifera kommuner: eleverna fick en ökad inkomst 
med ungefär 4 procent och studerade i genomsnitt 0,1 fler år, jämfört med elever i ett antal 
kontrollkommuner som genomgick liknande sammanslagningar 20 år tidigare. Man såg inte denna 
påverkan på elever som redan bodde i centralorten. 
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samverkan; men att stordriftsfördelarna snabbt avtar ju fler kommuner det är som 

samverkar. Hur många som ingår i ett samverkansarrangemang verkar sålunda kunna 

påverka möjligheten till besparingar.  

Den anglosaxiska kommunmodellen  

Bouckaert och Kuhlmann (2016) beskriver den anglosaxiska kommunmodellen 

som ett system där gränserna mellan staten/det offentliga å den andra sidan, och 

civilsamhället och marknaden å den andra, är tämligen flytande. De konstaterar 

vidare att den lokala nivån i dessa länder traditionellt brukade ges stort 

självstyre/manöverutrymme, men att reformer under de gångna två decennierna 

kraftigt kringskurit den lokala nivåns autonomi i de anglosaxiska länderna. 

Storbritannien och Irland sorteras under denna kategori.  

Storbritannien/England 
Storbritannien har de överlägset största kommunerna i Europa, sett till genomsnittligt 

invånarantal. Kommunerna har emellertid en relativt svag ställning, mycket beroende 

på att den kommunala självstyrelsen saknar konstitutionell grund och det har för övrigt 

beskrivits om västvärldens mest centraliserade politiska system.32 Som Hansen (2014) 

slår fast, är Storbritannien idag i princip det enda landet som tillämpar den så kallade 

ultra vires-principen, med vilket avses ”positivt avgränsad självstyrelse”. Alltså: 

kommunerna får bara engagera sig i uppgifter som staten uttryckligen säger att de får 

ägna sig åt.33 Storbritannien präglas sålunda av stark centralpolitisk styrning, även om 

det numera avgjort finns federalistiska inslag (med grader av självstyrelse i regionerna 

Wales, Skottland och Nordirland sedan 1990-talets decentraliseringspolitik). Det 

brittiska parlamentet reglerar hela den kommunala verksamheten genom lagar, vilket 

alltså innebär att kommuner endast får företa sig sådant som uttryckligen är tillåtet i 

lag. Kommunsystemet består av county councils (som etablerades 1888), samt district 
councils (som etablerades 1894). Vid denna tid etablerades även county boroughs, en 

politisk enhet som avsåg större städer.  

Det ska omedelbart sägas att det inte är något enkelt företag att på något 

överskådligt och lättillgängligt sätt beskriva det brittiska kommunsystemet, eller rättare 

sagt, framför allt det engelska är litet snårigt; Skottland och Wales har numera 

                                                           
32 Crew (2016) går så långt som att skriva: “Britain is the most centralised country in the Western world. Its 

political system is weighted overwhelmingly towards Westminster, with few institutional safeguards 
against the writ of Parliament, itself increasingly in thrall to the executive.” 

33 Motsatsen är förstås ”negativt avgränsad självstyrelse” där det är upp till kommunerna själv att välja vad 
de gör, utöver vad staten ålagt dem (och, att man inte bryter mot annan lagstiftning). 
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rättframma och överblickbara tvånivåsystem. Exempelvis kan man på Wikipedias sida 

om den engelska kommunnivån läsa att: ”The pattern of local government in England is 

complex, with the distribution of functions varying according to local arrangements”; 

och Peter John (2010) beskriver (inte utan stänk av sarkasm) ”the messiness of the 

existing system”; och att det är ett system ”that lacks rationale”. Av utrymmesskäl 

försöker vi därför inte i detalj beskriva hur det ser ut och vad de respektive nivåerna 

gör; utan uppmärksammar istället huvudsakligen de större reformer som gjorts, och 

vad de syftat till. 

 

1972–1974 genomfördes en omfattande kommunreform där hela England (exklusive 

London) och Wales omstrukturerades med syftet att det skulle bli ett tvånivåsystem. 

Det ansågs att systemet krävde bättre enhetlighet, för, innan reformen var systemet 

förhållandevis svåröverblickbart: det fanns 46 county councils, 79 county boroughs, 

449 urban districts, 227 metropolitan boroughs och 410 rural districts. Reformen fick 

till följd att systemet blev mer överblickbart, och efteråt bestod det av 45 county 
councils och 332 district councils. Sedan dess har antalet councils minskat, 

huvudsakligen på grund av kontinuerliga sammanläggningar där man försökt få 

tillstånd så kallade unitary councils (vad det är, redogör vi för nedan). England har – 

i jämförelse med Wales, Skottland och Nordirland – genomgått fler 

kommunstrukturella förändringar i modern tid. I framställningen som följer kommer vi 

huvudsakligen att fokusera på England. Dels beroende på att reformförslagen som 

diskuterats främst rör England, och dels beroende på att England utgör drygt 80 

procent av Storbritanniens totala befolkning (jämför Statskontoret 2002; Lidström 

2003; Sandford 2018; John 2010; Boyle 2016). 

Det engelska systemet är, som sagt, komplext. Dels finns tvånivåssystemet som är 

uppdelat i county councils (den översta nivån) och district councils (den lägre nivån). 

Nivåernas respektive uppgifter är tydligt avgränsade och överlappar endast i ett fåtal 

funktioner. I andra områden tillämpas ett system med en enda nivå av lokalt styre, 

nämligen unitary councils – vilka har det samlade ansvaret för de kommunala 

uppgifterna i de områden där ordningen med county/district councils avskaffats. 

Sammanfattningsvis finns det idag 353 lokala organ med självstyre, av vilka 27 är 

county councils, 201 är district councils och 125 är unitary councils. Av de sistnämnda 

är 32 London boroughs (kretsar/städer inom Londonområdet) och 36 metropolitan 
districs (distrikt för de sex engelska storstadsområdena).  

Likt Englands unitary councils, återfinns endast en lokal nivå i resten av 

Storbritannien, Wales har 22 sådana, Skottland 32 och Nordirland 11. 2014–2015 

reformerades den Nordirländska strukturen, från 26 till nuvarande 11. Sådana 

sammanläggningar diskuteras även i Wales (Sandford 2018; Shannon 2018). 
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Debatten om strukturreformer i Storbritannien har kretsat kring att öka 

effektiviteten i de offentliga tjänsterna, och att lösa koordinationsproblemen mellan de 

olika nivåerna i systemet. Det återkommande temat i frågan om strukturreformer har,  

i modern tid, varit viljan att konsolidera de lokala förvaltningarna till endast en nivå 

(John 2010). Som ett led i detta började, under inledningen av 1990-talet, ett antal 

counties/districts avskaffas till förmån för det mer enhetliga unitary councils. 
Under Labourregeringen som följde (1997–2009) var reformförslagen inte rakt 

igenom konsekventa. Som tecken på förhållandevis ombytliga inriktningen från 

statsmakten, skiftade vissa delar av England till ennivåsystem, medan andra delar rörde 

sig mot tvånivåsystem. Genomgående ville dock statsmakten hålla fast vid idén om 

unitary councils, 1998 hade 46 sådana skapats; och 2009 skapades ytterligare nio.  

Lite förenklat har den här utvecklingen fått till konsekvens att det numera finns en 

kommunnivå i storstäderna, och två kommunnivåer på landsbygden, främst utanför 

storstadsområdena. För uppgiftsfördelningen innebär det att områden med endast en 

folkvald församling ansvarar för alla uppgifter som på andra håll är fördelade på två 

nivåer. Även om mycket har ändrats, har alltså större, enhetliga strukturreformer  

i England uteblivit under denna period (1990–2010), mycket beroende på den skiftande 

inriktningen från statsmakten.34 Till detta har det även funnits en ovilja mellan stad och 

landsbygd att sammanslå deras respektive fullmäktige. Viljan att förenkla och 

effektivisera den kommunala sektorn förblev efter denna reformvåg. Alltjämt finns det 

en kritik emot hur tvånivåsystemet fungerar och statsmakten tycks ha förlikat sig med 

att inkrementellt försöka justera kommunsystemet, snarare än att genomföra större 

reformer.  

För Skottland, Wales och Nordirland innebar denna period emellertid större 

förändringar. Genom den decentraliseringspolitik Labourregeringen förde fick alla tre 

länder ett varsitt nationellt parlament. Tvånivåsystemet ersattes med enhetliga 

kommunala organ, samtidigt som förslaget om den regionala förvaltningsnivån 

                                                           
34 Runt millennieskiftet inleddes även regeringens strategi att skapa större regionala organ där idén var att 

ett mer sammansvetsat territoriellt område kunde skapa bättre koordination förvaltningsnivåerna 
emellan. Att från den regionala nivån fatta strategiska beslut hade försvunnit sedan 1980-talet, i stället 
skedde strategi- och planeringsarbete på subregional nivå. In på den senare delen av 1990-talet 
uppfattades det dock krävas en ny konstruktion som skapade ett tydligare samarbete. Med överenskomna 
ekonomiska strategier och prioriteringar för större landområden skulle det dessutom underlätta att få stöd 
från EU:s regionala utvecklingsfond. Vid den här tiden etablerades åtta regionala organ, Regional 
Development Agencies (RDA), vilka i framtiden skulle bestå av folkvalda representanter. Idén om en 
folkvald regionalnivå falnade dock efter att en folkomröstning om detta genomförts i nordöstra England 
2004 – i vilken en övervägande majoritet röstade emot förslaget. I London lyckades man emellertid 
etablera ett större regionalt organ genom Greater London Authority, vilket har en folkvald borgmästare 
och en folkvald kommitté. Det som hade setts som ett skifte från centralpolitisk styrning till mer 
lokalorienterad policy misslyckades - mycket på grund av reformen ansågs innebära alltför stor statlig 
inverkan, genom dess omfattning och strömlinjeformade agenda. Det ansågs minska det demokratiska 
ansvarsutkrävandet och inte ta de lokala problemen i beaktning. Som Lidström (2003) menar så rimmar 
de lokaldemokratiska ambitionerna man framförde illa med den starka centralpolitiska styrning som 
alltjämt föreligger i Storbritannien – med sin detaljerade reglering av kommunsektorn och hårda grepp om 
dess finanser (Baker och Wong 2013; Lidström 2003; Sandford 2018). 
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implementerades effektivt. Det innebar slutligen att Skottland, Wales och Nordirland 

fick ett ökat antal förvaltningsenheter (John 2010).  

Den konservativa regering som följde från 2010 inledde med att avskaffa det som 

fanns kvar av de regionala nivåerna och i stället inrikta sig på att förenkla och 

strömlinjeforma den kommunala verksamheten till unitary councils. Med Localism Act 
presenterades även åtgärder för att skala ner strategiska beslut till den lokala nivån – 

och på sådant vis stärka den lokala förankringen som upplevdes ha försämrats i takt 

med att kommunernas storlek tilltagit. Beslut skulle lämnas till lokalbefolkningen, det 

var ett av ledorden. I synnerhet innebar det att ge lokalsamhällen större makt  

i planeringsfrågor, om exempelvis bostadsbyggande och markplanering.  

Forskning av Getimis (2016) visar att både den lokala nivån och den centralpolitiska 

planerings- och strategimakten stärktes till följd av den policy som förts av statsmakten. 

Den lokala nivån fick ökad makt att planera och fatta beslut i lokala frågor, samtidigt 

som statsmaktens grepp över mer omfattande frågor som infrastruktur och energi 

stärktes.  

När kommunerna fortsatt växa i storlek genom unitary councils, har avsikten att 

stärka lokalsamhällets inflytande intressant nog realiserats genom så kallade parish 
councils eller community councils, vilka närmast kan beskrivas som ett slags byalag – 

eller i Sverige: stadsdels- och kommundelsnämnder – som framröstats av den lokala 

befolkningen. Jones (2018) menar att dessa församlingar har ökat dels på grund av 

statsmaktens initiativ, och dels genom lokalbefolkningar som verkat för lokal 

representation. Principiellt räknas de inte som en del av kommunsystemet, men skapas 

nu för att fylla den tomrum som uppstått mellan de stora kommunerna och 

lokalsamhällena. På grund av de ekonomiska åtstramningar som skett sedan 2010 har 

kommunerna fått svårigheter att leverera service, vilket har lett dem till att samarbeta 

med lokala sammanslutningar. Med lokala initiativ och partnerskap avlastar 

parish/community councils kommunernas verksamhet, men de har alltjämt inte 

kapacitet nog för att betraktas som sanna kommuner. 

 

De stora omjusteringarna av lokalnivån till trots, och trots att vi i England 

återfinner de största kommunerna i Europa, finns litet utforskat om reformernas 

effekter. Som Rhys (2013) konstaterar: “Although there is an abundance of anecdotal 

evidence on the effects of amalgamation in local government in England and Wales, 

systematic studies are much harder to come by.” När Rhys analyserar 

sammanläggningsreformer, finner han – likt det vi såg i viss finsk forskning – att själva 

processen att slå samman kommuner är förenade med höga kostnader, kostnader som 

besparingar i administration som uppstår i de nya kommunerna inte riktigt verkar 

förmå spara in. Hans slutpoäng blir därför (se även Rhys och Boyne 2012): 
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In this respect, the most recent experience of reform in the English two-
tier local government system would seem to support theoretical 
arguments about the disruptive effects of structural change, and 
highlights that local and national policy-makers should think twice about 
further amalgamations in a bid to reduce the costs of local public service 
provision. 

Sammanfattningsvis är det svårt att inte höja på ögonbrynen för utvecklingen i framför 

allt England. En av landets ledande kommunforskare, Peter John (2010), har reflekterat 

kritiskt kring utvecklingen. Han konstaterar att de engelska kommunerna är de största  

i Europa, samtidigt som det i allt väsentligt saknas en debatt om hur dessa  

i sammanhanget enorma kommuner – som i genomsnitt har 150 000 invånare – 

påverkar demokratin. Istället har debatten fortsatt om att skapa ännu större 

kommuner, det finns till och med förslag som säger att 300 000–850 000 är 

befolkningsmängden engelska kommuner bör sträva mot.35 För John är statsmaktens 

attityd till lokalnivån närmast förbluffande, och han fortsätter: ”This [development] is  

a puzzle because the local government reorganizations that created this massive 

jurisdictions have few observable gains but high administrative costs”.   

Irland  
Irländska republiken blev formellt konstituerad 1948, en tid efter att ha blivit en 

självständig stat 1922. Vid 1922 fanns det 122 folkvalda kommunfullmäktigen, något 

som 1898 års kommunallag lade grunden för. Därefter vidtog en lång period av 

centraliserande åtgärder (Potter 2011). Idag anses Irland vara en av de mer 

centraliserade staterna inom OECD, vilket innebär att den kommunala nivån 

jämförelsevis ansvarar för mycket få samhällsfunktioner (Boyle 2016). Idag består 

kommunsystemet av två sammanflätade nivåer: dels den kommunala nivån (med 

county eller city councils) och dels den regionala samarbetsnivån bestående av 

kommundistrikt – som formellt tillhör kommunerna (municipal districts). Innan den 

reform som genomfördes 2014 hade irländska kommuner i genomsnitt runt 36 000 

invånare. Detta är förstås fortfarande mycket stora kommuner i ett internationellt 

perspektiv; men efter reformen är snittet idag ungefär 149 000 invånare (Potter 2011; 

Boyle 2016; Citizens information board 2015). 

Det irländska kommunsystemet har genomgått flera förändringar i modern tid. 

Under 1990-talet gjordes ett antal förändringar i decentraliserande riktning. 

Kommunerna fick då en allmän kompetens som gav dem rätt att ta egna initiativ och 

                                                           
35 Uppgiften bygger på korrespondens med professor Colin Copus (emeritus vid de Montfort University, 

Leicester). 
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utföra uppgifter utanför de som staten angivit, såväl som reglerande och planerande 

uppgifter. Kommentatorer menar dock att detta inte inneburit någon märkbar 

förstärkning av självstyrelsen. Kommunerna förblev alltjämt kontrollerade och 

kringskurna av centralmakten då deras ansvar för välfärdsuppgifter med tiden överlag 

minskat snarare än ökat (Lidström 2003). Centrala välfärdstjänster som skola, hälso- 

och sjukvård och socialtjänst handhas av exempelvis av staten. Den kommunala nivån 

ägnar sig främst åt att främja lokal ekonomisk utveckling – genom att planera och 

utveckla exempelvis bostadsbyggande, infrastruktur och attraktionskraft, liksom 

ansvara för trafiksäkerhet samt vatten och avlopp (Shannon 2018). Sålunda är det 

näppeligen överraskande att Irlands kommuner, historiskt sett och i ett jämförande 

perspektiv, beskrivits i termer av att ha en kringskuren autonomi; även om den 

kommunala självstyrelsen på senare tid stärkts i så motto att den har fått ett 

grundlagsskydd (SOU 2003:123).  

I 2000-talets början fanns, förutom cities (de fem största städerna) och county 
councils (återstoden av Irland), även town councils (ibland kallade borough councils) 

för mindre orter på landsbygden. De senare hade mer begränsade uppgifter, jämfört 

med cities och counties, som handhar de viktigaste kommunala funktionerna. Genom 

2014 års strukturreform integrerades styrningen av counties och towns till 

kommundistrikt, samtidigt som ett antal kommuner sammanslogs. För den 

primärkommunala nivån resulterade reformen i att de tidigare 114 kommunerna blev 

till dagens 31 city/county councils. Som nämnt ovan utför kommunerna alltjämt 

förhållandevis få välfärdsuppgifter (generellt ägnar de sig åt bostäder, stadsplanering, 

vägar, vatten- och avlopp, miljöskydd och fritidsområden). Varje kommun tillhör 

åtminstone två kommundistrikt. I dessa samlas utvalda kommunledamöter för att 

samordna ekonomiska strategier, i frågor som planering, hållbar utveckling och 

effektivitet i offentlig sektor (Citizens information board 2015).  

Den omfattande reformen år 2014 föranleddes dels av 2009 års finanskris, och dels 

av ett upplevt demokratiskt underskott på den lokala nivån. Statsmaktens förhoppning 

var att större kommunala enheter skulle ge skalfördelar, samtidigt som medborgarna 

upplevde ett behov av att stärka möjligheterna att påverka beslutsfattandet i lokala 

frågor. Införandet av de administrativa enheterna på distriktsnivå var avsedda att 

adressera detta, genom att kommunledamöterna fick större möjlighet att fatta 

strategiska beslut för deras egna medborgare. Härigenom, hoppades man, skulle den 

demokratiska legitimiteten för kommunerna stärkas. 

Förutom detta infördes kommittéer för att främja samordning (Local Community 
Development Committees) samt verktyg för medborgarinflytande (Public Participation 
Networks). En omedelbar effekt blev att de irländska kommunerna, 

befolkningsmässigt, kom att tillhöra de allra största i världen, med i snitt 148 000 
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invånare per kommun (bara Storbritannien och Korea har större kommuner).36 I ett 

svep minskade också antalet folkvalda med ungefär 41 procent, vilket resulterade i ett 

av Europas allra högsta ratio vad gäller antalet folkvalda företrädare per medborgare 

(1:4 500).  

 

Det är fortfarande ganska nyligen sedan den här stora reformen implementerades. 

Så, hittills är det svårt att veta om de avsedda effekterna uppnåtts, till exempel om den 

lokala demokratin har stärkts genom de nya verktygen på det vis statsmakten avsett. 

Forskningsinsatserna är få, men, som Rylands med flera (2015) konstaterar, har det 

drastiskt minskade antalet folkvalda kritiserats för att försämra allmänhetens möjlighet 

att påverka och delta i politiken. Likaså, menar författarna, tycks sammanslagningarna 

ha vingklippt det de kallar det ”spontant framvuxna”, bottom up-engagemanget  

i mindre byar, grannskap och bostadsområden, liksom i civilsamhällets organisationer. 

Därmed hävdar de också att småsamhällenas självstyrelse kringskurits, till förmån för 

en mer centraliserad styrning inom de större, sammanslagna enheterna. 

Vad avser effektivitet – stordriftsfördelar i form av kostnadseffektivitet/besparingar 

– har vi inte funnit några publicerade vetenskapliga studier som analyserat detta efter 
reformen. Innan reformen implementerades, skrev däremot Callanan med flera (2014) 

en kritisk och ifrågasättande reflektion om behovet av en sammanläggningsreform, där 

de bland annat studerade skillnader i kostnadseffektivitet mellan stora och små 

kommuner på Irland, och drog följande slutsatser: 

Contrary perhaps to popular belief, county and city councils, the primary 
units of local government in Ireland, are already very large by 
international standards. Overall, the research suggests a weak link 
between size and costs, and that local authority mergers may have limited 
intrinsic efficiency value and can involve considerable transitional costs. 
Most local authority services appear to possess limited economies of scale, 
the main exceptions being specialised services, the production costs of 
capital-intensive services, and some administrative overheads and “back 
office” functions. 

Men alltså, detta utgör en kritisk reflektion utifrån existerande forskningsläge, plus en 

jämförelse mellan små och stora kommuner, innan reformen implementerats. 

Forskning om effekterna av sammanläggningsreformen är fortfarande en bristvara i det 

                                                           
36 Boyle (2016) uppmärksammar att detta är en sanning med modifikation. I många länder, liksom Irland, 

opererar det en nivå till, under kommunnivå, som ombesörjer vissa mindre frågor. Om istället Irlands 
motsvarighet till sådana ”kommundelar” (alltså ”municipal districts”) används som enhet, blir siffran 
mycket lägre, eller 36 000.  
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irländska sammanhanget, vilket bekräftas av en debattartikel skriven av national- 

ekonomen Gerard Turley (2017), som något förvånat konstaterar att “despite the 

numerous reports and subsequent reforms aimed at territorial consolidation, the 

research evidence examining scale economies in the Irish case is virtually absent”. 

Fastän mer omfattande, systematiska studier än så länge tycks saknas om 2014-

reformen, finns enstaka fallstudier. Exempelvis har O´Riordan och Boyle (2015) i närtid 

skuggat processen när Tipperary county council skulle skapas genom sammanläggning 

av North Tipperary County Council och South Tipperary County Council. Noterbart är 

att författarna genomgående ger uttryck för att vara positivt överraskade över hur 

friktions- och smärtfri sammanläggningsprocessen gick till, liksom att de omedelbara 

besparingarna på administration (som följd av minskade lönekostnader) blev större än 

förväntat (cirka 3 miljoner euro/år), medan engångskostnaden för harmoniering av IT- 

och lönesystem, samt att ”re-branda” kommunnamnet blev mycket lägre än anteciperat 

(cirka 2 miljoner euro). Prematurt ska erkännas, och förstås byggt på ett enda fall, men 

tas det ad notam, finns vissa skäl att vara försiktigt optimistisk i fallet irländska 

sammanläggningar, åtminstone ur det ekonomiska perspektivet. Tilläggas bör – som 

Boyle (2016) påpekar – att irländska kommuner har varit aktiva med att söka 

mellankommunala samarbetslösningar. Emellertid saknas i stor utsträckning forskning 

om dessa.    
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Den kontinentaleuropeiska kommunmodellen  

Bouckaert och Kuhlmann (2016) beskriver den här kommunmodellen som ett 

system där förvaltningen är hårt centraliserad, där kommunnivån är tämligen svag 

visavi statsmakten, och där staten har en omfattande kommunal närvaro med 

lokala kontor för de uppgifter som statsmakten ansvarar för. Härunder sorteras  

i första hand Belgien och Frankrike; men författarna nämner att en sydeuropeisk 

”kontinentaleuropeisk” variant kan hänföras hit (med Italien, Grekland, Portugal, 

Spanien och Turkiet). De sistnämnda länderna skiljer sig från de förstnämnda 

genom att ha en betydligt mer politiserad – och rent av korrupt lokalnivå. Eller 

som Bouckaert och Kuhlmann (2016) skriver: ”[their] administrative practice is 

shaped by exceptionally strong politicization, clientilistic relations and political 

party patronage with regard to recruitment to the civil service”. I den här 

översikten har vi avgränsat oss till att beskriva utvecklingen i, och forskning om, 

ett land från vardera underkategorin: Belgien och Italien.  

Belgien  
När den belgiska staten bildades 1831 fanns det 2 739 kommuner. Kommunstrukturen 

hölls relativt orörd fram till 1960-talet, då sammanslagningar genomfördes så att ett 

mindre antal försvann; antalet minskade då från 2 663 till 2 359 kommuner. Ett par år 

senare, under perioden 1976, genomfördes den största strukturreformen till dags dato, 

varvid antalet kommuner reducerades till 596 stycken. Antwerpen sammanslogs sedan 

med sju grannkommuner 1983, vilket gjorde att det totala antalet kommuner blev 589. 

Det är en kommunstruktur som består än idag – även om en mindre 

sammanläggningsreform avses implementeras i regionen Flandern 1 januari 2019, då 

antalet kommuner där är tänkt att minskas från 308 till 300.  

I den belgiska konstitutionen uttrycks de grundläggande reglerna för kommuner och 

provinser, såsom rätten att fatta beslut i frågor som ligger i deras intresse. En ny 

kommunallag fastslogs 1995, två år efter att Belgien ombildades från enhetsstat till en 

förbundsstat år 1993.37 Reglerna som omgärdar kommunerna justerades 2001 genom 

den femte statsreformen, där det bland annat fastslogs att regionerna själva beslutar om 

                                                           
37 1993 var slutpunkten på en lång process för Belgien mot att bli en ”fully fledged-federal state”. De 

regionala spänningarna har alltid funnits där och statsmakten har historiskt sett försökt komma till rätta 
med detta genom en serie reformer som kallas ”statsreformer” (state reforms). De som föregick 1993 års 
beslut att ombilda enhetsstaten till en federation var statsreformer år 1970, 1980 och 1988–89; under vilka 
dels fler rättigheter fördes till regionerna, dels fler uppgifter och ansvarsområden decentraliserades till 
dem. Processen har fortsatt även efter 1993, då två statsreformer ägt rum (2001 respektive 2011), då ännu 
fler uppgifter flyttats över från staten till regionerna.  
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den kommunala indelningen, att det är regionen har huvudansvaret för att övervaka 

provinsernas och kommunernas verksamhet samt att regionerna själva i stor 

utsträckning bestämmer över de egna kommunernas sätt att exempelvis organisera sig. 

Det innebär bland annat att det är regionerna som har tillsyn och granskning över de 

kommuner som finns inom det egna territoriet, där den federala statens tillsyn av 

kommunnivån enbart avser de policyområden som federationen har makt över. Det 

innebär också att kommunerna i olika delar av Belgien kan ha olika uppgifter och lyda 

under olika regelverk, beroende på i vilken region de är (Lidström 2003; Shannon 2018; 

Broekema med flera 2016).  

 

För att förstå den grundläggande strukturen i Belgien inleder vi med att redogöra för 

den federala uppdelningen. Landet är uppdelat i tre regioner: Flandern, Vallonien och 

huvudstaden Bryssel. Dessutom finns fyra språkliga gemenskaper – en 

flamländsktalande (vilken sammanfaller med regionen Flandern), en fransktalande, en 

tysktalande samt det tvåspråkiga huvudstadsområdet som inrymmer franska och 

nederländska. Såväl de språkliga gemenskaperna som regionerna har egna regeringar 

och styrs av folkvalda församlingar – som även är representeras i det nationella 

parlamentet. Genom federala organ handhas gemensamma angelägenheter för hela 

Belgien, såsom lag och ordning, valutapolitik, utrikespolitik, försvar och social omsorg.  

Principen som gäller är att uppgifter som inte uttryckligen tillkommer staten/den 

federala nivån, handhas i första hand av regionerna, men även av de språkliga 

gemenskaperna. Denna decentralisering av makt inleddes vid 1976 års omfattande 

strukturreform. Regionerna kan ingå internationella fördrag med andra stater och 

beslutar i sociala och ekonomiska frågor såsom bland annat planering, miljöskydd, 

ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik, utrikeshandel och jordbrukspolitik. De 

språkliga gemenskapernas uppgifter är mer kopplade till individen – de utövar 

självstyrelse i frågor som kultur, utbildning, forskning, hälsovård och sociallagstiftning 

(Lidström 2003; Shannon 2018). 

Trots att Belgien har varit en federation i nära nog 25 år, och trots att regelverken på 

papperet skulle kunna skilja sig väsentligt åt sedan 2001 års statsreform, är 

kommunsystemet relativt enhetligt i hela landet, som kan sägas vara uppbyggt i ett 

komplext trenivåsystem. Högst upp finns den federala staten, de tre språkliga 

gemenskaperna och de tre regionerna. Staten, gemenskaperna och regionerna är 

jämbördiga, men har olika ansvarsområden. Därunder finns 10 provinser, och i botten 

de 589 kommunerna (gemeente/communes). Som nämndes ovan kan kommuner och 

provinser åta sig ett brett spektrum av uppgifter, och i typfallet är de finansierade av – 

och granskas av – regionerna. Gränsdragningen mellan vilka uppgifter provinser och 

kommuner har är ibland flytande, vilket gör att de i många fall utför likartade uppgifter.  
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Generellt är kommunernas viktigaste ansvarsområden social välfärd och utbildning, 

medan provinsernas traditionella uppgifter är grundskola, näringslivsstöd och vägar. 

De sociala frågorna sköts egentligen av ett eget organ (Centres Publics d’Aide Sociale) 

vilket är knutet till kommunen – men samtidigt har en viss självständighet. Provinserna 

har även uppdraget att samordna kommunernas verksamhet inom sitt område.  

Mellankommunala samarbeten regleras i en särskild lag och förekommer i stor 

utsträckning. Dessa samarbeten kan omfatta flera verksamheter (Shannon 2018). Sedan 

den stora strukturreformen på 1970-talet avslutades har större strukturreformer 

uteblivit, trots att det ständigt funnits en uttalad vilja att minska antalet kommuner, 

vilket uttryckts både från central och regional nivå (jämför De Peuter med flera 2009). 

Strukturreformen var tvingande för kommunerna och präglades av ett starkt politiskt 

motstånd i kommunsektorn. Minnet från dessa erfarenheter sägs utgöra grunden för 

det motstånd som Broekema med flera (2016) menar lever kvar i debatten om nya 

reformer.  

Ombildandet av Belgien till en förbundsstat har inte inneburit att decentraliseringen 

fortsatt till provins- och kommunnivån i särskilt hög utsträckning. Den mest 

betydelsefulla förändringen för denna nivå är att tillsyn samt fördelning av statsbidrag 

flyttats från central till regional nivå – i övrigt är uppgiftsfördelningen i stort sett 

densamma. I början av 2000-talet har man bland annat föreslagit att införa direktval av 

borgmästare för att stärka lokaldemokratin. Provinsernas framtid har diskuterats, 

närmare bestämt om det är nödvändigt med ett led mellan regionerna och 

språkgemenskaperna å ena sidan, och kommunerna å den andra. I övrigt har debatten 

präglats – och fortsätter präglas – av flamländsk separatism, där man verkat för att 

utvidga sin rätt att överföra allt fler beslut till Flandern. Den finansiella autonomin hos 

de regionala regeringarna har gjort att den reella makten att omstrukturera 

kommunsektorn finns där – snarare än hos den belgiska centralmakten. I Flandern har 

reformförslagen avlöst varandra, vilket gör det intressant att titta närmare på just den 

regionen. 

Under 2000-talet har Flanderns regering försökt genomföra flera reformer på lokal 

och regional nivå. I grunden har det handlat om att vilja minska kommunernas 

kostnader och skapa skalfördelar med kommunsammanslagningar – till följd av den 

ekonomiska krisen och de budgetnedskärningar kommunerna genomfört i kölvattnet av 

dessa. Till detta har man även förordat en reducering av provinsernas kompetens och 

en tvingande policy att sammanfoga lokala förvaltningar med de socialpolitiska 

organen. Att stärka självstyrelsen för de flamländska kommunerna har varit på 

agendan, något som – kanske märkligt nog – de små kommunerna motsatt sig.  

Både 2009 och 2014 uppmanade Flanderns regering till frivilliga 

kommunsammanslagningar, genom att driva opinion och presentera förslag på nya 
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förvaltningsstrukturer. Men ointresset och motståndet var kompakt, något som forskare 

förklarar med ett långtgående stigberoende, alltså path-dependence. Den starka lokala 

identiteten i kommunerna, och minnena från 1976-reformens chockeffekt har – enligt 

Broekema med flera (2016) – skapat ett slags konservatism i relation till nya 

reformförslag. Likaså menar författarna den traditionellt centralistiska styrningen, där 

kommuner blir tillsagda vad man ska göra, bidragit till att kommuner har motsatt sig 

ett ökat självstyre av kommunerna Flandern. Detta sagt rör det ändå litet grand på sig  

i kommunsektorn: Flandern kommer att genomföra ett par sammanläggningar 2019, då 

kommunantalet sjunker från 308 till 300. 

Belgien är förstås i väldigt många avseenden olikt Sverige, men är intressant att 

kontrastera mot då båda systemen haft en tämligen oförändrad kommunstruktur sedan 

1970-talets mitt. Medan många andra länder försökt hantera tilltagande urbanisering – 

samt finanskriserna i början av 1990-talet och kring 2008–2009 – med 

kommunsammanläggningar, har motståndet mot sammanläggningar gjort att man  

i stor utsträckning försökt utveckla mellankommunala samarbeten för att kunna 

leverera tjänster med hög kvalitet (jämför de Peuter & Wayenberg 2007). Såvitt vi kan 

överblicka forskningslitteraturen, saknas emellertid empirisk forskning om effekterna 

av dessa långtgående mellankommunala samarbeten i Belgien. Den forskning som finns 

berör just Flandern, och där tycks uppfattningen vara att omfattningen av 

mellankommunala samarbeten har varit så framgångsrikt att det hållit tillbaka behovet 

– och viljan – att slå ihop kommuner. Samtidigt upplevs samverkan vara rätt så 

problematiskt, då de bara är indirekt demokratiskt legitimerade (Broekema med flera 

2016). 

Italien  
De italienska kommunernas rötter sägs sträcka sig tillbaka till 1300-talet och präglas av 

starka lokala identiteter (Lidström 2003). När staten Italien grundades 1861 fanns det  

7 720 kommuner, ett antal som har ökat med tiden. Med 1947 års konstitution 

garanterades kommunernas självstyrelse liksom deras allmänna kompetens. Vid den 

här tidpunkten etablerades även det nuvarande kommunsystemet, bestående av tre 

nivåer. I kommunallagen som antogs 1990 framgår kommunernas allmänna 

kompetens, samtidigt som lagen gav dem större frihet att själva organisera 

verksamheten. Den centralpolitiska makten är dock påtagligt närvarande i den 

kommunala verksamheten. Sedan konstitutionen antogs 1947 har endast ett fåtal 

indelningar ändrats, annars har landet inte genomgått några heltäckande 

sammanläggningsreformer. 

1973 fanns det 8 056 kommuner (comuni), och till 2001 hade de ökat till 8 101 

stycken. Fram till idag har ett antal sammanläggningar dock gjorts som fått ned dem till 
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7 978. 107 provinser (provincie) och 20 regioner utgör de resterande två nivåerna av 

kommunssystemet.  

Regionerna kom till 1970, och systemet är asymmetriskt såtillvida att fem av dem 

har ett något mer omfattande självstyre än de övriga. Sedan 1976 kan större kommuner 

dela in sig i distrikt och inrätta direktvalda kvartersfullmäktige, något som blev 

obligatoriskt 1993 i de fyrtiotalet kommuner som har mer än 100 000 invånare.  

Det råder stor variation mellan kommunerna sett till befolkningsmängd och yta; den 

största kommunen, Rom, har en befolkning på drygt 2,8 miljoner – medan den allra 

minsta har 30 invånare (på ett territorium om endast 0,1 kvadratkilometer). Från 

statsmaktens sida har det länge funnits en strävan efter att genomföra 

sammanläggningar för att skapa en mer ändamålsenlig och bärkraftig kommunstruktur, 

något som man bland annat uppmanat till genom att erbjuda ekonomiska incitament – 

dock, vilket är tydligt, utan allt för stor framgång. Planering och verkställande av 

sammanläggningar är det tänkt att regionerna ska stå för, vilka har ansvaret för 

granskning och tillsyn av kommunala verksamheter. De har emellertid ingen makt att 

tvinga kommunerna till sammanslagningar. Emellertid har obligatoriska 

kommunalförbund inrättats för frågor hälso- och sjukvården och lokal ekonomisk 

utveckling. Också frivilligt ingångna mellankommunala samarbeten förekommer  

i förhållandevis hög utsträckning i Italien (se t.ex. Lidström 2003; Steiner med flera 

2016). 

Med kommunallagen 1990 blev det möjligt att skapa storstadskommuner i de nio 

största kommunerna. Detta, men även regionernas tillkomst, har lett till diskussioner 

om uppgiftsfördelningen mellan de kommunala nivåerna. Storstadskommuner 

påverkar såväl kommuners som regioners verksamhet, likaså ifrågasätts behovet av den 

provinsiella nivån och dess dubbla roll som dels statliga företrädare, och dels enheter 

för lokalt självstyre. Parallellt med denna debatt återfinns federalistiska tendenser i den 

italienska politiska debatten, med separatistiska partier som exempelvis Lega Nord.  

Trots en utbredd debatt, och vilja från statsmakten, menar forskare att det inte 

förväntas ske några omvälvande reformer framöver. Steiner med flera (2016) har 

försökt klarlägga vad detta kan bero på. Byggt på resultat från expertenkät finner 

forskarna att det inte funnits någon renodlad reformstrategi från den italienska 

statsmakten för att nå fram till en strukturreform. I stället har mellankommunala 

samarbeten gradvis ökat i omfattning i syfte att hantera lokala svårigheter, något som 

åtminstone de lokala aktörerna sett som ett bra substitut för sammanläggning.  

Liksom för de flesta andra europeiska länderna har ambitionen från statsmakten 

varit att uppnå kostnadsfördelar och ekonomisk effektivitet genom de stordriftsfördelar 

som sammanslagningar ska ge, liksom att förbättra kvaliteten i den offentliga servicen. 

Sedan 1990 har den italienska centralmakten försökt uppmuntra till både 
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sammanslagningar och mellankommunala samarbeten, men det har funnits ett 

motstånd från kommuner att anpassa sig efter centralmaktens förslag. Detta 

återspeglas i ett starkt motstånd från lokala politiker och de lokala förvaltningarna, 

liksom viljan till att bevara gamla, traditionella lokala identiteter (Bolgherini 2011). 

Samtidigt tillskrivs också bristande resurser för själva företaget att rent praktiskt 

implementera sammanläggningar en stor vikt till varför den italienska 

kommunstrukturen är trögrörlig (Lidström 2003; Steiner med flera 2016).  

 

Om det varit trögt att få till stånd sammanläggningsreformer, har statsmaktens olika 

verktyg för att stimulera till mellankommunal samverkan varit desto mer 

framgångsrikt, då antalet formaliserade mellankommunala samarbeten ökade redan 

1999 (Bolgherini 2011); en ökning som tog ny fart efter 2010, då en lag stiftades som 

tvingade små kommuner att samarbeta (Bolgherini med flera 2018). Det har gjorts vissa 

försök till att utvärdera huruvida mellankommunala samarbeten verkligen leder till de 

stordriftsfördelar som teorin – liksom berörda politiker och tjänstemän – ofta hävdar 

ska finnas tillstädes. En sådan studie är Giacomini med fleras (2018) undersökning. 

Resultaten bygger på en enkät som gått ut till 1 360 förvaltningschefer med 

ekonomiansvar i 280 italienska kommuner som har färre än 5 000 invånare. Syftet var 

att undersöka effekterna av 2010 års reform, som alltså tvingade mindre italienska 

kommuner att samarbeta med varandra. Enligt enkätsvaren, var erfarenheterna överlag 

positiva: 

The findings show that in more than two-thirds of the municipalities 
participating in IMC, there were benefits in terms of costs reduction and 
better public services, whereas greater institutional legitimacy was 
detected in about half of the cases. The statistical analysis with logistic 
regression highlighted that IMC type is particularly critical for explaining 
successful IMC. In particular, the positive effects of IMC were mainly 
detected in those small municipalities that promoted a service delivery 
organization rather than participating in service delivery agreements or 
opting for mixed arrangements of joint public services delivery. 

Resultaten är givetvis intressanta: att de flesta berörda politiker och tjänstemän som 

deltar i dessa mellankommunala samarbeten anser att det fungerar bra och har lett till 

besparingar. Men precis som i andra studier som försöker mäta ”effekter” av 

sammanslagningar (inte minst ekonomiska sådana) och mellankommunalt samarbete 

med hjälp av enkäter (se beskrivningar för Island och Nederländerna ovan), finns det 

skäl till kritisk reflektion. Undersökningen har gjorts vid ett enda tillfälle – alltså, inga 
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”före” och ”efter”-analyser – och utan att kunna jämföra med utvecklingen i kommuner 

som inte deltagit i mellankommunala samarbeten. Dessutom, utan objektiva 

indikatorer om ekonomiska parametrar, så mäter de just uppfattningar om effekter, 

inte effekter per se. 

Härvid är Ferraresi med fleras (2018) ett bra komplement och metodologiskt 

betydligt intressantare. De har ett slags kvasiexperimentell forskningsdesign och 

använder objektiva indikatorer för kostnadsutveckling för mellankommunala 

samarbeten i Emilia-Romagna-regionen. Resultaten bekräftar intrycken av positiva 

effekter av mellankommunala samarbeten som nåddes med enkätstudier av Giacomini 

med flera (2018), och Ferraresi med flera drar slutsatsen att: 

We find that being in a municipal union reduces the total per capita 
current expenditures by around 5 percent, without affecting the level of 
local public services. The effect is robust, persistent, and increasing up to 
six years after entrance. 

Det finns alltså en del som talar för att i Italien, där är mellankommunal samverkan en 

bra strategi för att hantera de utmaningar kommunerna står inför. Detta gäller särskilt i 

ljuset av att motstånd mot sammanläggningar förefaller vara starkt. Både enkätstudier 

och studier med mer objektiva indikatorer finner positiva utfall; något vi exempelvis 

inte såg i Nederländerna där de olika metodologiska angreppssätten fann skilda 

resultat.  
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Den kontinentaleuropeiska (federala) 
kommunmodellen 

Bouckaert och Kuhlmann (2016) konstaterar att det finns många likheter med 

kommunmodellen i avsnittet här ovan (den kontinentaleuropeiska), men här är 

skillnaden att beslutsfattandet i regel är betydligt mer decentraliserat och 

följaktligen att subsidiaritetsprincipen har en framskjuten position. Emellertid 

hamnar många uppgifter här på den regionala/federala nivån, med följden att 

kommunernas utgifter är procentuellt något lägre här än i många enhetsstater.  

Till den här kategorin här Österrike, Tyskland och Schweiz.  

Österrike  
Österrike är en federation, och staten fick sin nuvarande form efter första världskriget 

slut och monarkins fall.38 Under andra världskriget var staten ockuperad, men återfick 

sin självständighet år 1955. Självstyrelsen för de österrikiska delstaterna och 

kommunerna har sitt ursprung från 1800-talets mitt, men självstyrelsen 

institutionaliserades först genom 1920 års grundlag. Grundlagen var föremål för 

åtskilliga ändringar efter andra världskrigets slut. Det är här kommunernas 

befogenheter återfinns, som att ta ut skatter och fastställa budget.  

Kommunerna i Österrike är i regel många och små (se nedan). Historiskt sett har 

territoriella reformer i Österrike tillhört ovanligheterna, även om fyra av de nio 

delstaterna (Länder) genomförde större reformer under 1960- och 1970-talen (Kiefer & 

Schausberger 2007). Den relativa frånvaron av omfattande strukturreformer menar 

exempelvis Palermo och Kössler (2017) beror på bristande politisk vilja. I Österrike har 

därför mellankommunala samarbeten varit ett viktigt och vanligt instrument för 

kommunsektorn att möta olika utmaningar, och i princip är det tillåtet att samverka 

inom alla områden som kommunerna ansvarar för. Vanligast är dock samarbeten inom 

områdena 1) vatten och avfall, 2) regional planering, infrastruktur och turism, 3) 

skolområdet, 4) sport och fritids-infrastruktur (simhallar, idrottsplatser med mera), 5) 

                                                           
38 Emellertid menar vissa att man ska gå ännu längre tillbaka för att begripa sig på de Österrikiska 

kommunerna: “The strong legal position and the important role of the municipalities in public life in 
Austria date back to 1849, when the free municipality was proclaimed the basis of the free state created by 
the revolution of Austria 13 March 1848. Already then, provisions stipulated that the municipalities were 
free to cooperate with each other, both in their autonomous and delegated jurisdictions” (Kiefer & 
Schausberger 2007). 
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socialtjänst och äldreomsorg, samt 6) offentlig upphandling och revision. Det är mindre 

vanligt att man samarbetar inom områdena räddningstjänst och brandförsvar.39   

1988 förkunnades kommunförbundens särställning, då de enligt författningen har 

till uppgift att företräda sina medlemskommuner. Dessa samarbeten förekommer i både 

obligatoriska och frivilliga former, och regleringen sker på delstatsnivå. I övrigt sker 

också regleringen av kommunsektorn vad gäller exempelvis uppgiftsfördelning och 

territoriell uppdelning på delstatsnivå. Det österrikiska politiska systemet präglas av 

samarbeten, och det är genom konsekventa förhandlingar mellan förvaltningsnivåerna 

som deras respektive uppgifter bestäms (Lidström 2003; OECD Austria 2016). 

Statsmakten är delad mellan förbundsnivån (bund) och nio delstater (Länder). Varje 

delstat styrs av ett parlament som väljer guvernör och regering. Varje delstat är också 

uppdelad i statliga undernivåer (Bezirk). Dessa totalt 80 distrikt i hela Österrike sköter 

delegerade statliga uppgifter och övervakar kommunernas verksamhet. I princip får 

delstaterna fatta beslut i alla frågor som inte uttryckligen reserverats för förbundsnivån 

eller för kommunerna. Grundlagen stipulerar att delstaterna huvudsakligen har ansvar 

för stadsplanering, miljö, jordbruk, polis och räddningstjänst. De har även den 

exekutiva makten över federala lagar, inom områden som grundskola, gymnasium, 

sjukhus, socialtjänst, bostäder och regional utveckling. Kommunerna (Gemeinden) är 2 

100 till antalet (år 2016), varav 15 större kommuner har särskild status – vilket innebär 

en utökad kompetens och möjlighet att ta över delegerade statliga uppgifter från Bezirk. 

Kommunerna ansvarar i regel för lokala tjänster och infrastruktur, men uppgifterna 

varierar beroende på vad som delegeras från förbund eller land (Lidström 2003; OECD 

Austria 2016). Jämfört med Sverige är de österrikiska kommunerna i regel ganska små 

– i genomsnitt 4 100 invånare. 

 
Emellertid initierades 2015 en sammanläggningsreform i delstaten Styria 

(”Steiermark” på engelska), den fjärde största delstaten, vilket är den senaste mer 

omfattande strukturförändringen av kommunnivån i Österrike. Styrias struktur är 

jämförbar med de flesta andra delstaterna, med en kombination av urbana och rurala 

områden. Delstaten var, med sina 542 kommuner, en av de mest småkommunstäta.  

I genomsnitt hade en kommun 1 754 invånare. Efter reformen fanns 287 kommuner  

i delstaten.  

Det som drev på reformen från politiskt håll var sjunkande befolkningstal i de redan 

små kommunerna och den tilltagande sårbarhet småkommunerna började uppleva som 

följd av detta. Svårigheterna accentuerades i kölvattnet av 2008 års finanskris, då vissa 

                                                           
39 Denna information har primärt hämtats från en onlinepresentation gjord av Alexandra Schantz, som nås 

via följande länk: https://slideplayer.com/slide/8099530/. 
 

https://slideplayer.com/slide/8099530/
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kommuner hamnade i en situation där man inte längre klarade av att finansiera den 

grundläggande servicen gentemot medborgarna. Styrias regering såg även reformen 

som en möjlighet att ändra federalstatens finansieringssystem av kommunerna, ett 

system som allmänt ansågs oproportionerligt främja större kommuner framför mindre 

kommuner. Likaså hade konkurrensen mellan kommuner i att locka nya invånare och 

företag lett till ett ineffektivt användande av ytor som var avsedda för bostäder.  

Tillvägagångssättet för reformen bestod inledningsvis i att uppmana till frivilliga 

sammanläggningar genom finansiella incitament. Kommuner som motsatte sig detta 

tvingades sedermera att slås ihop genom lag. Tvångsinslaget var föga populärt. 40 

kommuner överklagade tvångsbeslutet till den österrikiska författningsdomstolen, 

bland annat med argumenten att det saknades sakliga skäl att tro att 

sammanläggningar skulle komma till rätta med småkommunernas problem, samt att 

tvångssammanläggningar bryter mot Europeiska konventionen om lokal självstyrelse40 

(European Charter of Local Self-government). Överklagandet avslogs dock (Palermo & 

Kössler 2017). 

Målen för reformen var att, genom större kommuner, öka kommunernas effektivitet, 

säkra den grundläggande servicenivån och erbjuda större kvalitet i servicen, samt att 

stävja vad som uppfattades vara en ineffektiv konkurrens mellan kommunerna. 

Reformen minskade antalet kommuner från 542 till 287, och ökade deras 

genomsnittliga invånarantal till 3 293.  

 

Reformen är tämligen färsk, så forskning om dess effekter saknas i stor 

utsträckning. Heinisch med flera (2018) har undersökt hur reformen påverkat 

valdeltagandet i de sammanslagna kommunerna i jämförelse med de 157 kommuner 

som förblev oförändrade. Forskarnas slutsats gällande Styria är att 

sammanslagningarna påverkat valdeltagandet negativt. Detta, menar Heinisch med 

flera, beror på att när en politisk enhet blir större så minskar medborgarens tillgång till 

information – tillika dennes chanser att påverka politiska beslut. I en större kommun 

kan medborgarna inte längre ha en nära kontakt med lokala politiker, vilket författarna 

menar gör att väljarna riskerar att tappa intresset för lokala val, vilket i sin tur bidrar till 

att förklara det lägre valdeltagandet i de sammanslagna kommunerna. 

Som i så många andra fall förefaller det i stor utsträckning saknas forskning – 

åtminstone engelskspråkig sådan – om mellankommunala samarbeten och dess 

effekter. Som nämnts ovan, vet vi att det samarbetas mycket mellan kommuner  

i Österrike, vi vet att det ökar; och forskningen menar att det beror på att kommunerna  

i stigande utsträckning upplever att det är ofruktbart att de konkurrerar med varandra  

                                                           
40 Sverige ratificerade denna konvention 1989. 
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i olika avseenden. Men forskare beklagar sig över att det är dåligt dokumenterat och 

uppdaterat exakt hur mycket som samarbetas och inom vilka områden, vilket förstås 

försvårar empirisk forskning. Som Schantl skriver: samarbetena rör sig “from informal 

and non or small institutionalized cooperation, til strong/high institutionalized 

cooperation” (se fotnot 22 för full referens). Så, vad vi vet från Österrike är att det är 

vanligt med mellankommunal samverkan, vi vet att samverkansarrangemangen ökar  

i popularitet och att de kan ta en mängd olika former och inom olika 

verksamhetsområden – men fortfarande verkar det alltså, såvitt vi finner, saknas 

kunskap om vilka effekter detta har.  

Tyskland  
Tysklands federala system – dåvarande Västtyskland – skapades 1949 och kodifierades 

i den grundlag som då antogs, vilken ändrades 2006 och 2009. Med 

förbundsrepublikens återförening 1990 överfördes huvuddragen av den västtyska 

förvaltningsstrukturen till de östtyska delarna, med en federal nivå och två kommunala 

nivåer.  

Den tyska kommunala självstyrelsen brukar sägas ha sina rötter i 1800-talet, och 

självstyrelsen finns inskriven i den tyska grundlagen. 1991 var de tyska kommunerna 

totalt 16 127 till antalet. Delstaternas relativt autonoma ställning framgår i grundlagen 

och innebär att man bär ansvaret för alla lagstiftande och administrativa uppgifter som 

inte uttryckligen tillhör förbundsnivån. Den grundläggande strukturen delstater 

emellan och kommuners kompetens är densamma i hela Tyskland, men i övrigt avgör 

delstaterna själva hur kommunsystemet inom den egna delstaten ska utformas, genom 

särskilda kommunallagar som reglerar den kommunala verksamheten. Principen om 

subsidiaritet är ledande för ansvarsfördelningen mellan de kommunala enheterna; där 

är tanken alltså att endast om en uppgift inte kan hanteras lokalt, ska en högre nivå ta 

över ansvaret (Lidström 2003; OECD Germany 2016). 

Statsmakten är delad mellan förbundsnivå (Bund) och 16 delstater (Länder). Under 

delstatsnivån återfinns 295 rurala distrikt (Landkreise) och 107 större städer (Kreisfreie 
Städte), som hanterar större uppgifter som små kommuner är oförmögna att 

tillhandahålla. Nästa nivå, den lägsta, består idag av 11 092 kommuner (Gemeinden). 

Som redan nämnts varierar kommunernas uppgifter från delstat till delstat. Distrikten 

tillhandahåller vanligtvis kollektivtrafik, delar av vägarbetet, fysisk planering, 

brandskydd, natur och landskap, sjukhus och gymnasieskola. Kommunens 

obligatoriska uppgifter består vanligtvis av ansvar för lokala vägar, stadsplanering, 

bostäder, vatten, avlopp, grundskola, rekreationsområdens samt social- och 

ungdomsvård. Frivilliga funktioner för kommunerna är exempelvis kultur, turism, 

ekonomisk utveckling, sport och fritid (Lidström 2003; OECD Germany 2016). 
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I syfte att uppnå en effektivare kommunstruktur genomförde flera västtyska 

delstater omfattande reformer på 1960- och 1970-talen. Östtyskland hade en enhetlig 

statsbildning vid den här tiden, vilket gjorde att reformer uteblev. Efter återföreningen 

1990 bestod östra Tyskland till övervägande del av småkommuner, något som efter 

återföreningen krävde åtgärder för att kommunstrukturen inte skulle vara så 

obalanserad, och så att kommunerna också på östra sidan skulle kunna fungera som 

starka lokalförvaltningar.  

Mellan åren 1990–2016 minskade antalet kommuner i hela Tyskland med ungefär 

en tredjedel (se OECD Germany 2016). Som exempel på reformer minskade delstaten 

Brandenburg, i nordöstra Tyskland, antalet distrikt från 38 till 14 år 1993. Detta ansågs 

emellertid inte vara tillräckligt, 58 procent av delstatens kommuner hade alltjämt färre 

än 500 invånare, vilket ledde till att en omfattande strukturreform initierades av 

statsmakten vid millennieskiftet. En kommun skulle nu inte längre få utgöras av mindre 

än 500 invånare – och om det inte gick att uppfylla var kommunen tvungen att 

organisera sin verksamhet tillsammans med andra kommuner i distrikt – med ett 

befolkningsunderlag på minst 5 000 invånare.  

 

Inledningsvis uppmanades frivilliga sammanläggningar med ekonomiska 

incitament. Vidare stiftade delstaten lagar som tvingade fram omorganiseringar. 

Lagarna stötte på starkt motstånd, då flertalet kommuner ansåg att det inkräktade på 

den kommunala självstyrelsen, men trots protesterna slutfördes omorganiseringen 

2003. Resultatet innebar att 1 317 kommuner sammanlades till att i slutändan bli 264. 

166 av de nya kommunerna skedde genom frivilliga sammanläggningar, övriga genom 

tvång. Totalt innebar det att antalet kommuner i Brandenburg minskade från 1 479 till 

421 (Blesse & Baskaran 2016).  

Vad vet vi om effekterna av denna långtgående reform? Blesse och Baskaran (2016) 

har genom en panelstudie visat att kommunerna i Brandenburg minskade sina totala 

kostnader efter omorganiseringen, utan nedskärningar i service. Huvudsakligen syns 

kostnadsminskningar i de tvingade sammanläggningarna snarare än de frivilliga, 

medan de positiva effekterna inte är lika framträdande hos de senare. En potentiell 

förklaring till detta, enligt forskarna, är att de frivilligt sammanslagna kommunerna 

strategiskt valt partners för att undvika att skära ned på sina utgifter. Vidare menar 

författarna således att tvingande sammanläggningar är effektivare för att uppnå 

skalfördelar och minska de administrativa kostnaderna, åtminstone om det endast är 

ekonomiska värden – snarare än demokratiska – som ska vara ledande för den här 

typen av omstöpningar av kommunstrukturen. 

Vad med mellankommunala samarbeten då? Vi vet att de finns och att det är många. 

Sedan 1960- och 1970-talet har mellankommunala samarbeten varit vanliga i Tyskland 
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(då, Västtyskland). Det finns en mängd olika former för samverkan, allt från löst hållen 

informell samverkan, olika typer av formella samarbeten som regleras av offentlig rätt, 

till gemensamt ägda aktiebolag; och formerna tar så olika form att Bolgherini (2011) 

menar att ”it seems impossible to classify the German IMC forms in a more precise 

way”. Förutom några enstaka studier, exempelvis om mellankommunal samverkan för 

turismutveckling (Bergholz 2017) samt kring vatten- och avloppsfrågor (Blaeschke & 

Haug 2017)41, är vårt intryck att kunskapsutvecklingen om effekter av mellankommunal 

samverkan outvecklad också i det tyska sammanhanget.  

Schweiz  
Sedan det gamla schweiziska edsförbundets tillkomst år 1291 har landets 

samhällsstruktur utgjorts av starka lokala enheter. Detta har bland annat sin historiska 

bakgrund i geografiska skillnader mellan de bergiga delarna, lågländerna och städerna; 

men, förstås, också i det faktum att stora kulturella skillnader existerar i Schweiz. De 

kulturella skillnaderna finns dels mellan de fyra språkområdena (tyska, franska, 

italienska och rätoromanska), och dels mellan de katolska respektive protestantiska 

delarna av landet.  

Efter det misslyckade försöket att göra landet centralstyrt genom den Helvetiska 

republiken i början av 1800-talet, återgick Schweiz till att vara en konfederation år 1815. 

25 kantoner fungerade som suveräna stater, innehållandes autonoma kommuner. Efter 

en tid av krav på demokratisering i vissa kantoner, samt ett kortare inbördeskrig, antogs 

en federal konstitution 1848 vilket gjorde att en nationell exekutiv makt och parlament 

erkändes. Konstitutionens revidering 1874 innebar en förstärkning av lokaldemokratin  

i de dåvarande omkring 3 021 kommunerna (Koch & Rochat 2017; Ladner 2012), då 

varje kommunmedborgare fick rätt att rösta om lokala frågor, oavsett hur länge 

invånaren varit bosatt i kommunen.  

Sedan dess har kantonerna och deras respektive lokala demokrati utvecklats i olika 

riktning, exempelvis varierade det avsevärt mellan kantonerna vad gäller införandet  

av kvinnlig rösträtt. Till följd av landets historia är subsidiaritetsprincipen och 

kommunal självstyrelse ledande principer för hur maktdelningen fungerar i Schweiz.  

I konstitutionen, som senast reviderades 1999, framgår att kantonerna erhåller all makt 

som inte är specifikt delegerat till federationen – och liknande regler gäller för 

relationen mellan kantoner och kommuner. Kommunerna upprättar sina egna politiska 

institutioner, utför offentliga tjänster, kontrollerar sina finanser och reglerar sitt 

skatteintag. Trots att kommunernas formella kompetens är densamma, så skiljer de sig 

emellertid åt i praktiken vad gäller deras storlek och deras resurser, och därmed också 

                                                           
41 I den här studien finner Blaeschke och Haug (2017) inga stordriftsfördelar av samverkan, förutom för de 

allra minsta kommunerna.  
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vilken service de utför. Eftersom kommunsystemets organisation utgår från kantonerna 

finns det stora variationer i utformningen av den kommunala verksamheten, kantoner 

emellan. I dagsläget är de främsta utgiftsposterna i kommunerna utbildning, 

primärvård och socialtjänst (Ladner 2012; Lidström 2003). 

 

Under perioden 1990–2009 minskade det totala antalet kommuner från 3 021 till 

2596 till följd av sammanläggningar, efter ungefär 150 år med endast några enstaka 

reformer. Detta genom småkommuner (hälften av Schweiz kommuner har mindre än  

1 000 invånare) som sett fördelar med att bli del av större enheter, men även större 

städer som genomfört sammanläggningar i syfte att stärka sin konkurrens- och 

attraktionskraft i ett globalt sammanhang.  

En viktig aspekt av detta är att schweiziska sammanläggningar endast har skett på 

frivillig grund. Kantonerna har inte makt att tvinga fram territoriella reformer, utan 

detta kan endast genomföras med stöd från majoriteten av kommuninvånarna – något 

som ligger i linje med självstyrelsens historiska styrka och de tydliga inslagen av 

direktdemokrati som präglar landet i övrigt. Ladner (2012:12) anger en rad skäl till att 

Schweizarna överlag gett sammanläggningar kalla handen: 

The big obstacles to amalgamations are the different tax levels between 
cantons and between municipalities due to their far-reaching fiscal 
autonomy. Citizens rarely accept amalgamating with another 
municipality if this means paying more tax. Quite often the cantons 
provide subsidies to keep the lower tax level. Another quite rational 
argument against amalgamation is the loss of voting power. Since Swiss 
citizens decide many matters directly, it makes a difference wheter you 
vote in a small municipality or whether you are largely outnumbered by 
the citizens living in another part of the newly created municipality.  

Då större strukturreformer av kommunnivån inte genomförts, har istället 

mellankommunalt samarbete blivit det schweiziska verktyget per excellence för att 

uppnå bättre effektivitet och större kapacitet – dels sker det genom kommunförbund, 

och dels genom särskilda samarbetsavtal. År 1998, exempelvis, samarbetade ungefär 

hälften av alla kommuner med åtminstone en annan kommun i frågor såsom skola, 

sjukvård, äldreomsorg, avfall, vatten och avlopp. En studie från 2003 visade att nästan 

alla kommuner – stora som små – ingår i en rad olika typer av samarbeten (Steiner 

2003, såsom återgiven i Strebel 2018). De särskilda samarbetena har kritiserats för att 

vara mindre demokratiska, eftersom inflytandet för en enskild kommuninvånare 

minskar när flera kommuner samarbetar med en fråga. 2001 lanserade centralmakten 
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en strategi för att förbättra samarbeten genom ”agglomerationer”; både mellan 

kommuner och mellan förvaltningsnivåerna – det vill säga både vertikalt och 

horisontellt. Detta har bland annat resulterat i en konferens (Tripartite Conference of 

Swiss Agglomerations (TAK), där representanter från federalstaten, kantonerna, 

städerna och kommunerna deltar i syfte att stärka sina samarbeten. Ett annat exempel 

för att stärka de kommunala samarbetena, är ”agglomerationen” i kantonen Berne, där 

kommunernas respektive borgmästare röstar i gemensamma frågor. En borgmästares 

inflytande och röstmakt baseras på dennes kommuns storlek (Ladner 2012).   

Även om sammanläggningar inte är något typiskt schweiziskt recept för att komma 

till rätta med kommunsektorns problem, har vissa kantoner ändå gått längre än på 

andra håll vad sammanläggningar avser. Mellan åren 2000–2006 ägde en våg av 

frivilliga kommunsammanläggningar rum i Fribourg, där kantonsregeringen 

uppmuntrade kommunerna att gå samman med finansiella incitament. Omläggningen 

blev i slutändan ganska stor, vilket alltså historiskt sett är ovanligt i Schweiz. Mer än 

hälften, 135, av kantonens kommuner, inledde en sammanläggningsprocess. Av dessa 

slutförde 105 processen, vilket minskade det totala antalet kommuner från 245 till 168 

kommuner i slutet av år 2006.  

Michael Strebel (2018) har tittat närmare på vilka faktorer som ledde till att vissa 

kommuner valde att frivilligt genomföra sammanläggningar, och andra inte. Strebel 

visar att framför allt en kommuns ekonomiska svårigheter och begränsat 

befolkningsunderlag är faktorer som verkar sparka igång reformprocessen. Det finns 

också vissa politiska variabler som verkar relevanta: huruvida en kommun upplever sig 

bli ”uppsugen” av en granne, och därmed förlora politiskt inflytande, verkar ha 

inflytande på viljan att frivilligt slå sig samman.  

När Reto Steiner och Claire Kaiser (2017) granskade effekterna av de 

sammanläggningar som genomfördes i Schweiz fann de – grundade i enkäter riktade till 

högt uppsatta tjänstemän – ”a positive effect on public service delivery, the 

professionalization of staff and municipal autonomy”, men fann inga signifikanta 

effekter på kommunernas ekonomi. I en något äldre pilotstudie av fyra 

sammanläggningar som kontrasteras mot icke-sammanslagna kommuner, före och 

efter sammanläggningarna, och med objektiva indikatorer för ekonomiska utfall, finner 

emellertid Lüchinger och Stutzer (2002) mindre positiva resultat. Inte bara uteblev 

stordriftsfördelar, utgifterna ökade mer i de sammanslagna kommunerna i förhållande 

till jämförelsegruppen.   

[We] find no evidence for increasing economies of scale. Compared to the 
level prior to the mergers, average current expenditure for the municipal 
administration increased more than in a control group of similar 
municipalities that did not merge. 
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Philippe Koch och Philippe E. Rochat (2017) har undersökt hur valdeltagandet har 

påverkats i kommuner som har slagits samman sedan 1990-talet, och tittar särskilt på 

kommuner som genomgått flera omgångar av sammanläggningar. Resultatet visar att 

valdeltagandet minskar efter en första sammanläggning – men minskar inte lika mycket 

efter en andra och tredje sammanläggning. Men, igen, ser vi resultatet att 

valdeltagandet tycks tryckas ned av sammanläggningar.  

Schweiz är ett fall där man i litteraturen kan läsa sig till att mellankommunalt 

samarbete är mycket vanligt förekommande, där bland annat Reto Steiner och Claire 

Kaiser (2018a) skriver att ”Swiss municipalities, characterized by their high degree of 

autonomy and their small size, rely heaviliy on inter-municipal cooperation”. Men, som 

vi uppmärksammat i andra fall ovan, är det svårt att hitta forskning om vilka 

konsekvenser dessa samarbeten vi har. Exempelvis är såväl Steiner och Kaiser (2018a) 

som Soguel (2006) mycket deskriptiva: man beskriver förekomsten och historisk 

utveckling av samverkan, de juridiska former samarbeten kan anta, tänkbara 

drivkrafter bakom ökningen, och funderar kring tänkbara effekter – snarare än att göra 

egna analyser. En av mer intressanta analyserna på temat, är Steiner och Kaisers (2012) 

diskussion om relationen mellan mellankommunal samverkan och 

kommunsammanslagningar. Den fråga de ger sig i kast med är: är mellankommunal 

samverkan ett sätt att undvika sammanläggning, eller är det ett försteg inför, som bättre 

underlättar, för en sammanläggning? Författarna avvisar båda hypoteserna. De menar 

snarare att de båda strategierna är oberoende av varandra:   

The results show that IMC and amalgamation are independent reform 
strategies rather than a logical consequence of one another […] 
Amalgamations may be a reform which is “fashionable” and introduced 
on the basis of imitation or in case cantons set (financial) incentives. 
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Den centraleuropeiska kommunmodellen 

Bouckaert och Kuhlmann (2016) beskriver den centraleuropeiska 

kommunmodellen i termer av att den först och främst kännetecknas av uppbrottet 

från de centraliserade socialistiska systemen. Den centraleuropeiska modellen är 

en förhållandevis decentraliserad modell där kommunerna givits tämligen stort 

manöverutrymme liksom ansvar för flertalet tunga välfärdsuppgifter. Hit sorterar 

Bouckaert och Kuhlmann Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien, Estland, Lettland 

och Litauen. Just för att de baltiska staternas kommunmodell sägs röra sig allt mer 

i riktning mot den nordiska kommunmodellen, uppmärksammar vi dessa länders 

reformtrender och erfarenheter närmare.  

Estland  
Estland blev självständigt i september 1991 och var den första baltiska staten som 

anordnade demokratiska parlamentsval och lokalval (1992 respektive 1993). 1992 

ersattes den tidigare sovjetiska konstitutionen med ny, i vilken de grundläggande 

reglerna för den kommunala självstyrelsen framgår. I denna anges bland annat att 

städer (linn) och landskommuner (vald) utgör kommunala enheter som ska vara 

självstyrande inom lagens ramar.  

Med 1993 års kommunallag definierades de dåvarande 256 kommunernas 

självstyrelse, organisation och uppgifter ytterligare. Här kom kommunerna att bli 

ansvariga för större delen av de offentliga tjänsterna, som exempelvis utbildning 

(förskola, grundskola och gymnasium), socialtjänst, äldreomsorg, bostäder, vatten, 

avlopp, avfall, stadsplanering, vägar och lokaltrafik, idrott och kultur. 

Kommunerna är, som framgår av konstitutionen, indelade i städer och 

landskommuner. Länen är likt i Sverige enheter för statlig förvaltning och saknar 

därigenom självstyre. Det är främst genom länen som statsmakten övervakar 

kommunernas verksamhet. På länsnivån finns även – av kommunerna utsedda och 

finansierade – länsförbund, vilka tillhandahåller en regional representation gentemot 

statsmakten och samarbetar vad gäller frågor som utbildning och regional utveckling. 

Samarbete sker även mellan kommuner, där det är vanligt förekommande att mindre 

kommuner köper tjänster av större grannkommuner, framför allt gällande skola eller 

omsorg. Samarbeten förekommer även i mer formaliserad form genom större 

kommunalförbund, i vilka service inom områdena renhållning, vård och omsorg 

tillhandahålls (OECD Estonia, 2016; Lidström 2003; Statskontoret 2002). 

Under den senare delen av 1990-talet har finansieringen av kommunsektorn varit 

föremål för diskussion i Estland. I samband med frigörelsen 1991 bildades många små 
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kommuner, bland annat präglat av viljan att skapa självstyrande lokala enheter som 

kunde stå emot en auktoritär centralmakt (som vid den tiden alltså bestod av 

makthavare som var kvar från Sovjeteran). Kommunsektorn i allmänhet – och de små 

kommunerna i synnerhet – fick med tiden en allt mer urholkad ställning på grund av 

bräckliga finanser, vilket hängde samman med landets generellt svaga ekonomiska 

situation samt att staten delegerat uppgifter till kommunerna utan att tillföra 

motsvarande ekonomiskt stöd. Till följd av dessa ekonomiska problem började 

statsmakten att verka för strukturreformer, där syftet var att uppnå stordriftsfördelar.  

Den sammanslagningsprocess som sedan inleddes 1994 byggde helt på frivillighet, 

eftersom statsmakten saknade lagliga möjligheter att tvinga fram sammanslagningar. 

Steg för steg började man emellertid att utvidga sitt lagliga utrymme och 

tillvägagångsätt, bland annat genom att kompensera sammanläggningarnas direkta 

kostnader. 1997 fortsatte ett fåtal frivilliga sammanläggningar att äga rum. Men 

reformtakten var låg, varför statsmakten här påbörjade tvingande reformer. Den 

nytillträdda regeringen 1999 försökte ta en mer aktiv roll, då man föreslog en 

omfattande strukturreform varigenom kommunerna skulle få vara med och påverka hur 

den nya strukturen skulle se ut. Reformförsöket skrotades 2001, när partierna som 

ingick i regeringskoalitionen inte kom överens och kommunerna gjorde motstånd, 

eftersom den föreslagna strukturreformen ansågs sakna tillräcklig omfördelning av 

uppgifter och resurser till kommunnivån. Åren därefter fortsatte ett mindre antal 

kommuner att gå samman på frivillig basis. Bland annat presenterade statsmakten en 

handlingsplan för sammanslagningar, innehållande principer om statligt stöd  

i reformprocessen samt servicekrav och finansieringsprinciper för kommunerna efter 

en potentiell reform. Under perioden 1994–2008 hade antalet kommuner minskat från 

256 till 227, samtidigt som urbaniseringsprocesser gör att allt fler estniska kommuner 

har färre än 1 000 invånare (Linnas 2011). Takten i vilket sammanläggningar skedde 

ansågs därmed alltjämt vara långsam ur statsmaktens perspektiv. 

 

År 2014 vidtog det senaste försöket till en strukturreform i Estland, då regeringen 

presenterade en ny plan för sammanslagningar som skulle äga rum perioden 2015–

2018 för kommuner med mindre än 5 000 invånare. I reformens första fas skulle 

sammanläggningar uppmuntras genom ekonomiska incitament, medan den andra 

fasen skulle vara tvingande. Till detta skulle inomkommunala samarbeten uppmuntras 

genom att kommunerna skapar underliggande enheter i sina distrikt. Strukturreformen 

riktade även in sig på att förändra uppgiftsfördelningen mellan kommun och stat för att 

komma tillrätta med kommunernas bristande kapacitet inom vissa områden – 

i synnerhet vad gäller utbildningssystemet, vilken utgör den enskilt största kostnaden 

för kommunerna. Kommunerna har i praktiken saknat möjligheten att påverka 
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storleken på sina inkomster, inkomstskatten har staten angett skattesatsen på samtidigt 

som rent lokala skatter endast gett marginella inkomster. Med den nya reformen är 

statsmaktens intention att förändra det kommunala utjämningssystemet och att skapa 

större spelrum för kommunerna att själva ordna skatteuttaget (Sootla m.fl. 2009 

Lidström 2003; OECD Estonia, 2016). 

2017 var reformen fullbordad, med sammanlagt 185 sammanläggningar av en eller 

flera kommuner. 213 kommunala enheter blev till 79, varav 15 är större städer och 64 

landsbygdskommuner. Innan reformprocessen hade 169 kommuner mindre än 5 000 

invånare; idag är de endast 15 (Baltic Times 2017; Ammas 2017). Då reformen är färsk, 

har vi inte funnit studier av sammanläggningarnas effekter. Dock har Dreschler (2013) 

bidragit med ett tankeväckande politiskt-teoretiskt perspektiv på Estlandsfallet, och 

formulerat argumentet att tvångssammanläggningar måste betraktas som en djup 

kränkning mot den lokala självstyrelsen. 

Lettland  
Lettland blev självständigt 1990. Tre år senare antogs den gamla Lettiska 

konstitutionen från 1922, i vilken reglering av den kommunala självstyrelsen saknas. 

Kommunsystemet bestod år 1990 av 519 landskommuner (pagasts), 70 mindre städer, 

sju stora städer och en regional nivå som utgjordes av 26 distrikt (rajons). Under den 

”nya” lettiska statens första period, 1990–1993, inleddes en reformperiod som 

mestadels bestod av ad hoc-lösningar, som syftade till att återskapa institutionerna som 

fanns innan Sovjettiden (King med flera 2004). Decentralisering och självstyrelse kom 

att bli de ledande orden, men mer omfattande lagförslag föll när det blev uppenbart att 

varken kommunerna eller distrikten skulle klara att upprätthålla något slags rimlig nivå 

på offentlig service. 1994 antogs, efter flera revideringar, slutligen en omfattande 

kommunallag där kommunernas ansvar och befogenheter preciserades.  

I kommunallagen framgår även att beslutsfattandet i lokala organ ska utgå från 

folkvalda representanter (snarare än de styrelser som fanns tidigare). I och med 1994 

års kommunallag var tanken att kommunsektorn skulle hantera en övervägande 

majoritet av välfärdsuppgifterna (Lidström 2003; King med flera 2004). 

Men kommunerna var inte riktigt bärkraftiga nog, och med bristande service 

gentemot medborgarna initierade därför statsmakten en större reformprocess 1995. 

Detta ledde lagstiftarna till slutsatsen att en struktur bestående av 100 kommuner vore 

optimal. 1998 presenterades således en plan för kommunsammanläggningar, där 

landskommuner skulle gå samman runt en urban kärna (novadi). Perioden som 

inleddes här präglades av Lettlands ansökan till att bli medlem i den Europeiska 

Unionen, vilket man blev 2004. Under sammanläggningsprocessen fick kommunerna 

välja mellan två alternativ: antingen styrde statsmakten hela processen – eller så fick 

kommunerna själva etablera samarbeten med grannkommuner.  
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Det fanns ett motstånd mot sammanläggningarna, främst grundat i misstro 

gentemot staten. Samtidigt tycktes många lokala representanter se fördelen med större 

enheter, inte minst beroende på det EU-stöd det skulle möjliggöra. 

Samarbetsalternativet försvann snart ur debatten, och i stället ställde sig tre fjärdedelar 

av de lokala ledarna bakom idén om större kommuner. Gundar J. King med flera 

(2004) urskiljer Lettlands EU-anpassning som central faktor angående varför de större 

kommunala enheterna till slut fick politiskt stöd. EU:s stöd till regionala 

utvecklingsområden krävde nämligen större urbana kärnor, ett stöd som kommunala 

företrädare eftersträvade för att säkra upp det som hade varit både en opålitlig och 

bristfällig finansiering av kommunsektorn.  

 

I kölvattnet av den ekonomiska krisen (Swianiewicz med flera 2017) genomfördes så 

2009 den omfattande strukturreformen av totalt 524 kommunala enheter, där hela 

tvånivåsystemet stöptes om till en enda kommunnivå. Resultatet blev 110 kommuner  

i form av novadi, samt 9 större städer – alla 119 med samma kompetens. De 9 städerna 

inhyser sammanlagt ungefär hälften av Lettlands befolkning, och har en hög grad av 

administrativ och ekonomisk autonomi. Den tidigare regionala nivån (rajons) 

avskaffades helt. I stället utgörs idag denna nivå av fem indirekt valda 

planeringsregioner, främst för markanvändning och kollektivtrafik. 

Planeringsregionerna kan inte sägas äga självstyrelse i någon genuin mening, utan får 

sin kompetens från både staten och kommunerna (OECD Latvia, 2016).  

Bartkevičs (u.å.) menar att koncentrationen av de finansiella resurserna till färre 

enheter har stärkt kommunernas förmåga att dra till sig investeringar samt minskat 

administrativa kostnader, samtidigt som kapaciteten stärkts. Kommuner lokaliserade  

i anslutning till planeringregionerna har förbättrade möjligheter till samarbete mellan 

stad och landsbygd. En annan effekt Bartkevičs pekar på är att mångfalden i den lokala 

demokratin stärkts, eftersom det numera är fler partier som ställer upp i de lokala valen 

än tidigare. Vissa problem har dock förblivit olösta hittills i de mindre kommunerna, 

såsom det sviktande skatteunderlag, dyra administrationskostnader och den bristfälliga 

servicen.   

Lettland är också ett fall där vårt intryck är att mellankommunala samarbeten i allt 

väsentligt är underutforskade. Intrycket vi får är dock att det inte finns någon vidare 

tradition av det i Lettland, men att olika aktörer efterlyser mer av det.42 

Litauen  
Litauen blev självständigt 1990. En ny konstitution antogs av parlamentet och 

fastställdes i samband med en folkomröstning 1992, efter att landet temporärt haft sin 

                                                           
42 http://www.municipal-cooperation.org/images/4/4c/IMC_Toolkit_Manual.pdf 
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gamla konstitution från mellankrigstiden. Några år efter frigörelsen, 1994, antogs en ny 

kommunallag som stärkte kommunernas självstyrelse. Kommunsystemet utgjordes här 

av den gamla sovjetiska strukturen – med skillnaden att man nu hade direktvalda 

församlingar. Den första kommunnivån utgjordes av 81 ”städer”, 22 ”local cities” och 

423 ”grannskap”. Den andra, och högre, nivån utgjordes av 44 distrikt och 11 

självstyrande städer (”republican cities”), vilka hade vetorätt mot beslut tagna på den 

lägre nivån. Perioden efter frigörelsen var turbulent. Den icke-litauiska befolkningen – 

främst ryssar i landets sydöstra delar – motsatte sig den nationella självständigheten 

och upplöste fullmäktigeförsamlingarna i sina kommuner och ersatte dem med statligt 

direktstyre. I takt med detta medgav det nationella parlamentet genom lag 1993 att 

regeringsrepresentanter skulle övervaka kommunernas verksamhet (Lidström 2003; 

Ministry of the Interior 2014). 

1994–1995 etablerade man en ny kommunstruktur. Reformen innebar en 

omfattande förändring, från de ovan nämnda 581 tämligen disparata enheterna; till 10 

län (apskritys) och 55 kommuner (savivaldybe). Antalet kommuner ökade något 

mellan 2000–2006, då de blev 60 till antalet. Ett flertal nya lagar om kommunernas 

ställning och verksamhet tillkom med reformen, exempelvis om kommunala val och 

statlig kontroll. För att bilda en ny kommun krävdes ett underlag på 15 000 invånare. 

Minst 20 procent av kommunens budget skulle bestå av skatter från invånarna, likaså 

krävdes en administrativ kapacitet förmögen att hantera välfärdstjänster.  

I genomsnitt bor idag ungefär 50 000 invånare i Litauens kommuner (Klimovsky 

med flera 2014). Kommunerna har lov att skapa ett slags kommun-/stadsdelar (på 

engelska: ”wards”, ”proximity services”) som utför kommunal service närmare 

medborgarna. Det finns ungefär 545 sådana underenheter, som styrs av en tjänsteman 

vilken utses av kommunens ledning. 2010 avskaffades länen, vilka alltså var statliga 

förvaltningar, och ersattes med regionala utvecklingsråd bestående av kommunala 

företrädare. Denna förändring innebar att länens kompetens i uppgifter som 

primärvård, utbildning och socialtjänst överfördes till den kommunala nivån. 2015 

decentraliserades administrationen och finansieringen av socialt bistånd också till 

kommunerna. I allt väsentligt innebär det att kommunerna numera bär ansvaret för en 

övervägande del av de offentliga tjänsterna. Kompetensen är tudelad både i individuellt 

kommunalt ansvar och i uppgifter tilldelade av statsmakten. Kommunerna har 

individuellt ansvar för utbildning (förskola, grundskola och gymnasium), hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, stadsplanering, lokal utveckling, kollektivtrafik och vägar, 

bostäder, miljöskydd, vatten och avfall etc. De av statsmakten delegerade uppgifterna är 

polis/civilskydd, lantbruk- och landsbygdsutveckling, arbetsmarknadsåtgärder, 

register/arkivering skydd av barns rättigheter samt organiseringen av sekundärvården 

(Lidström 2003; Ministry of the Interior 2014; OECD Lithuania, 2016).  



  
79 

 

 

 
 

ATT  (O M)O RG A NIS E RA D E N P O L IT IS K A B AS O RG ANIS ATIO NE N  

E rl i n gsson  oc h  F lem gå r d  

 

Som Klimovsky med flera (2014) skriver, finns inte mycket skrivet om 

mellankommunala samarbeten i den litauiska kontexten. Nu är detta kanske inte 

överraskande. I deras granskning, som bygger på intervjuer med kommunföreträdare, 

finner författarna att mellankommunala samverkan inte förekommer i någon vidare 

utsträckning. Den som finns är löst hållen, informell, ad hoc, och drivs huvudsakligen 

av strävan att erhålla EU-stöd: 

There is neither inter-municipal cooperation tradition in Lithuania nor 
any specific organizational arrangements or strategies for the 
development of such kind of cooperation. In practice, the inter-municipal 
cooperation is very limited and lack material resources. Basically the 
cooperation is informal and voluntary, based on solely economic 
efficiency. It is implemented in the forms of ad hoc project agreements, 
which are mostly financed by EU funds. 

Den sydösteuropeiska kommunmodellen 

Bouckaert och Kuhlmann (2016) konstaterar att de länder som sorteras hit är 

geografiskt koncentrerade runt Balkan. Kommunerna här kännetecknas generellt 

av att ha ansvar för tämligen få viktiga uppgifter, samtidigt som borgmästarna är 

starka, och har härvid en del gemensamt med de sydeuropeiska länder som 

sorteras under den kontinentaleuropeiska kommunmodellen. De här systemen 

beskrivs som förhållandevis centraliserade, där kommunernas självstyrelse är illa 

reglerad/skyddad och har begränsat manöverutrymme. De länder som sorteras hit 

är Kroatien, Rumänien, Slovenien och Bulgarien. I framställningen nedan har vi 

valt att fokusera närmare på Slovenien och Bulgarien, främst för att dessa länder 

rankas högre än de andra två i olika demokratiindex.  

Slovenien 
Slovenien var först med att bryta sig ur den jugoslaviska federationen då man blev 

självständigt 1991. Samma år antogs en ny konstitution, varigenom de dåvarande 63 

kommunerna (občine) fick sin självstyrelse stipulerad. Landets kommuner har ökat till 

antalet sedan dess, en utveckling som har präglats av viljan att stärka den lokala 

demokratin. Strukturreformen som genomfördes 1994 ägde rum i en tid där landet 

genomgick en demokratiseringsprocess, vilket i sin tur gjorde att lokaldemokrati 

hamnade högt upp på agendan. Reformen genomfördes mestadels på frivillig basis. 

Innan reformen hade antalet kommuner sedan frigörelsen hunnit öka till 147 – och 
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efter reformen blev de 212 kommuner, vilka idag i genomsnitt har 9 730 invånare. 

Kommunerna har möjligheten att tillsätta underavdelningar i form av lokala råd och 

distrikt – idag finns det 6 035 sådana enheter. Landet är även indelat i 58 distrikt, vilka 

är statliga förvaltningar som övervakar den kommunala verksamheten (OECD Slovenia, 

2016; Pevcin 2017; Franzke med flera 2016). 

För att hindra att kommunsystemet fragmenterades ytterligare etablerade 

statsmakten, i och med kommunallagen 2005, ett nytt kriterium, vilket innebar att 

kommuner måste ha minst 5 000 invånare. I kommunallagen framgår även 

kommunernas reglering och uppgifterna. Kommunerna har ansvar för utbildning 

(förskola, grundskola), socialtjänst, primärvård, bostäder, stadsplanering, vatten och 

avfall, vägar, lokaltrafik, lokalekonomisk utveckling, turism, miljöskydd, bibliotek, 

idrott och brandförsvar. Av de totalt 212 kommunerna har de 11 storstadskommunerna 

en särskild status, vilket innebär att man tillåts ta större ansvar i exempelvis 

utbildningssystemet och sekundärvården. Regionalisering har diskuterats under en lång 

tid, vilket 2008 resulterade i ett förslag på att etablera tretton regioner. Förslaget föll 

genom folkomröstning, men 2011 presenterades ett nytt förslag på sex regioner. Även 

detta förslag misslyckades, beroende på bristande konsensus om bland annat 

regionernas antal, storlek, ansvarsområden och finansiering (OECD Slovenia 2016; 

Pevcin 2017). 

Under det senaste årtiondet har vikten av mellankommunala samarbeten ökat i 

Slovenien. I stort sett alla kommuner utför service i någon form av samarbete. De 

främsta motiven för samarbeten har varit att öka kompetensen/professionalismen i hur 

ärenden hanteras, öka tjänstemännens produktivitet, säkra finansiellt stöd (från 

exempelvis EU-fonder) och att överlag minska administrativa kostnader.  

Reglerna för samarbetena har ändrats succesivt i den kommunala lagstiftningen.  

I dagsläget kan en samarbetsadministration, vilket är den vanligaste formen av 

samarbete, få ekonomiskt stöd upptill 50 procent av budgeten från statsmakten. 

Samarbetena förekommer frivilligt, och formerna för dem överenskommer 

kommunerna själva. Idag finns det 48 samarbetsadministrationer, vilka involverar 195 

kommuner. Enheterna utför service i verksamheter såsom inspektion, vissa 

säkerhetstjänster och stadsplanering. Ad hoc-lösningar förekommer vad gäller 

exempelvis markexploatering och byggnadsprojekt samt tillsyn av socialtjänsten. Det 

finns även 33 lokala aktionsgrupper vars verksamhet täcker ungefär 90 procent av den 

slovenska landsbygden. Som ett ytterligare exempel på samarbeten finns flera icke-

offentliga regionala samverkansorgan, vilka spelar en viss roll i lokala utvecklingsfrågor. 

Franzke med flera (2016) menar att i takt med att samarbetena blivit mer effektiva har 

behovet av en omfattande strukturreform minskat. Likaså tycks samarbetena skapat 
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stabila regionala nätverk som fyller funktioner likt vad en potentiell regional nivå skulle 

göra (Franzke med flera 2016). 

Bulgarien 
År 1988 blev det tillåtet för andra än de officiella kandidaterna från kommunistpartiet 

att delta i Bulgariens lokala val. Efter flera decennier av ett centraliserat socialistiskt 

system började ett decentraliserat kommunsystem att formas under inledningen av 

1990-talet. Kommunallagen från 1991 stipulerar kommunernas kompetens, och i 1992 

års konstitution framgår principer om lokal självstyrelse – men landets ottomanska och 

kommunistiska traditioner har inneburit att erfarenheterna av lokalt självstyre är 

begränsade. I dagsläget finns 265 kommuner (obshtini), vilka etablerades efter flertalet 

reformer under 1950-talet, då antalet reducerades från ungefär 2 100. I genomsnitt har 

de bulgariska kommunerna 27 160 invånare (2016), med en stor variation från den 

största kommunens 1,2 miljoner, till den minsta med 1 500 invånare. Kommunerna är 

uppdelade i underavdelningar, bestående av mindre samhällen och byar, som 2015 

uppmättes vara 5 267 till antalet. Hälften av dessa har enheter som leds av en folkvald 

borgmästare, vilken företräder minst 350 invånare. I genomsnitt finns det 25 sådana 

enheter per bulgarisk kommun. De tre största städerna har underavdelningar i form av 

distrikt - Sofia har 24, Plovdiv har sex och Varna har 5. Bulgarien har även 28 regioner 

(oblasts), vilka endast har uppgifter som statliga förvaltningsorgan (Lidström 2003; 

OECD Bulgaria 2016). 

Bulgarien har förblivit ett relativt centraliserat land, men med övergången från det 

totalitära styrelseskicket har kommunerna givits ett ökat antal uppgifter med tiden.  

I inledningen av 2000-talet ökade takten på decentraliseringspolitiken i och med 

landets ansökan om medlemskap i EU. När medlemskapet genomfördes 2004 ledde det 

till att landet antog EU:s olika principer om decentralisering och kommunal 

självstyrelse. Kommunernas ansvar är tudelat i dels statens delegerade kompetens och 

dels kommunens individuella ansvar. Uppgifterna som delegeras av statsmakten är 

bland annat utbildning (grundskola och gymnasium), lag och ordning och sjukvård. 

Kommunerna har eget ansvar för bostäder, ekonomisk utveckling, miljöskydd, vatten 

och avfall, kollektivtrafik, vägar, kultur, turism och fritid (OECD Bulgaria 2016). 
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Icke-europeiska demokratier i urval och  
deras kommunmodeller   

Förutom att uppmärksamma erfarenheter från de europeiska länder vi presenterat 

ovan, finns en poäng med en snabb utomeuropeisk utblick, och betrakta vad som 

skett i ett par icke-europeiska stater. Då den komparativa forskningen om 

lokalnivån ofta haft ett europafokus, har andra system sällan klassificerats på det 

sätt som gjorts i exempelvis Bouckaert och Kuhlmann (2016). Våra kriterier för 

urval av sådana länder har varit att det ska röra sig om en kombination av 1) 

tämligen mogna demokratier (som brukar rankas högt i olika typer av utvecklings- 

och demokratiindex) och 2) sammanhang där forskning gjorts om effekter av 

genomförda kommunreformer. Kriterierna har förstås ett mått av subjektivt 

element, men har gjort att vårt sökarljus fallit på Nya Zeeland, Australien, Kanada, 

Japan och Israel.43   

Nya Zeeland  
Nya Zeelands första kommuner skapades 1842, och tio år senare etablerades ett 

provinssystem i landet. 1876 avskaffades provinserna, till förmån för en struktur 

bestående huvudsakligen av län och kommuner av varierande storlek. Tillsammans 

bildade de ett väldigt fragmenterat och svåröverskådligt system, där antalet ”lokala 

organ” (som oftare än inte var organ som ombesörjde endast ett politikområde, 

exempelvis ”river boards, rabbit boards, and electric power boards”) ökade från att vara 

529 år 1900, till att vara 757 till antalet 1960 (Parliamentary Library Service 2014).  

Den fragmenterade kommunstrukturen bestod fram till 1989, då – om man räknade 

samman antalet kommuner och så kallade ”single purpose bodies” – de lokala organen 

var drygt 700 till antalet (med högst varierande status och funktioner). Systemet 

reformerades då till ett något mer enhetligt system, som då gjorde att antalet 

kommuner var nere i 86 stycken kommuner med ansvar för en bred palett av uppgifter, 

och de allra flesta lokala organ (eller ”single purpose bodies”) avskaffades (jämför Kortt 

med flera 2016). 2002 antogs en kommunallag som gav regioner och kommuner 

generell kompetens. Detta innebar en stärkt kommunal självstyrelse, även om 

uppgifterna som kommunerna utför varierar beroende på vad man förhandlar fram 

med de lokala styrelserna. De nyzeeländska kommunerna är emellertid alltjämt 

                                                           
43 Konsulteras exempelvis Global Democracy Ranking, klarar sig samtliga dessa länder relativt bra i 

förhållande till de europeiska länder vi redogjort för ovan (ranking inom parentes): Nya Zeeland (7a), 
Australien (10a), Kanada (12a), Japan (18e) och Israel (26). 



  
83 

 

 

 
 

ATT  (O M)O RG A NIS E RA D E N P O L IT IS K A B AS O RG ANIS ATIO NE N  

E rl i n gsson  oc h  F lem gå r d  

 

påtagligt kringskurna av centralmakten och har en låg grad av självstyrelse vad gäller 

sina finanser. 

2014 antogs en ny kommunallag med syftet att klargöra ansvarsfördelningen mellan 

de regionala och lokala nivåerna. Regionerna ansvarar vanligtvis för uppgifter som 

resurshantering, översvämningskontroll, luft- och vattenkvalitet, 

skadedjursbekämpning, kollektivtrafik, parker och vattentillgångar. Kommunernas 

uppgifter utgörs vanligtvis av lokala vägar, vattentillgångar, avlopp, avfall, kultur, 

parker, rekreation, idrott, lokal ekonomisk utveckling, turism, stadsplanering, 

subventionerade bostäder etcetera. (Derby 2018; OECD New Zealand 2016). 

Nya Zeeland har i allt väsentligt inte reformerat sin kommunstruktur sedan 1989 års 

omstöpning, med undantag för sammanläggningen av kommunerna i Aucklands 

storstadsområde, för att då bilda vad som kommit att kallas ett ”super city council”, där 

åtta kommuner blev till en (Derby 2018). Processen som föregick dessa 

sammanläggningar var inte helt okomplicerad, då den innebar ett tvång att införa en 

speciallagsstiftning, liksom att kringgå ordinarie procedurer för indelningsändringar 

(Parliamentary Service Library 2014).  

Vet vi något om effekterna av denna sammanläggning? Shirley med flera (2016) 

uppmärksammar att ett av de mer övergripande målen med sammanläggningen tycks 

ha uppnåtts – att sammanslagningen av de åtta kommunerna gjort att själva styrningen 

av Auckland-regionen som helhet förbättrats, främst genom en övergripande starkare 

koordinering av styrningen i området. Emellertid understryker man också att den nya 

storkommunen initialt dragits med ekonomiska problem, som följd av att man fått ärva 

stora skulder och kostsamma tillgångar.  

Vi vet också att det, som inför många andra sammanläggningsprojekt, fanns en oro 

för negativa återverkningar på demokratin (t.ex. Mouat & Dodson 2013). Mycket riktigt 

är detta också en aspekt som uppmärksammas i Shirley med fleras (2016) utvärdering 

av reformen, där man uppmärksammar att den nya storkommunen tycks ha dämpat 

viljan till direkt- och deltagardemokratiskt engagemang på stadsdels- och 

bostadsområdesnivå (jämför Shand med flera 2016). Emellertid pekar Webster och 

Fa’apoi (2017) på en möjlig positiv effekt av sammanläggningen – jämförs 

sammansättningen av fullmäktigen före och efter sammanläggningen 2010, tycks den 

deskriptiva representativiteten av de folkvalda förbättras i den större kommunen: 

”Preliminary findings support the view that under the shared governancemodel, 

electoral candidates are becoming more ethnically and gender diverse at the local level”.   

Förutom Auckland-sammanläggningen har det pågått långtgående diskussioner om 

att medelst tvångsmedel slå samman kommunerna i Hawkes Bay-regionen till en enda 

storkommun (kampanjen kallades A Better Hawkes Bay). Denna reform blev i 

slutändan aldrig av, bland annat för att det folkliga motståndet var kompakt. Knappt 70 
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procent av invånarna i de berörda kommunerna röstade nej till sammanläggning i en 

folkomröstning (New Zealand Herald 2015). Men, när försöken till 

tvångssammanläggning var som starkast runt 2012 och 2013, genomförde några 

forskare – Kortt med flera (2016) – analyser av huruvida man verkligen kunde räkna 

med att skalfördelar skulle förlösas i och med en sammanläggning. Deras resultat var 

att man nog inte skulle vara allt för hoppfull inför de utsikterna:  

This paper empirically examines claims made in Potential Costs and 
Savings of Local Government Reform in Hawke’s Bay that the merger of 
the five local authorities in the Hawke’s Bay Region of New Zealand would 
generate significant cost-savings. We empirically test for the existence of 
scale economies in a single merged Hawke’s Bay council and find that no 
cost-savings can be expected. This removes a key argument for a forced 
Hawke’s Bay amalgamation. 

Nya Zeeland är inte ett land som på något tydligt sätt kan sorteras under Swianiewicz’ 

(2017) ”tredje våg” av sammanläggningar. Lejonparten av omstöpningarna av landets 

kommunstruktur skedde före 1990. Men vi har sett en stor förändring (de åtta 

kommunerna i Auckland som blev till en 2010), och ett avbrutet/misslyckat försök (då 

fem kommuner skulle bli en i Hawkes Bay). Även om forskningen om 

sammanläggningarna i Nya Zeeland är begränsad, pekar de ändå på ett par intressanta 

saker. Å ena sidan tycks vi se en förväntad negativ demokratieffekt: det finns 

indikationer på att lokalt gräsrotsdeltagande så att säga ”alienerats” och dämpats  

i Auckland som följd av sammanläggningen, ett resultat vi känner igen från exempelvis 

de irländska erfarenheterna. Å andra sidan noteras också en månne oväntad potentiell 

demokrativinst – att den deskriptiva representationen stärks i den större kommunen 

jämfört med de mindre; att exempelvis kvinnor och traditionellt marginaliserade 

etniska grupper får lättare att komma fram i politiken i en storkommun.  

Australien  
Australiens första kommun etablerades 1838 i Perth. Kommunerna reglerades vid den 

här tiden enligt brittisk rättspraxis, med ytterst begränsad självstyrelse. Landets 

förvaltningsmässiga indelning, med sex kolonier och två federala territorier, 

härstammar från den konstitution som antogs under det brittiska samväldet år 1900.  

1901 blev kolonierna formellt delstater, efter en omröstning i det brittiska 

parlamentet som gav staterna rätt att styra över sina respektive områden. Australiens 

kommuner lyder inte under den federala regeringen utan styrs av delstaterna, som har 

sina egna konstitutioner och stiftar egna kommunallagar. Det finns sålunda en stor 
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variation mellan de sex delstaternas respektive kommunsystem vad gäller 

kommunernas roller, ansvar och vad de kallas.  

År 1910 fanns det 1 068 kommuner, ett antal som halverats under det senaste 

århundradet, främst till följd av successiva sammanläggningar i de olika delstaterna. 

Dagens 571 australiska kommuner ansvarar i typfallet inte för uppgifter som bär stora 

kostnader, utan tillhandahåller oftast tjänster kopplade till egendom snarare än 

invånare. Vanligtvis har de ansvar för uppgifter som sophantering, vägunderhåll, 

gatustädning, gatubelysning, översvämningskontroll, rekreation och kultur (se 

exempelvis Kelly 2011; OECD Australia 2016; Dollery och Yamazaki 2017). 

 
Under 2000-talet har frågor om sammanläggningsreformer varit högt upp på 

dagordningen i flera av de australiensiska delstaterna. Det har forskats mycket om 

sammanläggningar där, huvudsakligen av Brian E Dollery (i samarbete med flera andra 

forskare). Som Dollery påpekat i åtskilliga av sina publikationer (t.ex. Wallace & Dollery 

2018; Dollery & Yamazaki 2017; Dollery & King Tin 2017; Drew & Dollery 2016, 2014; 

Drew med flera 2014; Dollery med flera 2007; Byrnes & Dollery 2002), har de 

kommunsammanläggningar som genomförts uteslutande vilat på antagandet att större 

kommuner kommer att ge stordriftsfördelar, med högre effektivitet och administrativ 

kapacitet som följd, vilket i sin tur ska ge upphov till kostnadsbesparingar. Till 

övervägande del har de moderna sammanläggningarna skett med tvång från 

delstatsregeringarna och med stöd av deras lagstiftande makt i relation till 

kommunerna.  

Vad vet vi om utfallen? I Brian E. Dollery och Keiichi Yamazaki (2017) går 

författarna igenom olika undersökningar av effekterna av de senaste tjugo årens 

sammanläggningar. Undersökningarna ger, enligt författarna, ett enhälligt svar: 

majoriteten av landets kommuner har fortsatt svåra ekonomiska problem, 

sammanläggningarna till trots. De tvingande reformerna har misslyckats med att lösa 

de systematiska finansiella problemen, samtidigt som de inte heller har bidragit till att 

skapa en regional dimension för tillhandahållandet av lokal service. Det är förövrigt en 

återkommande slutsats i Dollerys forskningsproduktion. En liknande slutsats 

presenteras i Aulich med flera (2014), där man skriver att data visar ”little evidence of 

consistent economies of scale from consolidation”. Emellertid är man här möjligen lite 

mindre avfärdande än vad Dollery tenderar att vara i sin forskning. Aulich 

författargrupp uppmärksammar att de, med sina intervjumetoder, ser spår av vinster, 

men att fördelarrna främst förefaller återfinnas i storstadsområden och inte i mer 

avlägsna, glesa och mindre kommuner. 

I en förhållandevis färsk undersökning – Dollery och King Tin (2017) – utvecklar 

författarparet en innovativ metod för att undersöka de ekonomiska effekterna av 
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sammanläggningar. Författarna genomförde här en empirisk fallstudie av 

sammanslagningarna i delstaten New South Wales. NSW hade 327 kommuner 1906, 

och 1991 var de nere i 176. Under hela 1990-talet försökte delstaten uppmuntra till 

frivilliga sammanläggningar, då kommunstrukturen ansågs ha för många och för små 

kommuner. Detta var dock utan större framgång – ett par sammanläggningar gjorde att 

de var nere i 172 i början av millennieskiftet. 2003 initierades därför uppifrån en 

tvångsreform som gjorde att antalet kommuner i delstaten minskade från 172 till 152 

(Tiley & Dollery 2010). Dollery och King (2017) gjorde en djupdykning i den nybildade 

kommunen Clarence Valley Council, för att med innovativa kvantitativa metoder se hur 

den nya storkommunen presterar finansiellt tio år efter sammanslagningen (som då 

hade målet att göra kommunerna ekonomiskt hållbara). Resultatet visar att Clarence 

Valley Council inte gör särskilt bra ifrån sig, utan tvärtom presterar dåligt på fem av sju 

så kallade ”benchmarks” för ekonomisk hållbarhet. Dessa var operativ prestanda, 

skuldservice, kontantutgifter, förnyelse av tillgångar samt 

infrastruktur/tillgångsunderhåll. Slutsatsen blir sålunda att i delstaten NSW, och 

åtminstone i den här kommunen “the analysis has demonstrated that the financial 

sustainability of the CVC ten years after amalgamation is considerably worse than 

the group of close peers selected according to cluster analysis” (vår fetstil). 

Det är inte bara i NSW som sammanläggningar gjorts under 2000-talet.  

I Queensland genomfördes tvångssammanläggningar år 2008, så att delstaten gick från 

att ha 157 kommuner till att ha 73. Drew med flera (2014) undersökte om 

stordriftsfördelar infriades här; men fann snarare motsatsen, det vill säga att 

kommunerna nu blev alldeles för stora och man menade att efter reformen så uppvisade 

25 procent av Queenslands kommuner – de allra största – snarare ”diseconomies of 

scale”. Som Dollery (2016) skriver i en populärvetenskaplig krönika: ”mergers created 

entities that were simply too large to be run efficiently. Furthermore … comparing their 

efficiency through time, we found merged councils performed worse than unmerged 

councils”.   

Från det australienska sammanhanget har vi alltså mycket forskning som pekar i 

ungefär samma riktning: sammanläggningarna har inte fått de avsedda effekterna i 

form av besparingar och ökad kostnadseffektivitet (se även Drew & Grant 2017). 

Däremot saknas i stor utsträckning diskussion om effekterna på demokrati i den här 

forskningen. Aulich med flera (2014) hör till undantagen, men deras 

demokratidiskussion är möjligen väl öppen för kritik, då resultaten bygger på intervjuer 

med lokala eliter (både politiker och tjänstemän). Men, anmärkas bör att intrycken här 

är tämligen positiva, eller i vart fall inte negativa: ”From our data, it appeared there was 

relatively little concern about the impact of consolidation on … the strength of local 

democracy”. Den demokratikritik som ofta återfinns i den australiensiska litteraturen är 
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ofta hypotetisk snarare än faktiskt undersökt: man oroar sig för hur det ska påverka 

politiskt deltagande och lokala identiteter, men ex post – åtminstone såvitt vi kan finna 

i vår litteratursökning – har effekterna på demokratin inte undersökts empiriskt. 

Som följd av att kommunsammanläggningar inte upplevts förmått ge de resultat som 

beslutsfattarna hoppats på, menar Dollery med flera (2009) att en fördjupning och 

utökning av kommunal samverkan blivit allt vanligare. Men, som bland annat 

uppmärksammas av Valle de Souza och Dollery (2011), finns begränsat med forskning 

om mellankommunal samverkan från den australiensiska kontexten.    

Kanada  
Kanada är, liksom Australien, en federation. I Kanadas konstitution från 1867 stadgas 

att makten delas mellan den federala regeringen och de tio provinserna. Landets tre 

territorier – Northwest Territories, Yukon och Nunavut – erhåller inte samma 

självstyrelse, utan får sin makt från den federala regeringen och är sålunda något mer 

statsbundna än provinserna/delstaterna.44 I konstitutionen framgår att de enskilda 

provinserna har exklusiv makt att stifta lagar i förhållande till sina egna kommuner.  

Sålunda regleras Kanadas kommuner av kommunallagar från deras respektive 

enskild provins. Det gör att det råder en variation mellan provinsernas respektive 

kommunsystem. Tre av provinserna har både en kommunal respektive regional nivå, 

medan resterande sju endast har primärkommuner. Kommunerna är i dagsläget 

omkring 3 600 till antalet och benämns som exempelvis city, village eller town. De 

olika namnen återspeglar inte skillnader i deras kompetens, utan kännetecknar snarare 

området kommunen finns inom.  

Trots övergripande skillnader provinserna emellan, har självstyrelsen överlag stärkts 

för Kanadas kommuner de senaste årtiondena. Trenden tyder på att allt fler kommuner 

fått generell kompetens att själva bestämma över sin service, snarare än att som ofta 

förr få sina uppgifter särskilt delegerade från provinsen. Vanligtvis ansvarar 

kommunerna för lokal infrastruktur, polis, brandförsvar, vatten, avlopp, avfall, 

stadsplanering, allmännyttiga bostäder, kultur och fritid. Utbildning, socialtjänst och 

sjukvård ingår inte i kommunernas ansvarsområde förutom i vissa fall där uppgifterna 

delas med provinsen (Commonwealth Local Government Forum 2011; OECD Canada 

2016; Muniscope 2017). 

Flera strukturreformer har genomförts under de senaste årtiondena, varav en sådan 

ägde rum i Kanadas största stad Toronto år 1998. Målet för provinsen Ontario var att, 

genom sammanläggningar, skära ner på kostnader, stärka finanserna och förbättra 

tillgängligheten till den offentliga servicen. Reformen innebar att regeringen för 

                                                           
44 Vidare om distinktion mellan ”provins” och ”territorium”, se här: 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/territorial-government/ 
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Torontos innerstad inkorporerade sex mindre grannstäder (alltså, kommuner), vilket 

resulterade i dagens City of Toronto.  

Enid Slack och Richard M. Bird (2013) har tittat närmare på hur utfallet av den 

reformen blev. De tidigare mindre kommunerna fick en starkare ekonomisk grund att 

stå på, då man blev en del av ett större skatteintag – samtidigt som man observerade en 

ökad jämlikhet i servicenivåerna över hela den nya, större geografiska ytan. Men 

reformen lyckades inte skära ner på kostnaderna, istället ökade utgifterna för 

exempelvis brandförsvar, renhållning och rekreationsområden. Orsaken sägs vara att 

när verksamheter – som exempelvis brandförsvar – går samman, harmoniseras löner 

och förmåner uppåt, där kommunen som hade högst löner innan sammanläggningen 

blir riktmärket (eftersom ingen anställd vill ta en löneminskning). Detta, menar 

författarna, uppväger eventuella besparingar som kom till med sammanläggningen av 

verksamheten i övrigt.  

Vidare menar forskarna att man inte kommit åt det grundläggande problem som 

föranledde reformen – bristande koordination av service på regional nivå. Istället 

menar de att regionala problem kräver regionala lösningar, vilka sträcker sig långt 

utanför Torontos gränser. Författarna menar vidare att reformen haft negativa 

återverkningar på demokratin. Man påpekar också att Torontos finansiella hållbarhet 

inte stärkts nämnvärt överlag. Författarnas slutsats är att den nya, större enheten 

alltjämt är för liten för att lösa övergripande regionala problem, särskilt avseende 

transport, landplanering och ekonomisk utveckling (Slack & Bird 2013). 

Joseph Kushiner och David Siegel (2005) undersökte reformen i delstaten Ontario, 

som ägde rum i inledningen av 2000-talet: 29 kommuner av varierande storlek blev till 

tre större kommuner. Forskarna tittar på om effektiviteten har förbättrats i 

serviceutförandet genom att jämföra kommunernas utgifter några år innan – respektive 

några år efter – sammanläggning. Resultatet från studien är att kommuner i vissa fall 

lyckades med kostnadsbesparingar, men att det i andra fall inte går att uppvisa några 

märkvärda besparingar. Den minsta nybildade kommunala enheten, Central Elgin, 

producerade det mest positiva resultatet, då de lyckades reducera sina generella 

kostnader. Kushiner och Siegels slutsats är att det, i frågan om 

kommunsammanläggningar, inte finns ett svart eller vitt svar. Sammanläggningar är 

inte en one size fits all-lösning, utan framgången är beroende på en rad kontextuella 

variabler (Kushiner och Siegel 2005). 

Intrycket är att det också finns begränsat med forskning om mellankommunala 

samarbeten, och det tycks bero på att det förekommer i begränsad utsträckning. 

Mellankommunala samarbeten är inget som lagstiftaren – provinserna – uppmuntrat. 
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Det finns emellertid kartläggningar av den formaliserade samverkan som finns, och det 

är framför allt inom räddningstjänst, och transport/infrastruktur (Spicer 2015a).45  

Japan  
Embryot till en japansk kommunstruktur etablerades 1889, då en administrativ ordning 

med 70 000 städer och byar organiserades till att bli 39 större städer, och 15 800 städer 

och byar. En ny japansk konstitution antogs 1947, två år efter det andra världskriget 

slut. Då antogs även en kommunallag som ger ramarna för den lokala självstyrelsen 

samt kommunsystemets struktur. Vid den här tiden fanns det 10 520 kommunala 

enheter i landet, uppdelat i 205 större städer, 1 797 mindre städer och 8 618 byar. 

Kommunallagen har reviderats ett flertal gånger, likaså har flera strukturreformer ägt 

rum sedan dess (Koike 2010). En första sådan reform initierades redan 1953, då antalet 

kommuner reducerades till ungefär 3 400 (Kido & Nakamura 2007). 

I dagsläget består Japans kommunsystem av prefekturer, som verkar på regional 

nivå, och en lägre kommunal nivå. Det finns emellertid ingen tydlig hierarki nivåerna 

emellan, inte heller är deras uppgifter tydligt åtskilda från varandra. Det finns 47 

prefekturer, bestående av huvudstadsområdet Tokyo, storstadsområdena Kyoto och 

Osaka, Hokkaido-distriktet samt flera landsbygdsprefekturer. Den andra nivån av 

kommunsystemet utgörs av 1 718 kommuner (shi) och Tokyos 23 underavdelningar. 

Systemet är långt ifrån enhetligt, med olika benämningar på de kommunala enheterna 

beroende på storlek. 20 storstäder och Tokyos 23 underavdelningar har särskild 

befogenhet, med större autonomi.  

Det finns, som redan nämnts, ingen tydlig uppgiftsfördelning mellan prefekturerna 

och kommunerna, men prefekturerna har en starkare förvaltnings, alltså administrativ 

kapacitet, jämfört med kommunerna. Vanligtvis har prefekturerna ansvar för 

ekonomisk utveckling, infrastruktur, bostäder, gymnasieutbildning, socialtjänst, hälsa, 

lantbruk, miljö och arbetsmarknad. Kommunerna ansvarar i regel för stadsplanering, 

lokal infrastruktur, bostäder, för- och grundskola, socialbidrag, socialförsäkringar, 

vatten och avfall och brandförsvar (se exempelvis Koike 2010; OECD Japan, 2016; 

Miyazaki 2018). 

Frågan om att slå samman kommuner har varit levande under hela efterkrigstiden. 

1965 stiftade Japans regering en lag för att främja kommunsammanslagningar. Lagen, 

som förnyats och justerats i omgångar, innehåller långtgående åtgärder för att 

underlätta frivillig sammanslagning. Från 1965 till 1995 reducerades antalet kommuner 

med 158 stycken; vilket centralmakten upplevde som en för långsam takt. Staten har 

                                                           
45 Som Spicer (2015b) skriver: ”While we have long heard about the importance of inter-local cooperation, 

evidence has shown that Canadian municipalities are not using inter-local service sharing and contracting 
to the same extent we see elsewhere.” 
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därför arbetat för att uppmuntra sammanläggningar sedan 1990-talets mitt, med målet 

att få ned kommunantalet till 1 000 stycken (Kido & Nakamura 2007), och 

huvudpoängen har varit att kommunerna ska vara bärkraftiga nog att leverera service 

med kvalitet inom framför allt utbildnings- och välfärdsområdet. När lagen förlängdes 

1995 ändrades utformningen för att ge ytterligare incitament för kommunerna att 

omstrukturera. Lagen innehåller en garanti om ett tioårigt statligt finansiellt stöd till 

sammanslagna kommuner (Koike 2010). Statsmakten introducerade även möjligheten 

för kommunmedborgarna att initiera sammanläggningar genom folkomröstningar, 

något som inte nyttjats nämnvärt. Syftet var att stärka självstyrelsen genom att 

decentralisera statliga funktioner – något som skulle kräva en stärkt administrativ och 

finansiell kapacitet hos mindre kommuner, vilket i sin tur gjorde sammanslagningar 

nödvändiga. Det minskande antalet födslar och en åldrande befolkning resulterade  

i mindre skatteintäkter, vilket i sin tur gjorde det svårt för små kommuner att finansiera 

sin service. Endast tre sammanläggningar hade skett vid 1999, vilket ledde till att 

regeringen antog ett nytt angreppssätt i inledningen av 2000-talet för att hantera 

problemen. 

Ambitionen var alltså att åstadkomma en omfattande strukturreform som skulle 

minska antalet kommuner till 1 000. 2003 deklarerade regeringen att den andel av den 

nationella skatten som omfördelas till kommunerna skulle minskas med 12 procent. 

Detta var en drastisk förändring som riskerade att göra många kommuner bankrutta – 

vilket ledde till att takten på sammanläggningarna ökade rejält. 2002 fanns det 3 218 

kommuner som 2008 hade minskat till 1 795 till följd av åtgärderna (Koike 2010; Kido 

& Nakamura 2007).  

 

Vad vet vi då om effekterna av de japanska sammanläggningarna, där kommunantalet 

nästan halverats sedan 2000-talets början? En hel del har skrivits om de japanska 

erfarenheterna, och resultaten är inte helt entydiga. Okamoto (2012) finner vissa 

kostnadsbesparingar som följd av sammanslagningar, främst som följd av minskande 

personalkostnader, men här uppmärksammas också att kvaliteten på serviceleveransen 

verkar sjunka. Inte minst, menar författaren, uppstår skillnader i servicekvalitet mellan 

olika delar av kommunen där periferierna blir lidande. 

En undersökning av Nakazawa (2013) antyder att de sammanslagna, större 

kommunerna tycks uppvisa en ökad ineffektivitet genom det som kallas för 

”organizational slack”, det vill säga, att kostnader uppstår till följd av att den nya 

administrationen anpassas dåligt till den nya kommunorganisationen. Miyazaki (2018) 

har undersökt förhållandet mellan kommunsammanläggningar och 

kostnadsminskningar i Japan, där han finner att de japanska kommunerna 
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inledningsvis ökar sina kostnader efter sammanslagning, men att kostnaderna sedan 

faller succesivt. 

Några studier har uppmärksammat demokratiaspekter. Suzuki och Ha (2017) finner 

brister i hur kommunfullmäktigen fungerar i sammanslagna kommuner, jämfört med 

sådana som inte slagits ihop; och Okamoto (2012) tycker sig se indikationer på att “local 

democracy has been weakened since the number of members in local parliament and 

the opportunities for local elections (vote places) have both been reduced, moreover, 

inhabitants in periphery areas of large cities are now forced to travel long distances to 

visit their city hall.”  

Också Suzuki och Sakuwa (2016) uppmärksammar en problematisk centrum-

periferi-aspekt i kölvattnet av sammanslagningar, om än på ett lite annorlunda och 

innovativt sätt. De visar att den kommun som är befolkningsmässigt störst före en 

sammanläggning tenderar att fortsätta växa efter sammanläggningen, och att det sker 

på de mindre ingående kommunernas bekostnad. Ett resultat som på papperet ger stöd 

åt Okamotos (2012) huvudpoäng – att japanska sammanläggningar pläga urvattna och 

lösa upp lokala gemenskaper, samhällen och identiteter i de mindre, mer perifera 

delarna av de nya storkommunerna.  

Japan är också ett land där vårt intryck är att mellankommunala samarbeten inte 

utforskats i särskilt stor utsträckning.  Ett undantag här är en konferensuppsats 

författad av Shin Kimura och Yoichi Hizen (u.å.), som ger sig på ungefär samma projekt 

som Reiter och Kaiser (2012) gjorde i det Schweiziska sammanhanget – nämligen 

huruvida mellankommunal samverkan ska se som ett försteg till, och något som 

underlättar, sammanläggningar. Intressant nog tillbakavisar de, liksom Reiter och 

Kaiser, den tesen:  

Our empirical results indicate that the more intensively municipalities 
provide joint public services with neighbors, the more the citizens vote 
against their amalgamation: citizens hope to keep their independence if 
the joint provision of their public services with neighbor municipalities is 
working well. Although local governments often regard inter-municipal 
cooperation as a first step to municipal amalgamation, our empirical 
results show that inter-municipal cooperation tends to favor the 
independence of municipalities. 

Israel  
Israel har ingen skriven konstitution, men ett antal grundlagar. När staten formellt 

bildades 1948 antogs en kommunallag som gav kommuner rätt att stifta lokala stadgar. 
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Vid samma tid antogs ytterligare lagar som angav kommunsektorns uppgifter och 

ansvar, men kommunerna förblev under statsmaktens ansvar och godkännande.  

Det finns idag 255 kommuner i Israel, fördelade på 76 större kommuner (med minst 

20 000 invånare), 125 mindre kommuner och 54 så kallade ”regionala organ” som 

består av flera mindre samhällen, främst baserade på landsbygden. Det finns även sex 

administrativa distrikt i nord, syd, centrum, Jerusalem, Tel Aviv och Haifa. Den 

genomsnittliga kommunen har drygt 30 000 invånare. 

Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun beskrivs som flytande och därmed 

förhållandevis oklar. I modern tid har man försökt komma till rätta med detta genom en 

kommunallag som antogs 2007, vad gäller vilket ansvar som ska delegeras till 

kommunerna – och vad kommunerna på eget ansvar får göra (OECD Israel, 2016; 

Union of Local Authorities in Israel 2009). Israels kommuner ansvarar för utbildning 

(endast gymnasium), kultur, vissa hälso- och sjukvårdstjänster, socialtjänst, underhåll 

av lokal infrastruktur, parkskötsel samt vatten och avfall. Även om uppgifterna är 

många, utgör kommunernas utgifter som andel av BNP en relativt liten del jämfört med 

exempelvis Sverige, 16 procent.  

Mellan åren 1948–2002 genomfördes sporadiskt ett fåtal sammanläggningar, 

närmare bestämt nitton stycken. Så, i allt väsentligt skedde inga större omstöpningar av 

kommunnivån under dessa år, då de vid den israeliska statens bildande var knappt 290 

stycken. På 2000-talet inleddes en decentraliseringsprocess, där statsmakten verkat för 

att skapa starkare lokala administrationer, med större insyn och bättre ekonomisk 

ansvarighet. Flera lagförslag har lagts fram för att ge kommunerna mer makt över sina 

lokala angelägenheter, såsom kommunallagen 2007 och “Planning and Construction 

Bill” från 2013. I dagsläget delar kommunsektorn och staten på exempelvis 

gymnasieskolan och förskolan. Kommunerna ansvarar själva för vatten, avlopp, avfall, 

väghållning, offentliga utrymmen, socialtjänst, primärvård, idrott och kultur 

(Reingewertz 2012; OECD Israel, 2016). 

2003 introducerade den israeliska statsmakten en stabiliseringsplan i syfte att 

minska statens underskott. En åtgärd som ingick i planen var att sammanlägga 

kommuner för att få skalfördelar som skulle öka den kommunala sektorns effektivitet. 

Förslaget, som var tvingande, innebar att ambitionen var att få ned antalet kommuner 

från 264 till 115, eller allra minst 200. När denna reform sedermera skulle passera det 

israeliska parlamentet godkändes dock endast elva, vilket minskade det totala antalet 

kommuner från 264 till 253 mellan åren 2003 och 2012 (se Zeedan 2017; Reingewertz 

2012).  

Ett fåtal studier har undersökt effekterna av dessa sammanslagningar. Yaniv 

Reingewertz (2012) finner, genom att granska paneldata för perioden 1999–2007, att 

de genomförda sammanläggningarna resulterat i skalfördelar, då de sammanslagna 
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kommunernas kostnader minskat med 9 procent – samtidigt som servicenivåerna 

gentemot kommuninvånarna inte tycks ha avtagit.  

I en tidigare publikation varnar dock Reingewertz (2009, ref i Reingewertz 2012) för 

att det kan finnas oattraktiva, oförutsedda konsekvenser av sammanläggningar om man 

slår samman kommuner där invånarna i de olika ingående delarna har skilda kulturell 

och religiös bakgrund, vilket kan ge upphov till spänningar och skapa oförsonliga – och 

för samhällsbygget nedbrytande – konfliktlinjer i de nya storkommunernas 

kommunfullmäktigen. Detta kan givetvis betraktas som en negativ återverkning på 

demokratin. Också Zeedan (2017) uppehåller sig vid demokratifrågan, och 

problematiserar i synnerhet det faktum att sammanläggningarna genomfördes medelst 

tvång: ”To conclude, this forced amalgamation has directly affected local freedom from 

central government interference as a fundamental component of local democracy. 

Forced amalgamation has affected the basics of local autonomy and has thus minimized 

local democracy.” Zeedan argumenterar också för, i samma artikel, att 

sammanläggningarna har en negativ inverkan på valdeltagandet i de nya 

storkommunerna där han menar att väljare i tvångssammanlagda kommuner har svårt 

att skänka legitimitet till den nya storkommunen genom att lägga sin röst på den nya 

fullmäktigeförsamlingen. 

Som i så många andra fall, är forskning om mellankommunala samarbeten 

underutvecklad i Israel. Ett undantag här är Razins (2016) artikel förekomsten av dem, 

hur de tillkommit, och hur de i slutändan blivit ett verktyg för stärkt statlig 

styrning/kontroll: 

An evaluation of inter-municipal cooperation in the development of 
industrial parks and tax revenue redistribution in Israel, from the first 
1992 initiative to imposed redistribution in 2014/15, reveals how an 
initiative ’from below’ has been adopted and encouraged ’from above’, 
finally used by the central state as a tool of control, to serve its own 
objectives. It highlights the inherent temptation for top-down imposition, 
embedded in bottom-up cooperation mechanisms, calling for light-touch 
regulatory legislation and opting for gently imposed solutions where 
needed. 
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Lärdomar och reflektioner 
Rapporten har syftat till att göra åtminstone tre saker: 1) att beskriva hur ett urval av 

mogna demokratier i dag utformar sin kommunstruktur, 2) att i dessa länder identifiera 

kommunreformer från 1990-talet och framåt, samt 3) försöka kartlägga studier om 

effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten. Tanken 

med en sådan bred ansats har varit att se om en sådan översikt kan ge relevanta insikter 

som för den dagsaktuella, inhemska svenska debatten om kommunsektorns utmaningar 

framåt, vars grunddrag beskrevs i introduktionskapitlet.  
Vid vägs ände ska vi så ge oss på att sammanfatta huvudintrycken. Kan 

kartläggningen av kunskapsläget om kommunsammanläggningar och 

mellankommunala samarbeten  i vårt urval av mogna demokratier bidra med några 

givande lärdomar? Om inget annat, har vi åtminstone åstadkommit två bestämda 

bidrag:  

1) För första gången sedan Anders Lidströms (2003) bok Kommunsystem  
i Europa46, har vi på svenska och på ett och samma ställe, samlat material om 

hur läget ser ut i ett brett urval av världens utvecklade demokratier vad avser 

organisation av kommunnivå liksom de kommunreformer som i någorlunda 

närtid genomförts där.  

2) Vi är medvetna om att vi kanske inte fullt ut har förmått klara av att vara 

fullständigt heltäckande i vår litteratursökning; men med det sagt har vi i alla 

fall samlat ett av de bredare biblioteken med forskningslitteratur om effekter av 

sammanläggningar och mellankommunala samarbeten på ett och samma ställe 

(som den intresserade och vetgirige läsaren själv kan söka upp i litteraturlistan 

och därefter fördjupa sig närmare i).   

Mot bakgrund av den genomförda kartläggningen är ambitionen med detta avslutande 

kapitel nu att försöka ringa in ett par principiellt hållna observationer från litteraturen, 

och genom det bland annat försöka ge ett svar på frågan vad vi menar borde kunna 

plockas med till den inhemska svenska debatten. Kapitlet struktureras enligt följande: 

först diskuterar vi staters generella ovilja att själva utvärdera de strukturreformer de 

själva identifierat; sedan resonerar vi om frågan huruvida sammanläggningar ska 

genomföras med frivillighet eller tvång som bärande princip (och om tvång i så fall ska 

betraktas som en kränkning av självstyrelsen; därefter väger vi för- och nackdelar med 

sammanläggningar mot varandra, för att sedan göra samma sak med 

                                                           
46 Se dock även Hellsing Rydegård (2012), som också genomfört en något mer begränsad översikt över 

kommunreformer.  
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mellankommunala samarbeten. Kapitlet avrundas slutligen med litet friare reflektioner 

om hur vi menar att forskningslitteraturen skulle kunna ge näring åt svensk debatt givet 

existerande kunskapsläge.   

Statsmakters bristande intresse för utvärdering  
(och forskningens varierande kvalitet) 
Vi är som sagt ödmjuka inför möjligheten att vi kan ha råkat missa referenser. Med 

det sagt är ett initialt och mer grundläggande observandum hur olika mycket 

reformerna i de respektive länderna har analyserats. Den ojämna 

forskningsproduktionen ska delvis förstås som en konsekvens av att statsmakterna 

själva inte systematiskt har utvärderat effekterna av relativt stora reformer som de 

själva sjösatt. Det får sägas vara litet anmärkningsvärt i ljuset av 1) hur mycket 

kommunstrukturen har reformerats i flertalet länder, 2) hur kontroversiella reformerna 

tenderar att vara (att döma av bland annat det starka folkliga motstånd de plägar 

mobilisera), och 3) den generella optimism som man ofta ser hos reformanhängarna. Vi 

är inte de första att uppmärksamma detta. Poängen görs bland annat i Lago-Penas och 

Martinez-Vazquez (2013); påpekas i förbifarten i Blom-Hansen med flera (2016b),  

särskilt Dollery och King Ting (2017) utvecklar iakttagelsen, och det på följande sätt: 

A common pattern evident in the use of municipal mergers evident almost 
everywhere is the marked reluctance of policy makers to examine 
ex post the outcomes of forced amalgamation against 
proclaimed ex ante expectations [...] This is at least partly as a 
consequence of the fact that the ex post evaluation of a given municipal 
merger is fraught with methodological difficulties, especially when a 
significant period of time has passed since the forced amalgamation (vår 
fetstil). 

Så, delvis på grund av oviljan att utvärdera reformer man själv initierat, finns begränsat 

med forskning om sammanläggningar från ett flertal länder. Den lite ojämnt 

förekommande forskningen – som inte sällan görs med begränsade resurser – gör också 

att kvaliteten i den forskning som trots allt genomförts varierar. I synnerhet bör man 

vara litet skeptisk till studier som 1) uteslutande bygger på enkäter, som är 2) riktade till 

makthavare (som politiker och tjänstemän) i de nya kommunerna, 3) genomförda vid 

ett enda tillfälle (alltså, utan ”före- och efter-ambitioner”, och 4) uteslutande i 

kommuner som slagits samman (alltså, utan en jämförelsegrupp av kommuner som 

fortsatt i egen regi). 
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I vår översikt noterar vi också i flertalet fall de metodologiska begränsningar i studiet 

av sammanläggningar som Dollery och King Ting (2017) observerar. I ena änden har vi 

studier – och här vill vi särskilt framhålla flera studier som gjorts i kölvattnet av den 

danska reformen – med ambitiös och ganska så ändamålsenlig forskningsdesign. Här 

har man jämfört utvecklingen med datapunkter från före och efter reformen  

i sammanslagna kommuner och kommuner som inte berördes av reformen.47 I andra 

änden ser vi undersökningar som bara bygger på enkätstudier som enbart riktats till 

ledande politiker och tjänstemän, och uteslutande i kommuner som sammanslagits, och 

det vid ett enda tillfälle (efter reformen). Av det följer att de slutsatser som kan dras 

från de senare studierna nog måste anses vara mer osäkra, och lättare att ifrågasätta, än 

studierna från den förra gruppen.  

Konsekvensen av allt detta blir att det i många fall råder osäkerhet om vad 

reformerna i slutändan har fått för effekter. Eftersom det trots allt rör sig om ganska 

omfattande företag, som tillika plägar utmana äldre gemenskaper och lokala identiteter, 

är vår uppfattning att det är överraskande nonchalant av stater att inte alltid som 

princip sjösätta utvärderingar av sammanslagningsprojekt när man fattat beslut om att 

implementera dessa. Om Sverige i framtiden väljer att initiera omfattande 

sammanslagningsreformer, vore det önskvärt att man parallellt med det beslutet också 

anslår resurser att följa och utvärdera utfallen av sammanläggningarna.  

Frivillighet, tvång och den kommunala 
självstyrelsens egenvärde 
Ett tema som bubblar under ytan i forskning och debatt om strukturreformer, är 

huruvida sammanläggningar genomförts (eller bör genomföras) 1) decentraliserat och 

nedifrån med frivillighet som övergripande princip; eller 2) om reformerna 

genomdrivits av staten ovanifrån och med tvång som bärande inslag. Frågan har 

aktualitet mot bakgrund av att 13 kommuner kommer att läggas samman med tvång  

i Norge (Dagbladet 2017), och har i närtid gjort det i till exempel Österrike, Australien, 

Tyskland och Estland. Frågeställningen är relevant eftersom då åtminstone några 

inflytelserika aktörer i Sverige (visserligen mer eller mindre mellan raderna) tycks ha 

uppfattningen att man i alla fall inte bör utesluta tvångsverktyget inför en presumtiv 

svensk kommunreform. 

                                                           
47 Tillvägagångssättet kallas difference-in-difference-analys; och innebär att forskarna jämför två 

populationer: en population där en given förändring genomförts (här: sammanslagning av kommuner) och 
en population som inte berörs av förändringen (icke-sammanslagna kommuner). Sedan studeras 
utvecklingen i de två populationerna för att se om förändringen fick avsedda eller icke-avsedda effekter i 
populationen som ”behandlades” med en kommunsammanläggning i jämförelse med den som förblev 
obehandlad.  
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Kärnfrågan är denna: när för- och nackdelar med kommunsammanläggningar 

diskuteras, gäller huvudkonflikten typiskt huruvida förhoppningen om 

stordriftsfördelar verkligen infrias, och om farhågor om försämrad demokrati  

i slutändan besannas. Den mer grundläggande frågan om frivillighet kontra tvång 

berörs i bästa fall bara perifert, det vill säga det moraliskt (eller till och med rättsligt) 
tveksamma med att genomföra tvångssammanläggningar. Det är en fråga som berör 

själva essensen av vad självstyrelse egentligen är och bör vara för något.48 När den 

väckts i till exempel svensk debatt, är intrycket att den i förekommande fall viftas bort 

med en axelryckning; vilket kanske kan ses som bekräftelse av den traditionella svenska 

synen på kommunerna som en ”förvaltningskommun” såsom det beskrevs  

i introduktionskapitlet.49  

Dreschler (2013) utgör i den internationella litteraturen här något av ett undantag. 

Han frågar sig om man över huvud taget kan tänka sig en grövre kränkning av 

kommunal självstyrelse än en tvångssammanläggning; alltså, att staten bestämmer sig 

för att köra över ett demos, en lokal gemenskaps, uttryckta önskan att fortsätta vara en 

egen självstyrande politisk enhet. Frågan är inte någon hypotetisk filosofisk piruett. 

Exempelvis ansåg 40 österrikiska kommuner att tvångssammanläggningar utgjorde 

brott mot Europakonventionen om kommunal självstyrelse – och överklagade beslutet 

till Författningsdomstolen (Palermo & Kössler 2017). Under 2017 upphävdes dessutom 

ett beslut i Finland om en sammanslagning av Rääkkylä med en grannkommun efter att 

den Högsta förvaltningsdomstolen i Finland behandlat kommunens överklagan: 

domstolen ansåg att en sammanslagning mot kommunens uttryckta vilja strider mot 

den finska grundlagen. 

Nu är en av oss part i målet, men låt oss illustrera det grundläggande politiska 

problemet med en inhemsk debatt. När en av författarna till denna översikt uttryckte 

tveksamhet inför tvångssammanläggningar i det svenska sammanhanget (Erlingsson 

2017a, 2017b), replikerade den före detta statssekreteraren Sören Häggroth (2017) på 

följande sätt: 

Att […] hävda att kommunsammanläggningar [genom tvång] skulle vara 
ett allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen är en tolkning som 
saknar stöd i rättsliga sammanhang. Det kan lika gärna hävdas att 
större kommuner ger bättre förutsättningar för decentralisering av 
ansvar, och därmed stärker den kommunala självstyrelsen. Det är också 

                                                           
48 Tyvärr är det fortfarande litet som Mackenzie (1961: 5) konstaterade för nästan 60 år sedan ”[t]here is no 

theory of local government … [t]here is no normative general theory from which we can deduce what local 
government ought to be”; men för den intresserade finns viss teoriutveckling att gräva sig ned i, i 
exempelvis Clark (1984), Chandler (2008; 2010), Forrest (2017) samt Erlingsson och Ödalen (2017).  

49 Se debattväxlingen mellan Gissur Ó Erlingsson och Sören Häggroth på Dagens Samhälles debattsidor 
hösten 2017 (Erlingsson 2017a, 2017b; Häggroth 2017). 
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så den omfattande indelningsreformen motiverades när den genomfördes 
i början av 1970-talet. 

Låt oss kort uppehålla oss vid denna kontrovers. För det första är jämförelsen med 

kommunblocksreformerna 1962–1974 något haltande. Självstyrelsen skrevs in  

i grundlagen först 1974, efter det att reformen var färdig. Sedan dess har vi inte sett 

tvångssammanslagningar. Till det ska läggas att Sverige år 1989 ratificerade 

Europakonventionen om kommunal självstyrelse, där ratificerande länder förbinder 

sig till att på olika sätt respektera (och skydda) den kommunala självstyrelsen. Specifikt 

artikel fem sätter upp en tröskel för statens möjlighet till tvångssammanläggningar. 

 

Till Europakonventionen om kommunal självstyrelse ska läggas att svensk 

lagstiftning har två inslag som borde mana till återhållsamhet med tvångsverktyget. 

2010 fattade riksdagen beslut om att revidera regeringsformen (RF) och revideringen 

innehöll bland annat innehöll en precisering av den kommunala självstyrelsens 

betydelse. Bull och Sterzel (2010) har framhållit detta som det ”viktigaste” inslaget  

i RF:s kommunkapitel. I RF 14 kap, 3 § finns nämligen en proportionalitetsprincip 

inskriven, som säger att en inskränkning av självstyrelsen inte bör ”vara mer 

omfattande än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål som har motiverat 

inskränkningen.”50  

Formuleringarna i Indelningslagen bör också nämnas, då de kopplar an till artikel 

fem i Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Där stadgas att regeringen bara 

får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner ”om ändringen kan antas medföra 

bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från 

allmän synpunkt”. En tolkning här är att bevisbördan om ”bestående fördel” torde ligga 

på den tvingande parten – staten. Vidare gäller vid prövning av frågan om 

indelningsändring att:  

särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de 
kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun 
motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen meddelas 

                                                           
50 Att proportionalitetsprincipen tycks respekteras från statens sida kan illustreras med en rapport från 

Statskontoret, och hur de resonerar kring mellankommunal samverkan om livsmedelskontroll. Man tvekar 
starkt inför att tvinga kommuner att samverka på det här området, eftersom det skulle kunna vara uttryck 
för ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Som ett slags referens till hur t.ex. Statskontoret resonerat, 
se här:  http://www.statskontoret.se/nyheter/starkt-livsmedelskontroll-genom-okad-kommunal-
samverkan/. Frågan som väcks här, är att om man visar sådan tveksamhet för att tvinga kommuner att 
samverka, eftersom det tycks kunna vara ett ingrepp i självstyrelsen, så borde samma respekt gälla för 
tvingande sammanläggningar. 

http://www.statskontoret.se/nyheter/starkt-livsmedelskontroll-genom-okad-kommunal-samverkan/
http://www.statskontoret.se/nyheter/starkt-livsmedelskontroll-genom-okad-kommunal-samverkan/
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endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också tas till 
befolkningens önskemål och synpunkter. 

Vi är inga jurister, det medges. Med det sagt verkar läget trots allt vara sådant att flera 

villkor ska vara uppfyllda, innan det kan anses legitimt att anamma tvångsverktyget. 

Inte minst bör statsmakten då tydligt kunna göra gällande att sammanläggningen leder 

till en ”bestående fördel” (Indelningslagen) för de sammanlagda enheterna, att man kan 

framföra ”synnerliga skäl” för sitt beslut, och beslutet att gå emot en befolknings 

önskemål och synpunkter bör bygga på en analys som säger att tvångssamman- 

läggningarna uppnår de ändamål de avser uppnå (proportionalitetsprincipen).51 

 

En tankeväckande aspekt i forskningen om sammanläggningar är att huruvida 

kommuner slås samman frivilligt eller med tvång verkar kunna få konsekvenser för om 

de förmodade fördelarna med sammanläggningar förlöses eller inte. Dollery och King 

Ting (2017) har en skeptisk hållning till sammanläggningar, men menar att om 

sammanläggningar ska lyckas, då är frivillighet vägen till framgång: ”Indeed, it seems 

that where municipal mergers are voluntary rather than compulsory, successful 

amalgamations can occur.” I linje med detta, och relevant för det svenska 

sammanhanget, ska också Hanes och Wikström (2010) analys av effekterna av den 

svenska Storkommunreformen år 1952 uppmärksammas:  

The main finding in the paper is that municipalities formed on a voluntary 
basis had higher population growth compared to municipalities formed 
on a compulsory basis. One conclusion is that local opinions are important 
to consider when forming a new local government structure. 

Alldeles bortsett från om man inte skulle acceptera rättsliga alternativt etiska/moraliska 

invändningarna mot tvångssammanläggningar såsom de preciserats ovan, finns alltså 

vissa skäl att tro att framtvingade sammanläggningar inte uppnår de fördelar som 

teorin och förespråkarna prognosticerar. Emellertid ska nämnas att detta inte är det 

enda forskningsresultatet. Blesse och Baskaran (2016) uppmärksammar nämligen 

motsatsen från det tyska sammanhanget. I sitt material finner nämligen författarna 

kostnadsbesparingar i de tvingade sammanläggningarna, snarare än de frivilliga. 

Författarna förklarar detta med att de frivilligt sammanslagna kommunerna strategiskt 

valt partners att gå samman med där man haft ett samförstånd om att inte skära ned  

i sina utgifter. Ett ytterligare intressant resultat i sammanhanget, är Nielsen (2003), 

                                                           
51 Ett litet perifert resultat hos Sorensen (2006) är tankeväckande i självstyrelsesammanhanget. Han finner 

att representanter för mindre kommuner, även i ljuset av säkra effektivitetsvinster om kommunen slås 
samman med grannar, föredrar att fortsätta driva kommunen i egen regi.    
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som finner att demokratin flera år senare inte fungerar bättre eller sämre i kommuner 

som slagits samman med tvång jämfört med kommuner som slagits samman med 

tvång.  

En annan aspekt av frågan om frivillighet, tvång och värdet av självstyrelse, är den  

i debatten ibland förekommande uppfattningen att sammanläggningar skapar mer 

robusta och bärkraftiga kommuner, och att man därmed i själva verket stärker 
självstyrelsen med en sammanläggning. Som Häggroth (2017) skrev i ovannämnda 

debattartikel: ”större kommuner ger bättre förutsättningar för decentralisering av 

ansvar, och [stärker därmed] den kommunala självstyrelsen.” Emellertid förtjänar att 

påpekas att det inte finns någon automatik i kopplingen mellan bärkraftighet och 

självstyrelse. Åtminstone som vi läser Getimis (2016), Henriksen med flera (2016) och 

Moll Ghin (2017), tyder en del på att den danska staten – i samband med 

strukturreformen – snarare stärkt sitt grepp över kommunsektorn efter 

strukturreformen 2007. 

Sammanläggningar: vinster kontra kostnader 
När man går igenom forskning som gjorts, land för land, återfinns här och var 

positiva tongångar och framgångshistorier avseende frågan om stordriftsfördelar.  

I Israel identifierade en studie fördelar, i bemärkelsen att sammanslagna kommuners 

kostnader minskades med nästan en tiondel, utan att medborgarnas nöjdhet med 

service för den skull avtog. Kostnadsminskningar, utan sämre nöjdhet med service, var 

också ett resultat som återfanns i den tyska delstaten Brandenburg. Uppmuntrande 

resultat av sammanläggningar såg vi också i samband med sammanläggningarna på 

Island, och fallstudier från Irland har uppmärksammat stora besparingar.  

Det är sålunda alls inte ovanligt att forskningen rapporterar om vinster som 

övertrumfar kostnader vid sammanläggningsreformer. Med det sagt, är trots allt det 

sammantagna intrycket från den empiriska litteraturen på området, att 

kostnadsbesparingar tenderar att vara små eller utebli helt. Detta gäller i synnerhet när 

allt är räknat och klart – vi utvecklar nedan vad vi menar med det. De insikter 

inblickarna i den redogjorda forskningen ger, stämmer väl överens med slutsatser från 

tidigare forskningsöversikter. Tavares (2018) författade nyligen en forskningsöversikt 

med liknande inriktning som vi haft här, och fann följande: 

This survey of the literature recommends caution regarding the 
expectations of amalgamation reforms and not the unbridled 
optimism we often see in consultancy and governmental 
reports. First, regarding economic efficiency and spending, the studies 
allow us to expect some cost savings, primarily in general administration 
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functions, but the overall reaping of significant economies of scale is 
unlikely, perhaps with the exception of highly fragmented local 
government systems. When controlling for other factors, cost savings tend 
to disappear, and even when there are savings in general administration, 
these are often offset by diseconomies of scale and additional spending in 
other service categories (vår fetstil).  

Tavares översikt liknar resultat från den kartläggning som Aulich med flera (2011) 

gjorde några år tidigare: författarna konstaterar här att trots att retoriken från 

regeringar – och inte sällan från en del av kommunföreträdarna – säger att 

kommunsammanläggningar kommer att leda till stordriftsfördelar och 

kostnadsbesparingar, så talar forskningsresultaten ett annat språk: 

We can conclude that any efficiency gains from consolidation should not 
be expected to deliver significant reductions in rates and charges, as has 
often been claimed […] There is little evidence that amalgamation 
will of itself yield economies of scale (vår fetsil). 

Att man som regel inte ska räkna med att kommunsammanläggningar förlöser 

stordriftsfördelar, tolkat som besparingar, framkommer i ytterligare översikter, till 

exempel Holzer med flera (2009), Fox och Gurley (2006), Bish (2001) samt Sancton 

(2000). När Turley (2017) sammanfattar det existerande forskningsläget, gör han det 

på ett sätt som stämmer överens bra med vad vår översikt identifierat: 

The international evidence in relation to economies of scale and local 
government provision of services is mixed and inconclusive, with doubts 
over whether size matters at all for the provision of local public services. 
Much of the research evidence is weak and limited with some evidence of 
economies of scale, other scale economies evident but only for certain 
services, in some cases evidence of diseconomies of scale, and in other 
studies no evidence of either economies or diseconomies of scale as no 
significant statistical relationship between size and cost was found. […] 
The most likely conclusion based on international evidence is 
that there is no single or standard size that is appropriate for 
all local governments, i.e. no one-size-fits-all solution and no 
universal prescriptions for the design of local government 
systems (vår fetstil). 
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Mot bakgrund av hur många som omhuldar av sammanläggningsidén – för exempel 

från svensk debatt, se introduktionskapitlet – manar resultaten till eftertanke, och det 

än mer i ljuset av att flertalet av dessa studier sällan inkluderar alla relevanta 

kostnader. Som Aulich med flera (2011) skriver: 

Importantly, even where economies of scale can be demonstrated, in few 
cases have the full costs of amalgamation been factored into the 
calculation of net savings. It is clear that amalgamation […] imposes 
considerable costs in dislocation and developing new arrangements and 
new cultures. Typically, these costs have been borne by the councils 
themselves; ironic when amalgamation is proposed to address financial 
problems. They can also be incurred by the community, such as in longer 
travelling times to get to service centres or facilities (vår fetsil). 

Med andra ord, de saker som forskare tar upp täcker alltså inte alltid in alla typer av 

kostnader, som följaktligen vanligen utelämnas från analyserna. En ytterligare kostnad 

är att kommuner, åren innan de får veta att de ska slås ihop, ofta tar lån och därefter 

börjar bete sig ansvarslöst med offentliga medel. Detta gör de då de vet att hela 

kollektivet i den nya storkommunen måste betala kostnaden av de utgifter/ 

investeringar kommunen gör innan sammanslagningen. Tavares (2018) utvecklar 

poängen: “The single most decisive and consistent result is that local actors behave 

rationally and, when faced with top-down compulsory amalgamation reforms, 

opportunistic spending prior to the actual reform is the norm.” 

Samma slutsats återfinns hos Blom-Hansen med flera (2016a). De konstaterar att 

studier i typfallet bara undersöker direkta kostnader kopplade till sammanläggningar, 

och skriver sedan: “these can be large, not just because of the transition costs, but also—

and probably more importantly— because municipalities about to merge often 
indulge in a last-minute flurry of spending” (vår fetsil). Nyligen har Askim med 

flera (2018) sammanfattat den här specifika litteraturgenren på följande sätt52: 

There is strong theoretical and empirical support for the notion 
that comprehensive amalgamation reforms incentivize local 
governments to short-term strategic positioning. Seen from the 
perspective of the soon-to-expire local governments, the soon-to-form 
large local government constitutes a “common pool” of resources that can 
be exploited before the amalgamation goes into effect. Local leaders are 

                                                           
52 Den här sortens kostnader är belagda också i den svenska kontexten, och då inför 1950-talets 

storkommunreform, av framför allt Tyrefors (2009). Även Jordahl och Liang (2009) finner sådana 
effekter. 
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incentivized to relax fiscal policies and increase spending on local welfare 
goods and to accrue localized benefits by building or renovating schools 
and culture and sports facilities, for example, while they still have the 
authority to do so (vår fetstil). 

Utöver kostnader i samband med slöseri strax innan reformer implementeras, har 

forskning också pekat på negativa sidoeffekter förenade med själva omorganiseringen. 

Från Japan rapporterar Takagishi med flera (2012) om ökad upplevd oro, stress och 

känsla av att vara betydelselös bland kommuntjänstemän i samband med 

sammanläggningar; och Rhys och Boyne (2012) fann vad de kallar ”disruptive effects” 

under själva sammanläggningsprocesserna i England:  

Our findings suggest that the short-term consequences of restructuring 
are negative; in this case, leading to a sharp deterioration in the 
performance of a group of restructuring organizations. [This] highlights 
the importance of taking into account the whole process of restructuring, 
not simply the ‘post-reorganization’ effects. 

Igen: av litteraturen att döma, är det långt ifrån givet att besparingar blir resultatet av 

sammanläggningar. Men det finns givetvis andra relevanta faktorer värda att beakta när 

sammanläggningars för- och nackdelar vägs mot varandra. Kanske är det rimligt att stå 

ut med ”plus-minus-noll”-resultat, till och med marginella kostnadsökningar, om 

utbudet av kommunal service blir bredare och om kvaliteten på offentlig service höjs? 

Som vi sett på olika håll i forskningsöversikten ovan, och som Tavares (2018) påpekar, 

finns forskning som visar att kommunförstoringarna i en del fall har lett till bättre 

kvalitet i serviceleveransen. Det vill säga, besparingarna må eventuellt ha uteblivit; men 

den kvalitet på exempelvis välfärden som levereras, blir antingen oförändrad eller något 

bättre:  

studies investigating the implications of amalgamations for the quality of 
local service delivery offer some support to the idea that larger local 
governments are able to provide better quality services to their citizens. 
The majority of these studies reports either null findings or positive effects, 
thus suggesting that this is the category where advocates of local 
government amalgamations can be more optimistic about the results of 
these reforms. 

Två saker att reflektera över, dock, när det kommer till ökad nöjdhet med servicen. De 

här resultaten ser man inte allt för stora spår av i den danska kontexten – tvärtom visar 
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ett par studier ökat missnöje med service. Dessutom är några av iakttagelserna från 

bland annat Island, intressanta: de kommuner/orter som blev centralorter rapporterar 

ökad nöjdhet med offentlig service, medan ytterdelarna upplever försämrad dito; något 

som väcker frågan om så kallade lokala, inomkommunala centrum-periferi-problem till 

liv. 

 

Om vi rör oss bort från de ekonomiska effekterna, finns skäl att uppmärksamma 

något som i en del studier beskrivs som en demokratifördel med sammanläggningar. 

Om alternativet till sammanläggningar är en komplicerad väv mellankommunala 

samarbeten – och som översikten visat, är detta ett faktum i många länder – där 

beslutsfattare är indirekt utsedda, ibland med lite oklara mandat, ja då är 

sammanläggningar att föredra. Sammanläggningar gör nämligen att 

ansvarsförhållanden blir tydligare, och att ansvarsutkrävandet för väljaren därmed 

underlättas. En studie från Nya Zeeland fann vidare att den deskriptiva 

representativiteten stärktes efter kommunsammanläggningar; att sammanläggningen 

bidrog till att stärka representativiteten hos tidigare underrepresenterade grupper. 

Andra demokratiargument man ser för kommunförstoring är att urvalet av 

förtroendevalda ökar, varpå sannolikheten för att ha församlingar med relativt sett mer 

kompetenta politiker också ökar. Det är ingalunda uppenbart att demokratin 

nödvändigtvis måste försämras i samband med kommunsammanläggningar. 

Detta tycks emellertid vara undantag avseende potentiella demokratiargument för 
kommunförstoring i den empiriska litteraturen om sammanläggningar. Annars är det 

övergripande intrycket att demokratin lider skada i flera avseenden. Sammanläggningar 

verkar trycka ned valdeltagandet, försämra det politiska självförtroendet hos 

medborgarna, försvaga gemenskapsband/samhörighetskänslor, och tenderar dessutom 

att ge upphov till ett slags inomkommunala ”centrum-periferi”-spänningar, där 

ytterdelarna upplever sig förfördelade. Dessa saker identifierar även Tavares (2018) i 

sin översikt, och understryker: “The findings in this category are quite robust across 

countries and research designs employed.” Vår översikt bekräftar detta i stor 

utsträckning. Nästan oavsett hur utfallen mäts, är det övergripande intrycket att det är 

svårt att komma från att sammanläggningar har negativa återverkningar på 

demokratin.  
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Mellankommunala samarbeten:  
ett skakigt kunskapsläge 

However, the ability of partnerships and cooperation networks to serve as 
a substitute for government hierarchies and clear boundaries can be 
challenged. Inter-municipal partnerships are prone to instability, 
depending, for example, on political leadership, i.e. the character of 
cooperating mayors. Inter-municipal organisations are also prone to 
democratic deficit and accountability problems, being more detached than 
core institutions of the local authority from the scrutiny of voters and 
elected politicians (Razin 2016: 84). 

Att ge sig på att sammanfatta förekomsten av mellankommunala samarbeten, för att 

inte tala om forskningen om effekterna av desamma, är besvärligt. Orsaken till det är att 

mellankommunala samarbeten rör sig om ett ”highly diversified phenomenon”, för att 

citera Swianiewicz och Teles (2018). Det är diversifierat, heterogent, på åtminstone två 

sätt.  

För det första skiljer sig länderna åt kraftigt. Vissa länder har en lång historia och 

välutvecklad tradition av formaliserade former av mellankommunal samverkan. I andra 

länder utgör det ett ovanligt inslag. För det andra finns variation i typer av samverkan 

samt hur samverkan regleras juridiskt: allt ifrån formaliserade och välordnade 

samarbeten motsvarande kommunförbund, gemensam nämnd eller samägda 

kommunala bolag, till lösare och mer informella avtal, överenskommelser och nätverk  

i och omkring diverse policyområden. Som Swianiewicz och Teles (2018: 337) uttrycker 

det: ”we are dealing with an enormous complexity of various forms collaborative 

institutions”, och, menar de, att begripa sig på alla samarbetsformer ”is not an easy 

task”. Till detta ska läggas att det – kanske på grund av fenomenets spretiga karaktär – 

inte alls verkar forskats lika mycket som om kommunsammanläggningar. Klimovsky 

med flera (2014) sammanfattar läget på följande sätt: “Despite wide spread of inter-

municipal cooperation, this phenomenon has not been subject to systematic 

comparative research” (se också Hulst och van Montfort 2012). 

Men något kan man säga ändå. I den färska antologin Inter-municipal Cooperation 
in Europe: Institutions and Governance – som nämnda Teles och Swiniewicz (2018) 

har redigerat – återfinns 20 kapitel som angriper frågeställningar om 

mellankommunala samarbeten från olika håll. En första iakttagelse från den boken är 

att mellankommunala samarbeten – alldeles oavsett juridisk form – blir allt vanligare. 

Det finns en rad hypoteser om varför ökningen ägt rum. Bel och Warner (2015) menar 

att det rör sig om ett svar på besparingskrav och ekonomiska kriser (“austerity and 
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fiscal crisis make the search for cost saving reforms in local government more critical”). 

Bland såväl forskare, beslutsfattare i staten, liksom bland kommunföreträdare, finns en 

utbredd uppfattning om att stordriftsfördelar har potential att manifestera sig i 

mellankommunala samarbeten. Dels blir samarbete då ett sätt att alls klara 

välfärdsåtaganden man som ensam kommun inte förmår hantera, dels upplevs 

samarbete vara ett effektivt sätt att möta ekonomiska besvärligheter då de tros leda till 

kostnadsbesparingar.  

I litteraturen nämns också EU:s strukturfonder som en orsak till att samarbeten 

blivit vanligare, då EU gjort att kommuner fått en morot till att gå samman och 

gemensamt söka medel för exempelvis utvecklingsprojekt. En tredje faktor torde också 

kunna vara mellankommunalt ”lärande” (eller ”imitation”), som sannolikt utgör 

kompletterande förklaringar: kommuner noterar att andra kommuner anammat ger sig 

in i samarbeten för att lösa problem de har, och ger sig själva in i samarbeten då man 

fått intrycket att det är ett bra sätt att lösa bestämda problem på. 

 

Vad som däremot är slående när man bekantar sig med forskningslitteraturen på det 

här fältet, är hur påfallande sällan effekterna, konsekvenserna, utfallen av 

samarbetsarrangemangen utvärderas och analyseras. Det är mycket talande att när 

Swianiewicz och Teles (2018) sammanfattar resultaten från den antologi de redigerat, 

då lyser effektdiskussionen helt med sin frånvaro.  

Så, vi vet alltså att 1) det är vanligt förekommande i många länder, vi vet att det 2) 

allmänt sett blir allt vanligare, och 3) är en strategi som många anser vara ett 

verkningsfullt sätt att möta kommuners utmaningar, men 4) till skillnad från 

litteraturen om sammanläggningar, vet vi forskningsmässigt tämligen litet om de infriar 

förväntningarna om till exempel kostnadsbesparingar. Ska något allmänt sägas, är det 

att framgångsrikt samarbete bland annat bland förefaller kunna bero på 1) vilket 

politikområde det samverkas om, 2) hur många kommuner det är som samverkar, och 

3) graden av ömsesidig tillit mellan de samarbetande parterna. 

Ett ytterligare bekymmer är att när forskarna väl bestämmer sig för att intressera sig 

för effekter/konsekvenser/utfall bygger undersökningarna stundtals på icke-

ändamålsenliga metoder. Det kan röra sig om intervjuer med ledande politiska 

företrädare, eller enkätstudier, och då endast i kommuner som ingår  

i mellankommunala samarbeten. Det saknas mätpunkter före samarbetet, det saknas 

jämförelsepunkter med kommuner som fortsatt försöka sköta verksamheten i egen regi, 

och det saknas ”objektiva” indikatorer (såsom kostnadsutveckling över tid inom 

områden det samarbetas inom). Vi är då fast med visserligen intressanta studier av 

uppfattningar kring huruvida mellankommunala samarbeten fungerar bättre eller 
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sämre. Men uppriktigt sagt är det svårt att säga något initierat huruvida de verkligen 

infriar de löften som förespråkarna av dem säger sig infria. 

I litteraturen om mellankommunala samarbeten, återkommer regelbundet frågan 

om svårlösliga demokratidilemman. Det brukar formuleras ungefär som följer: när 

kommuner bedriver verksamheter tillsammans med andra kommuner, avhänder man 

sig i praktiken en del av den yttersta beslutsmakten över verksamheten man samarbetar 

om. Om två lika stora kommuner samarbetar om en verksamhet, är det rimligt att de 

har lika många ledamöter i exempelvis en gemensam nämnd. Men om de är olika stora, 

och bidrar med olika mycket resurser – ska de ges samma inflytande över 

verksamheten? Oavsett olika storlek och ekonomiskt bidrag till samarbetet, finns 

ytterligare ett dilemma som exempelvis uppmärksammades av Ansvarskommittén 

(SOU 2007:10). Den yttersta makten över en verksamhet flyttas från det folkvalda 

kommunfullmäktige till en överkommunal gemensam nämnd (eller kommunförbund), 

vars totala sammansättning ett enskilt kommunfullmäktige inte kan byta ut på egen 

hand. För en väljare blir ansvarsutkrävande under sådana förhållanden diffust och 

svårt: besluten fattas ”överkommunalt” av representanter för de kommuner som ingår  

i samarbetet. Vid missnöje kan väljaren bara rösta bort representanterna från den egna 

kommunen – och även det ansvarsutkrävandet kan vara uddlöst eftersom det alltså sker 

indirekt. Fastän mycket av litteraturen om samarbeten pliktskyldigt nämner att 

problemen med transparens och ansvarsutkrävande tilltar i takt med tillväxt i mängden 

mellankommunala samarbeten, är det mycket ovanligt med konkreta studier som 

undersöker dessa potentiella demokratiproblem. 

Vad kan vi då ta med oss? 
Innan vi resonerar om vilka lärdomar kan importeras från andra länder i syfte att 

kunna ge näring åt svensk debatt, bör två brasklappar uppmärksammas:  

• Som Fox och Gurley (2006) uppmärksammar, kan utsikterna för lyckade 

sammanläggningar påverkas av ett flertal kontextuella faktorer. Framgång kan 

till exempel bero på hur glesbefolkat landet är eller hur stora/små kommunerna 

var inför reformen. Reformer kan också utformas på olika sätt – exempelvis 

tvång kontra frivillighet – och de incitament som ges till sammanläggningar kan 

variera. Dessutom kan medborgares, politikers och tjänstemäns grad av 

motvilja till reformen variera, vilket skulle kunna ge upphov till skillnader i hur 

väl sammanläggningen fungerar. Sammantaget gör sådana ting att 

erfarenheterna från ett land inte reser alldeles enkelt till andra sammanhang.  

• Som framkommer i Blom-Hansen med flera (2016b), försvåras analyser av 

sammanläggningars effekter av att reformerna ofta föregås av – eller sker 
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samtidigt som – en förändrad uppgiftsfördelning mellan staten, regionerna och 

kommunerna. Detta ställer till det för forskare som vill säga något om effekter i 

olika avseenden ”före” och ”efter” reformen. Delvis blir det som att jämföra 

olika politiska system. Den här sortens svårigheter påverkar också möjligheten 

för lärdomar från ett land att resa till andra länder.  

Landsomfattande reform som svar på kommunsektorns problem? 
Erfarenheterna från Danmark och Nederländerna är särskilt intresseväckande att ta 

med sig till det svenska sammanhanget. Det har bedrivits förhållandevis mycket 

forskning om kommunsammanläggningar i dessa länder. Förutom detta rör det sig 

dessutom om geografiskt relativt små och tätbefolkade länder, där de geografiska 

avstånden mellan kommunerna – åtminstone när Sverige är jämförelsepunkten – är 

små.53 I förväg skulle man därför med viss fog kunna formulera arbetshypotesen att 

förutsättningarna för reformerna att uppnå avsedda avsikter var goda här. Men vare sig 

i Danmark eller Nederländerna ser vi inte någon särskilt övertygande evidens för att 

reformerna rakt igenom varit några renodlade framgångshistorier. Det är sant att de 

danska kommunerna beskrivs som mer robusta jämfört med tidigare, men i flera andra 

avseenden har litet nedslående utfall observerats.  

Om vinsterna i dessa kontexter var förhållandevis små, är det verkligen realistiskt att 

förvänta sig att en landsomfattande sammanläggningsreform löser våra inhemska 

småkommunproblem? Ofta är det precis det problemet anhängare av 

sammanläggningar vill komma åt. Men, som exempelvis uppmärksammats av 

Sundström och Tingvall (2006: 110), flera av de kommuner som dras med de största 

bekymren som följd av småskalighet och utflyttning befinner sig i glesbefolkade 

regioner (exempelvis i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, där kommunerna 

förövrigt täcker stora geografiska områden). Med hänsyn till de långa avstånden, och 

var människorna faktiskt bor, hur infrastrukturen de facto ser ut, liksom beaktat 

existerande befolkningssammansättning/åldersstruktur, är det nog inte 

sammanläggningar som råder bot på problemen i dessa kommuner. I en rapport 

utgiven av Rådet för främjande av kommunala analyser, gör Berggren med flera (2006) 

en liknande poäng. Sammanläggningar lär inte lösa glesbygdskommuners specifika 

glesbygdsproblematik, menar de. Bland annat därför når författarna slutsatsen att 

sammanläggningar av mindre kommuner bör beslutas på andra grunder än de 

kostnads- och effektivitetsmässiga. 

                                                           
53 Nederländerna är på åttonde plats över Europas mest tätbefolkade länder, Danmark 20e och Sverige på 

50e (av 54 som rankas: https://www.worldatlas.com/articles/european-countries-by-population-
density.html). 

 

https://www.worldatlas.com/articles/european-countries-by-population-density.html
https://www.worldatlas.com/articles/european-countries-by-population-density.html
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Detta innebär inte sammanläggningar ska uteslutas som ett av flera verktyg för att 

möta de stora utmaningar kommunsektorn står inför. Såväl sett till teoretiska 

förväntningar, som till forskningsresultat från andra länder, finns uppenbarligen 

vinster att göra i samband med sammanläggningar. Dessa måste dock på ett varsamt 

sätt balanseras mot potentiella kostnader när inriktning på en eventuell 

sammanläggningsreform ska beslutas. Det sammantagna intrycket från 

forskningslitteraturen, menar vi, gör det därför svårt att argumentera för en 

landsomfattande reform – i synnerhet en tvingande sådan. Det finns som sagt inga 

starka skäl att förvänta sig att sammanläggningar ska lyckas lösa små och krympande 

kommuners problem i glesbygdsregioner. Men sannolikt har de större potential att 

infria förväntningar om stordrift, planering, investeringsförmåga och koordinations- 

vinster i kommuner som befinner sig i storstadsregioner. Mot den bakgrunden, finner vi 

det alls inte orimligt att försöka mejsla fram instrument som uppmuntrar och skapar 

incitament till frivilliga samgåenden särskilt i sådana regioner där fördelar av 

samgåenden tycks vara störst.  

Svårt få bred folklig uppbackning för strukturreform idag? 
En annan fundering är om det inte är pedagogiskt (och därmed politiskt) svårare att 

sälja in den nuvarande ”tredje vågen” av sammanläggningar, jämfört med den ”första 

vågen” som ägde rum under efterkrigstiden? Storkommunreformen och 

Kommunblocksreformerna genomfördes under en period som gått till historien som 

välfärdsstatens gyllene år (1945–1975): kraftig tillväxt, stigande levnadsstandard, 

framtidsoptimism och stark teknisk utveckling. Med kommunsammanläggningar följde 

löften om en ambitiös utbyggnad av välfärdsstaten och allt fler ansvarsfunktioner lades 

på kommunerna i den här processen. Trots tämligen gynnsamt läge att sälja in 

reformerna – till dels medborgare och dels de politiker och tjänstemän som riskerade 

att tappa sin maktbas – stötte sammanläggningsprojekten på omfattande motstånd. 

Under Storkommunreformen, upplöstes 795 kommuner med tvång och mot sin vilja, 

under Kommunblocksreformen var motsvarande siffra 49.54 

Hur skulle det gå att sälja in en landsomfattande kommunsammanläggningsreform  

i Sverige idag? Sammanläggningar är knappast förknippade med några ”gyllene år”, 

framtidsoptimism eller en ambitiös utbyggnad av ett nytt, i väljarkåren populärt 

välfärdssystem. Tongångarna som omgärdar sammanläggningsdebatten ekar snarare 

om att det görs för att rädda små och krympande kommuner på landsbygden från 

                                                           
54 Ett förtydligande är på sin plats: under Storkommunreformen uttryckte 242 kommuner en vilja att 

fortsätta att vara egen kommun, men tvingades ihop med andra. 553 stycken motsatte sig inte 
sammanläggning per se, men motsatte sig sammanläggning med den/de kommuner de i slutänden 
tvingades ihop med. Under Kommunblocksreformerna handlade det alltså om 49 kommuner som ville 
vara egna, men lades ihop med andra mot sin vilja; men ytterligare 16 markerade tydligt missnöje även om 
de aldrig inkom med en formell protest eller överklagan (se vidare, Wångmar 2003; 2013).  
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konkurs. Vi ser också att det är så argumentet sett ut i internationell debatt, exempelvis 

i boken Local Sector Reforms in Times of Crisis (Kuhlman & Bouckaert 2016). 

Spekulativt, det medges, men förutsättningarna för att få en bred medborgerlig 

uppbackning för en sådan reform idag, torde nog vara ännu svårare idag jämfört med 

förr.55 

Vad sker så egentligen med demokratin? 
En tredje fundering, eller snarare fråga, är om – och i så fall i vilken utsträckning – 

demokratin skulle lida av en större kommunreform? I översikten såg vi att en del 

demokratinackdelar verkar åtfölja sammanläggningar. Dessutom finns redan många 

tvärsnittsstudier om storlek och demokrati i Sverige. Med dagens kommunstruktur 

pekar en del på att demokratin – ur medborgarperspektivet – fungerar litet sämre  

i större än i små kommuner.56 Vi ser resultatet i Peder Nielsens (2003: 193) avhandling, 

när han skriver ”Sammantaget, när det gäller kommunstorlek, förefaller små 

kommuner fungera bättre ur demokratisynpunkt än stora.” Resultatet går igen hos Mats 

Dahlberg med flera (2005): 

Denna artikel visar att kommunstorleken spelar roll för graden av 
överensstämmelse mellan väljares och politikers preferenser samt 
politikernas kännedom om vilken politik deras väljare efterfrågar […] 
Vidare har politikerna en mer korrekt uppfattning om väljarnas 
preferenser i mindre kommuner. Dessa resultat ger stöd åt hypotesen att 
bildandet av större kommuner sker på bekostnad av den lokala 
demokratin. 

Folke Johanssons (2007a: 55) når en liknande slutsats i sin studie, och slår fast att  

                                                           
55 Det finns moderna exempel från Sverige på medborgarnas ovilja att ge upp sin självständighet och 

identitet som egen kommun. Under 00-talet har det nämligen lagts skarpa förslag om att slå samman ett 
par svenska kommuner. År 2004 skulle Bräcke och Ragunda gå samman, men kommuninvånarna röstade 
nej till det förslaget. År 2009 ville de flesta politikerna i Borgholm och Mörbylånga slå samman 
kommunerna, men även i detta fall satte en folkomröstning stopp för planerna. Samma erfarenhet gjordes 
i Bengtsfors 2014 där medborgarna fick ta ställning till uppgåendet i den tänkta storkommunen 
”Dalslandskommunen”. Också här röstade väljarna ned förslaget. Från historien vet vi också att det typiskt 
sett är i de allra minsta kommunerna, de som centralmakten ansett ha störst behov av samgående med en 
eller flera kommuner, som motståndet mot att upplösa den egna kommunen varit störst (jämför 
Erlingsson med flera 2011).   

56 Bilden av storlekens effekter på demokrati är dock, som nämndes i första kapitlet, inte entydig. Bland de 
”demokratiska stordriftsfördelarna” kan nämnas att det är enklare för partier att hitta uppdragsvilliga 
kandidater, och därför stärks också tillgången till kompetenta fullmäktigekandidater vid 
kommunförstoring. Dessutom finns tendenser till att exempelvis kvinno- och invandrarrepresentation 
stärks ju större en kommun blir (se bland annat Johansson 2007b). Bland annat mot den bakgrunden, 
menar Karlsson (2007) – inte utan emfas – att den representativa valdemokratin fungerar bättre i större 
kommuner, åtminstone när man tillfrågar politikerna själva (för fler argument för demokratiska 
stordriftsfördelar, se också Larsson 2015). 
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[Det är tydligt] att mindre kommuner kommer bättre ut oavsett vilken 
demokratisyn man knyter an till. En representativ demokrati fungerar 
bättre vilket kan ses t.ex. av partimedlemskap, av att man har en klar bild 
av partiernas ståndpunkter och av intresse för valutgången. 
Deltagardemokratin har också bättre förutsättningar i mindre kommuner 
vilket kan utläsas t.ex. av kontakter med tjänstemän och med politiker. 

Dessa resultat fås fram med så kallade tvärsnittsstudier, det vill säga när man vid en och 

samma tidpunkt jämför stora och små enheter (detsamma gäller för dem som ser 

demokratifördelar med större kommuner, se fotnot 54). Vi vill i sammanhanget 

understryka att flera av de metodologiskt sofistikerade studierna vi har bekantat oss 

med i rapporten har varit diakrona, och dessutom använt en difference-in-difference-

design. De har studerat vad själva processen, sammanläggningsförloppet, tycks kunna 

göra med demokratin. Detta är viktiga forskningsinsatser och ger en viktig insikt: 

åtminstone på kort till medellång sikt är frågan om sammanläggningar inte densamma 

som storlek-och-demokrati-frågan, så som den vanligtvis avhandlas i tvärsnittsstudier. 

På kort till medellång sikt handlar sammanläggningar snarare om processen: vad 

händer med det politiska systemet och demokratin när två eller fler kommuner går från 

att finnas i egen regi till att styras gemensamt under ett helt nytt, sammanslaget 

fullmäktige? I flera av studierna som återkommit i översikten vittnas om sjunkande 

valdeltagande, hur medborgare upplever sig förlora politiskt självförtroende, och hur 

det kan uppstå ”lokala” centrum-periferi-konflikter, där storkommunens 

ytterdelar/periferier upplever sig förfördelade och inte lyssnade på. Även om osvuret 

alltid är bäst, förefaller erfarenheterna ändå peka mot att om en 

sammanläggningsreform implementeras i Sverige, så får man nog räkna med vissa 

demokratiska försämringar.  

Fyra slutpoänger  
Det generella intrycket från forskningslitteraturen är att de förmodade vinsterna av 

sammanläggningar är osäkra. Kostnadsbesparingar materialiseras helt enkelt 

överraskande sällan i förhållande till vad man inför reformerna hoppas ska ske. 

Samtidigt verkar den förmodade prislappen kopplad till kommunförstoring mer säker. 

Man verkar kunna räkna med demokratin tar stryk i vissa avseenden (om än att 

problemen kan avta med tiden, och att sättet på vilket de nya gränserna dras till viss del 

kan minimera problemen). När alla aspekter beaktas, är åtminstone vår slutsats att 

återhållsamhet, respekt för kommunmedborgarnas vilja, och noggrann analys inför 

sammanläggningar, är viktiga principer att omhulda när det kommer till 

kommunsammanläggningar som recept för att åtgärda kommunsektorns utmaningar. 

Som nämndes ovan betyder det ingalunda att sammanläggningar inte kan vara en god 
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idé i flertalet fall. För att sammanfatta några av de poänger vi gjort ovan, vill särskilt vi 

framhålla dessa:  

1) Mot bakgrund av befintlig forskning upplever vi att det på sina håll finns en 

övertro till vad sammanläggningar kan åstadkomma. Framför allt ska man inte 

hoppas på att det löser kommunernas framtida finansieringsproblem. 

Sammanläggningar är överlag inte associerade med kostnadsbesparingar, även 

om det är litet vanligare att de kan bidra till bättre kvalitet på kommunernas 

service. 

2) Det finns inga övertygande skäl att tro att sammanläggningar löser 

glesbygdskommunernas alldeles egna speciella utmaningar, som ofta hänger 

samman med just de långa inomkommunala avstånden och det geografiska 

läget i landet. Detta är sakförhållanden som sammanläggningar inte förmår 

ändra på. 

3) Relaterat till det är kommunsammanläggningar inte ett one size fits all-
universalrecept som över en natt kan rullas ut över kommunsektorn. Det verkar 

snarare vara ett policyinstrument som kräver närmast kirurgisk precision: en 

noggrann utredning och analys av individuella fall av (potentiellt givande) 

samgåenden, samt förankringsarbete i de berörda kommunerna så att stöd 

faktiskt finns för sammanslagning57. Hit hör också, menar vi, att man så långt 

som möjligt bör hålla sig till frivillighetslinjen och därmed respektera 

självstyrelsevärdet, när staten ska bestämma sig för vilken process man vill ha 

upp till sammanläggningar.  

4) Viktigt i sammanhanget är att man i ett sådant noggrant utrednings- och 

analysarbete är särskilt uppmärksam på hur kommungränserna dras, och 

anstränger sig att dra lärdom av några av de mindre lyckade sammanläggningar 

som genomförts. Exempelvis har Nielsen (2003) i en scenarioanalys visat att det 

är särskilt olyckligt ur demokratihänseende om en kommun så att säga blir 

”flerkärnig”. En sådan fallgrop att hålla ögonen på är att undvika att flera 

någorlunda jämnstora tätorter ryms inom den nya storkommunens gränser.  

 

  

                                                           
57 Ett, vad som kanske skulle kunna ses som ett ”best practice”-exempel på en sådan grundlig utredning av 

förutsättningar för samgående av två kommuner, är Folkesson och Knutssons (2017) granskning av 
Borgholms och Mörbylångas kommuner (de så kallade ”Ölandskommunerna”). Det är också en process 
som varit utdragen. Man folkomröstade om samgående redan 2009, men medborgarna röstade då nej. 
Efter år av diskussion, debatt och utredning, utfördes en opinionsundersökning i augusti 2018; och här 
svarade 57 procent att de var för ett samgående till en enda kommun. Bland annat mot bakgrund av 
Folkesson och Knutssons granskning och opinionsundersökningen, kan en ny folkomröstning bli aktuell i 
samband med EU-valet 2019.  
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