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Abstract 

Uppsatsen ”Maktrelation stat och kommun: debatten om den kommunala självstyrelsen 2004-

2010” är en beskrivande idéanalys som utifrån tidningars debatt- och ledarartiklar undersöker 

synen på förhållandet mellan stat och kommun i Sverige. År 2004 startades en 

grundlagsutredning i vilken frågan om den kommunala självstyrelsen ingick.  Utredningen 

resulterade i en reformerad grundlag som antogs år 2011. Denna uppsats analyserar de 

argument för och emot kommuners ökade självstyre som fördes fram i debatten under denna 

tid. Med maktrelationen stat och kommun som utgångspunkt används begreppet 

decentralisering och olika typer av autonomi som teoretiska verktyg för analysen. Resultatet 

är att det går att binda de framförda argumenten till decentraliseringskriterier baserade på 

olika typer av autonomi. De vanligaste för-argumenten var [bredare representation av grupper 

samt öppet tillträde till politiska systemet/bemanningsautonomi] och [subsidiaritetsprincipen, 

representativ demokrati på lokal nivå/ekonomisk autonomi]. De vanligaste argumenten emot 

var [jämlikhetsskäl mellan medborgarna/policyautonomi] och [effektivisering, dubbla 

strukturer inom förvaltningen/ekonomisk autonomi]. 

Keywords: kommunalt självstyre, decentralisering, bemanningsautonomi, policyautonomi, 

ekonomisk autonomi 
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1. Inledning  
Inför årsskiftet 2010/2011 valde man att göra ändringar i den svenska grundlagen. Denna 

förändring innebar bland annat en stärkt position för den kommunala självstyrelsen i relation 

till den svenska staten. År 1974 valde man att skriva in den kommunala självstyrelsen i en av 

Sveriges grundlagar, regeringsformen. Trots detta så har denna var otydlig i sin betydelse vilket 

utgjort ett underlag för en debatt då denna egentligen aldrig preciserades. Det har länge existerat 

ett spänningsfält mellan staten och den kommunala självstyrelsen i Sverige. Då den kommunala 

självstyrelsen har gamla rötter och härstammar från 1800-talets sockenstämmor så finns en 

gammal tradition av lokalt styre i landet. Spänningsfältet utgår från att Sverige är en enhetsstat 

med centralt styre med en förvaltning på tre nivåer: central (stat) regional (landsting) och lokal 

(kommun). De tre nivåerna utgår från representativt styre genom allmänna val till varje nivå. 

Då det funnits ett tolkningsutrymme för vad den kommunala självstyrelsen ska ha för 

befogenheter har det även funnits skilda åsikter om denna. Ett av de viktigaste områdena inom 

svensk politik är välfärdspolitiken. Denna innehåller viktiga områden så som vård, skola och 

omsorg och är kommunernas största arbetsområden.  Vissa menar att den kommunala 

självstyrelsen borde få mer utrymme för att fungera så representativt som möjligt och att den 

kommunala självstyrelsen har inskränkts. Andra har hävdat motsatsen och utgår från att 

kommunerna inte bör få mer utrymme och befogenheter och att den centrala makten bör vara 

fortsatt centrerad på statlig nivå.  

Grundlagsutredningen tillsattes år 2004 och lämnade in sitt betänkande till riksdagen år 2008. 

En av anledningarna var att man inte sett över systemet överskådligt sedan den nya 

regeringsformen blev en av Sveriges grundlagar år 1974. På regeringens hemsida (2010) 

presenteras detta genom: 

De övergripande målen för Grundlagsutredningens arbete var att stärka och fördjupa den svenska 

folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja 

valdeltagandet. Utredningen behandlade bland annat frågor om valsystemet, folkomröstningar, 

förhållandet mellan riksdagen och regeringen samt domstolarnas roll i det konstitutionella 

systemet. 

Ämnets aktualitet är stort då kommunerna är ansvariga för viktiga delar av välfärdspolitiken i 

Sverige. Då det svenska politiska systemet utgår från ett representativt styre och 

medborgarinflytande blir debatten om vilka som skall ta besluten både viktigt och aktuell. En 

ytterligare sak som aktualiserar frågan är Sveriges medlemskap i EU och subsidiaritetsprincipen 
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som förespråkar att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå dvs. så nära medborgarna som 

möjligt (Tallberg 2004, 63).  

Bör det vara de som har valts in i kommunfullmäktige eller bör det vara de i riksdagen som 

fattar de avgörande besluten? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera debatten om den kommunala självstyrelsen från det att 

grundlagsutredningen tillsattes 2004 fram till dess att ändringarna i regeringsformen (RF) 

trädde i kraft och började gälla år 2011. Ändringarna i RF innebar vad som kan ses som en 

förstärkning av den kommunala självstyrelsen och en framflyttning gällande dess maktposition 

gentemot staten. Genom att skildra denna debatt är ansatsen att finna vilka argument som fördes 

fram för att sedan försöka koppla dessa till begrepp och teoretiska utgångspunkter gällande 

maktdelning. Det handlar om varför denna förändring skulle kunna vara viktig för Sverige i 

modern tid eller varför detta möjligtvis skulle kunna vara en negativ utveckling. För att göra 

detta utgår jag från det största ansvarsområde som kommunerna innehar vilket är områden inom 

välfärden, så som vård, skola och omsorg.  

Årtalen under debatten som varit av intresse att undersöka är: 

- 2004, grundlagsutredningen tillsattes 

- 2005, period under utredningen 

- 2006, period under utredningen 

- 2007, period under utredningen 

- 2008, överlämnandet av betänkandet 

- 2009, regeringens proposition, en reformerad grundlag, överlämnas till riksdagen 

- 2010, riksdagen röstar och genomför grundlagsändring 

 

När jag undersökt vilka argument som lagts fram under denna period kommer jag sedan att utgå 

från begreppet decentralisering och autonomi för att analysera dessa. 

Frågeställningar: 

 Vilka argument för och emot fördes fram i debatten om stärkt kommunalt självstyre 

under perioden 2004-2010? 
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 Hur kan dessa argument kopplas till begreppen decentralisering och autonomi med 

avseende på bemanning, policy och ekonomi?  

1.2 Avgränsningar 

Då den kommunala självstyrelsen har vart omdebatterad under flera årtionden är ett tidsintervall 

utvalt som fungerar inom ramen för vad denna uppsats ämnar undersöka. Avgränsningen är 

från dess att Grundlagsutredningen startade år 2004 fram till dess att riksdagen röstade igenom 

och genomförde grundlagsändringen. Detta tidsintervall är ett strategiskt urval med 

utgångspunkt i grundlagsutredningens relevans för utredning av RF som ligger till grund för 

denna studie, urvalet blir genom detta gynnsamt inom ramen för uppsatsen. 

Den studerade debatten utgår från två tidningar (se avsnitt 1.4). Avgränsningen gällande vilka 

tidningar som debatt-och ledarartiklarna är hämtade från utgår från tanken att dessa två 

tidningar ger större utrymme åt politiska debatter då de har specifikt utformade delar för denna 

typ av diskussion. Tidningarna är även rikstäckande vilket ger en större relevans jämfört med 

att använda mindre tidningar som exempelvis länstidningar då det som skrivs där är specifikt 

bundet till ett län/kommun. Sådana tidningar skulle vara av större intresse i en undersökning 

gällande specifika kommuner och län. 

1.3 Metod 

Den metod som används för att genomföra denna undersökning är en kvalitativ textanalys av 

typen idéanalys. Denna metod är vald utifrån tanken att denna på ett bra sätt passar för analys 

av den typ av material och omfång samt syfte som uppsatsen bygger på. 

För att genomföra den kvalitativa textanalysen har boken Metodpraktikan skriven av Peter 

Esaiasson m.fl. (2012) använts som utgångspunkt. Denna bok inriktar sig på forskning om 

samhälle, individ och marknad och är för uppgiften väldigt relevant. En kvalitativ textanalys 

utgår från att det i en text finns något som kan struktureras, kategoriseras, kritiseras eller utläsas 

som dolt. För att göra något av detta utgår metoden från att man gör en intensiv läsning med 

utgångspunkt i textens helhet och dess delar, samt kontexten den är skriven i (Esaiasson et al. 

2012, 10). Då undersökningen utgår från att finna argument så är denna metod den mest 

lämpliga då det krävs att man lär känna materialet samt ställer frågor till det. Det finns flera 

olika tillvägagångssätt att genomföra en kvalitativ textanalys, den som används i denna studie 

är av systematiserande art genom att klassificera innehållet i artiklarna som skall undersökas 

(Esaiasson et al. 2012, 10-11). En undersökning av denna art är beskrivande och baseras på det 

som i Metodpraktikan kallas för ”att klassificera verkligheten” (2012, 136). Då studien som 

skall genomföras inriktar sig på att finna argument så kan en parallell dras till klassindelande 
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analyser då dessa kan syfta till att söka efter ideologier och idéer (Esaiasson et al. 2012, 137). 

När man genomför klassindelande analyser finns det några krav som är viktiga att ha i åtanke 

gällande de analysredskap som kommer användas, dessa kallas för tekniska och intellektuella 

(Ibid, 137). De tekniska kraven som man bör tänka på innehåller tankar om analysschemats 

komponenter, entydiga principer, ömsesidigt uteslutande av kategorierna och uttömmande. 

Analysschemats komponenter handlar om hur man skall känna igen det man undersöker, dvs. 

operationalisering av analysschemats komponenter på ett bra sätt. Entydiga principer syftar till 

att indelningen bör bara tydlig samt att indelningsgrunderna bör vara enhetlig dvs. avsaknad av 

tvärgående principer. Ömsesidigt uteslutande av kategorierna handlar om tydligheten i 

gränsdragning mellan variabelvärdena dvs. att samma värde hamnar på flera ställen. Slutligen 

handlar uttömmande om analysschemats uppbyggnad och att detta är komponerat som sådant 

att inget eller så lite som möjligt hamnar utanför ramverket (Ibid, 137-139). 

De intellektuella kraven förklaras i Metodpraktikan som mer svårdefinierade då det handlar om 

”att göra fruktbara indelningar” (2012, 139), vilka styrs av vad som är för studien relevant. Om 

alla dessa krav tillgodoses så är det analysredskap man kommer att använda av god kvalitét och 

ger en god grund för kommande analys (Ibid, 138-139).  

Då den typ av undersökning som ämnas genomföras handlar om att finna argument så kommer 

kvalitativ textanalys av typen idéanalys att användas. En bok som beskriver denna metod är 

Grundbok i idéanalys (2005) skriven av Ludvig Beckman. En idéanalys syfte beskrivs kunna 

vara av tre olika inriktningar: beskrivande, förklarande och ställningstagande (Beckman 2005, 

14).  Som det ovan redan påpekats så inriktar sig denna studie till att beskriva genom att 

klassificera, dvs. en beskrivande idéanalys. När man ska genomföra en studie är det av stor vikt 

att ta ställning till vad man ska ta hänsyn till och hur. Det ställningstagande som härmed tas 

gällande stilideal är att denna studie kommer vara idécentrerad dvs. den centrala 

utgångspunkten är i sin helhet argumenten och inte aktörerna som framfört dem (Beckman 

2005, 17-18). Den andra inriktningen, aktörscentrerad idéanalys är för denna studie inte av 

intresse då den skulle passa bättre i en studie med annat fokus och omfång. Då skulle man kunna 

undersöka argumenten rörande decentralisering och kommunal självstyrelse i relation till vilka 

de aktiva aktörerna i debatten var och varför olika aktörer argumenterade som de gjorde.   

Det centrala i att utföra en beskrivande idéanalys hänger på analysapparaten. För att kunna 

fånga in det som ämnas undersökas dvs. argumenten i detta fall, är det av stor vikt att ha ett 

analytiskt redskap som är så pass preciserat att det kan rymma det som ämnas undersökas. Då 

uppsatsen inriktar sig på argument med utgångspunkt i decentralisering och autonomi i debatten 
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om den kommunala självstyrelsen, så är det analytiska redskapet framtaget med hjälp av Axel 

Hadenius decentraliseringskomponenter som beskrivs genom bemanningsautonomi, 

policyautonomi samt ekonomisk autonomi.  

De analytiska redskapen utvecklas i kapitel 2 och är skapta efter att kunna besvara denna studies 

frågeställningar. Då dessa utgår från att ta reda på vilka typer av argument som talar för eller 

emot ett förstärkt kommunalt självstyre har ett analytiskt redskap framtagits som behandlar 

olika typer av decentralisering och autonomi bundet till studiens utgångspunkt, stat och 

kommun. De analytiska utgångspunkterna är sammanställda i ett analysschema i figurform 

samt mer utförligt förklarade i löpande text. Analysschemat är tänkt att ge en översiktlig bild 

då de teoretiska utgångspunkterna även bygger på i förhand tänkbara för-och emot-argument.   

1.4 Material 

Materialet som ligger till grund för analysen i denna undersökning är 20 stycken debattartiklar 

samt ledare från rikstäckande svenska dagstidningar. Urvalet av tidningar är gjort utifrån tanken 

att dessa skall inneha ett representativt utbud/utrymme för politiska debatter av denna art samt 

vara välkända svenska dagstidningar. De tidningar som valt som utgångspunkt för det empiriska 

materialet är Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet.  

Materialet har valts utifrån tanken att författarna till debattartiklarna och ledarna innehar 

grundläggande kunskap om hur författningspolitiken i Sverige fungerar och genom detta har 

grundläggande insikter om vad kommunal självstyrelse innebär inom ramen för detta.  

Materialet är hämtat genom en sökning i databasen Mediearkivet som finns att finna på 

Mälardalens högskolas bibliotekstjänster. Genom detta arkiv har sedan Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet varit de tidningar som ingått i sökningen inom tidsramen 2004-2010. 

Sökningen skedde 2012-12-11 och utgick från ord som: kommunal självständighet, kommunalt 

självstyre, kommunala självstyrelsen, lokalt styre, lokal demokrati. 

Då materialet i denna uppsats utgår från olika sorters källor brukar det anses vara stor vikt att 

få ett så förtroget material som möjligt. För detta brukar källkritik användas med utgångspunkt 

i Metodpraktikans (2012) fyra klassiska grundkriterier: äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Då materialet som ligger till grund för analysen är artiklar från tidningar kan man ha i 

åtanke att det kan finnas bakomliggande motiv. Dessa motiv kan exempelvis bygga på att 

tidningarna i sig utgår från olika politiska ståndpunkter vilket i detta fall skulle kunna påverka 

vilka det är som väljer att skriva debattartiklar och ledare genom att dessa är färgade av samma 
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politiska ståndpunkter. Det är även införstått att denna studie skulle kunna få ett annat utfall om 

man valde andra artiklar skrivna av andra skribenter. Tidsintervallet gör att samtidighetskriteriet 

uppfylls då uppsatsen arbetar utefter ett förhandsbestämt strategiskt urval. I övrigt bedöms de 

källkritiska problemen vara ett mindre bekymmer, då fokus ligger på själva argumenten snarare 

än vem som säger vad och varför. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens första del är utformad så att man på ett överskådligt sätt skall kunna få en 

uppfattning av vad denna undersökning ämnar att göra samt hur detta skall gå till. Med detta 

tillvägagångssätt kommer uppsatsen på ett kronologiskt sätt att växa fram och tanken är att 

läsaren på ett enkelt sätt skall kunna tillgodose sig information. Uppsatsens första del börjar 

med att presentera inledning, syfte samt frågeställning. Sedan följer avgränsning för att få en 

överblick gällande undersökningens ramar. Efter detta presenteras metoden som kommer 

användas samt det material som ligger till grund för analysen. Det sista som presenteras i 

uppsatsens första del är begreppsdefinition. Detta avsnitt är till för att precisera begrepp som 

kan ha skilda innebörder beroende på ämne och vilken utgångspunkt de har i denna uppsats. 

Den andra delen presenterar tidigare forskning på området samt utvecklar det analysschema 

som sedan ligger till grund för genomförandet av analysen. Uppsatsens tredje del presenterar 

de resultat som framkommit av den empiriska undersökningen samt en analys av dessa, och här 

presenteras även delslutsatser. Den fjärde och sista delen presenterar slutsatserna och 

avslutande diskussion.   

1.6 Begreppsdefinition 

Då det i uppsatsen och även undersökningsmaterialet förekommer inom statsvetenskapen 

viktiga centrala begrepp som även kan ha skiftande innebörd kommer de nedan presenteras med 

utgångspunkt för vad de i denna uppsats ämnar syfta till.   

I det empiriska materialet benämns den kommunala självstyrelsen ibland även som kommunalt 

självstyre, lokalt självstyre samt lokal demokrati. Dessa benämningar är synonymer till vad som 

i uppsatsen kommer kallas för den kommunala självstyrelsen. Utgångspunkten för detta är att 

kommunalt självstyre, lokalt självstyre samt lokal demokrati syftar till den lägsta nivån inom 

svensk författningspolitik vilken är den kommunala.  

Ett annat centralt begrepp som denna uppsats behandlar är maktdelning eller maktfördelning. 

Detta begrepp kan förklaras på flera olika sätt beroende på vad som skall beskrivas. Då denna 
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uppsats behandlar maktfördelning på ett konstitutionellt plan blir utgångspunkten för 

begreppets användning just detta. 

Andra viktiga begrepp som är starkt kopplade till uppsatsens ämne är monism och dualism. 

Dessa två kontrasterar varandra då de kan kopplas ihop med olika synsätt på hur makten i en 

demokrati skall vara utformad. Monism i detta sammanhang avser den utformning av ett 

demokratiskt system som eftersträvar en stark central makt och som ibland har kallats den 

europeiska traditionen inspirerad av Rousseaus tänkande (Hadenius 2008, 66-67). Dualism 

avser istället en bredare maktfördelning dvs. ett mer decentraliserat demokratiskt styrelseskick 

vilket ibland har kallats den amerikanska traditionen baserad på James Madison (Hadenius 

2008, 66-67). Monism och dualism i denna uppsats kan även förklaras genom termerna 

centralisering och decentralisering. 

 

2. Tidigare forskning och teorianknytning 
Då de teoretiska utgångspunkterna inte är desamma som den tidigare forskningen i sin helhet 

presenteras dessa som två särskilda avsnitt. Tidigare forskning presenteras för att ge insyn i hur 

forskningsfältet ser ut samt även fungera som en bakgrund till den kommunala självstyrelsen 

och dess historiska anknytning till staten. 

2.1 Forskningsfältet 

Tidigare forskning inom området stat och kommun med inriktning maktrelation känns sparsam 

i Sverige. Det finns flera statsvetare i Sverige som forskat inom ämnet men forskningsfältet kan 

fortfarande anses vara till stora delar outforskat. Forskning har inte genomförts inom samma 

tid och rum utan sträcker sig från mitten av 1900-talet och framåt. Detta innebär att forskningen 

är väldigt utspridd och kanske inte heller innehar samma relevans idag som när den 

genomfördes då själva relationen mellan staten och kommunerna har förändrats. Ämnet har stor 

relevans och fortsatt forskning inom området är efterfrågad och viktig att genomföra. Det är av 

vikt inom statsvetenskapen då det handlar om hur staten Sverige har styrts, numera styrs liksom 

hur den kan och bör styras. Detta kan förstärkas genom att den kommunala självstyrelsen 

påverkas av vilka som innehar makten dvs. vilket/vilka poliska partier som sitter i riksdag och 

regering samt kommunfullmäktige. Detta bottnar i vilka politiska ideologier dessa bygger på 

då man har skilda åsikter om hur den kommunala självstyrelsen skall styras och utrymmet för 

denna.  
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Den forskning som nedan presenteras är Debatten av den kommunala självstyrelsen 1962-1994 

(1998) och Den lokala staten – Den kommunala självstyrelsens förutsättningar och 

restriktioner (1994). Dessa är utvalda då de tar upp det mest grundläggande inom ramen för 

denna undersökning och fungerar genom detta även som beskrivning av området. 

2.1.1 Debatten av den kommunala självstyrelsen 1962-1994

  

Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994 (1998) är en del av ett forskningsprojekt 

vid namn ”Kontrakt eller förvaltning – förening eller gemenskap. Idéer och värdemönster i 

debatten om kommunerna och välfärden” men är även en enskild doktorsavhandling i 

statsvetenskap skriven av Urban Strandberg 1998. Avhandlingen ämnar studera hur den 

kommunala självstyrelsen är tänkt att vara utformad och fungera. Syftet med detta är att ta reda 

på hur den kommunala självstyrelsen reellt fungerar och vad den är ämnad till. Detta går tillbaka 

till grundlagen Regeringsformen i vilken den kommunala självstyrelsen är inskriven. Vad detta 

betyder och har betytt i praktiken är mycket oklart då det inte specificeras vad självstyrelsen 

skall innebära. Spänningsfältet som därigenom skapats mellan den kommunala självstyrelsen 

och statens organisation är öppen för tolkningar vilket gjort att grunden för självstyrelsen är 

beroende av de styrande politiska partiernas åsikter (Strandberg 1998, 2-4). 

Det kommunala självstyret har förändrats över tid genom att det inte funnits en fast beskrivning 

av vad denna skall innehålla. Under efterkrigstiden utformades välfärdsstaten vilket har gjort 

att kommunernas arbetsområden har utökats med tiden. Med detta har kommunernas 

kompetens blivit större och tanken på kommunernas beroende av staten blir därför osäker 

genom att staten har lutat sig mot kommunerna i arbetet med välfärdspolitiken, vilket överfört 

makt från stat till kommun (Strandberg 1998, 1-3). 

Då Strandbergs avhandling utgår från att utvisa mönster genom att studera de olika politiska 

partierna som haft inflytande på den politiska arenan under åren 1962-1994 så påvisar denna 

forskning vikten av de politiska partiernas inflytande över hur den kommunala självstyrelsen 

skall vara utformad. De politiska partierna i Sverige bygger på olika ideologier vilket gör att de 

haft olika åsikter gällande hur den kommunala självstyrelsen skall vara utformad och fungera. 

Den föränderlighet som kommunerna har genomgått har haft stor betydelse för vilka som 

innehaft politisk makt på central nivå i Sverige.   
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2.1.2 Den lokala staten, den kommunala självstyrelsens 

förutsättningar och restriktioner 

Boken Den lokala staten – Den kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner 

(1994) är en sammanfattning av ett forskningsprogram vid Göteborgs universitet vid namn 

”Kommunal självstyrelse och kommunernas omvärldsberoende” skapad för att utforska det 

spänningsfält som finns mellan staten i Sverige och den kommunala självstyrelsen. 

Tolkningsutrymmet inom den kommunala självstyrelsen grundar sig på att den kommunala 

självstyrelsen är inskriven i den Svenska grundlagen, regeringsformen men då denna inte 

specifikt och utförligt förklarar vad denna kommunala självstyrelse skall innebära har det under 

många år funnits ett spänningsfält mellan staten och kommunerna. Vad som egentligen skulle 

kunna vara självklart har istället gett rum för tolkningar och missförstånd vad den kommunala 

självstyrelsen är till för och hur denna skall fungera i relation till staten (Pierre 1994, 6-9). Pierre 

börjar med att utreda några av dem mest centrala tolkningsutrymmen som han ser existerar 

avseende den kommunala självstyrelsen. Han lyfter fram fyra stycken.  

Det första handlar om självstyrelsebegreppet och vad detta egentligen innebär. Att det inte finns 

en enhetlig innebörd av detta begrepp har lett till en vad Pierre kallar för idealiserad bild av vad 

självstyrelsen innebär. Det han ser är en bild av hur självstyrelsen har beskrivits som ”… en 

viss form av förhållande mellan å ena sidan ett geografiskt avgränsat område och dess politiska 

institutioner, och å andra sidan detta områdes omvärld” (Pierre 1994, 10).  

Det andra tolkningsutrymmet som lyfts fram är frågan om relationen mellan staten och den 

kommunala självstyrelsen. I vilken mån ska kommunerna ha utrymme och makt gentemot 

staten och hur pass stor variation skall kunna finnas kommuner emellan. Pierre presenterar här 

vad han benämner som ”… två självstyrelsedoktriner som står mot varandra; den ena – 

nationalstatens folksuveränitetsfilosofi – uttalad, den andra – lokala menigheters rätt till 

självbestämmande – outtalad men som demokratisk princip tagen för given” (Pierre 1994, 10). 

Det tredje tolkningsutrymmet som lyfts fram är diskussionen gällande uppdelningen av 

arbetsuppgifter mellan staten och den kommunala självstyrelsen. Då det inte har funnits en 

självklar bild av hur detta skall vara utformat har det skapats en spänning i vilken staten och 

kommunernas områden har blandats ihop i diskussionerna. Pierre lyfter här fram hur denna 

problematik inte fått lika mycket uppmärksamhet i Sverige som utomlands. Denna problematik 

menar han ”… aktualiserar diskussionen om den kommunala självstyrelse frågan om vad som 

utifrån de två demokratiföreställningarna kan anses vara en rimlig uppgifts- och 

kompetensfördelning mellan statliga och kommunala organ” (Pierre 1994, 10).  



10 

 

Det fjärde och sista tolkningsutrymmet Pierre lyfter fram som viktigt är frågor som rör den 

kommunala självstyrelsens och statens gränsdragning gällande makt i samhället och dess olika 

sfärer. Han lyfter fram frågor så som ”… hur förhåller sig doktrinen om kommunal självstyrelse 

till den kontroversiella frågan om gränserna mellan de politiska och privata sfärerna i 

samhället?” och ”Vilka maktbefogenheter bör den lokala självstyrelsen ha, och hur bör 

medborgarkrav vägas mot andra intressen inom ramen för den kommunala självstyrelsen?” 

(Pierre 1994, 11).  

Forskningens mening är att undersöka hur kommunerna i Sverige arbetar för en mer 

självständig styrning av sin verksamhet och förutsättningarna för den kommunala 

självstyrelsen. Något av det viktigaste forskningen ämnar göra är att även utreda vilken makt 

som påverkar den kommunala självstyrelsens beslutsfattande och maktfaktorer i form av t.ex. 

industri-intressen som påverkar kommunernas styrning. Den kommunala självstyrelsens 

framväxt presenteras i början av boken och är av stor betydelse för att förstå dess nuvarande 

form. Denna utveckling förklarar Pierre har skett genom vad han kallar för fyra faktorer som 

handlar om den legala status som kommunerna innehar gentemot staten, dess generella 

kompetens, administrativa och ekonomiska kapacitet och politiska kapacitet (Pierre 1994, 19-

20). Dessa kan i nuläget anses vara en självklarhet för många kommuner i Sverige men då 

kommunerna konkurrerar på olika sätt så skiljer sig även dessa åt. Kommunernas storlek kan 

skilja sig mycket åt vilket innebär att de därigenom inte innehar samma kompetens eller 

kapacitet.  

Den kommunala självstyrelsens reglering har förändrats över tid och utvecklats till det vi ser 

idag. Redan på 1800-talet lades grunden för den kommunala självstyrelsen. År 1817 kom den 

första reformen för hur den framtida självstyrelsen skulle utformas. Den handlade kortfattat om 

sockenstämmorna och kyrkorådets befogenheter. År 1843 kom nästa reform som fortsatte 

utvecklingen och handlade om utvidgandet i sockensjälvstyrelsen. Den störta förändringen 

skedde dock under senare delen av 1800-talet och var 1862 års kommunalförordningar som 

skiljde kyrkan från den borgerliga organisationen och lade grunden för landstingen (Pierre 

1994, 21-22). Reformerna under 1800-talet spelade en stor roll i statens önskan om mindre 

kyrklig makt och utökandet av kompetens och kapacitet inom socknarna. Utvecklingen gav 

socknarna en mer utvecklad politisk kultur genom att befolkningen inom dessa blev mer 

intresserade då de kunde påverka genom majoritetsbeslut. Under början av 1900-talet stärktes 

socknarna ännu mer och fram växte det vi idag kallar för kommuner. Regeringsformen som ses 

idag antogs år 1974 och i denna grundlag har kommunernas självständighet skrivits in. Den mer 
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utförliga kommunallagen som bl.a. beskriver kommunernas verksamhetsområden tillkom år 

1991 (Pierre 1994, 24-25). Även om kommunernas utformning och organisation är nedskriven 

finns det fortfarande utrymme för tolkningar av vad detta mer precist innebär. Då kommunerna 

under 1900-talet fram till idag har betytt mycket för välfärdspolitiken och skött många av dess 

områden på kommunal nivå så ställs frågan i vilken utsträckning kommunerna är självständiga 

och i vilken mån de är bundna av staten. 

Pierre beskriver att det finns tre nivåer i vilken kommunerna egentligen är självstyrande. Dessa 

tre nivåer utgår från:  

Den första nivån är den mer generella, konstitutionella bestämningen av vad kommunerna får göra 

och inte får göra. Den andra nivån är den sektoriella nivån; olika politiksektorer skiljer sig avsevärt 

åt vad avser statens styrning av den kommunala verksamheten. I den tredje nivån, slutligen, 

bestäms den kommunala självstyrelsen på en kontextuell nivå, dvs. inom ramen för den lokala 

politikens formulering och implementering i enskilda politiska frågor (Pierre 1994, 51).  

Politiken på nationell respektive lokal nivå är därigenom bundna till varandra. Den lokala nivån 

är vad man kan kalla för en undernivå till den nationella och genom detta finns det riktlinjer för 

vilken politik som sker på lokal nivå då den ofta är bunden till många av de större politiska 

partierna på nationell nivå. Den lokala nivån fungerar dock på en mer ”medborgerlig nivå” då 

politikerna i kommunerna och landstingen finns mer lättillgängliga för medborgarna (Pierre 

1994, 51).  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det analytiska redskapet utgår ifrån Axel Hadenius, Jon Pierre och Urban Strandberg med 

utgångspunkt i begreppet decentralisering gällande förhållandet stat och kommun. Att just 

dessa tre författare har valts ut har skett med utgångspunkt i att de alla är framstående inom sitt 

fält. Axel Hadenius, professor i statsvetenskap och hans redogörelse för decentralisering i den 

form som här är intressant vilken presenteras i Demokrati – en jämförande analys (2008). Jon 

Pierres teori utvecklas i Den lokala staten – Den kommunala självstyrelsens förutsättningar och 

restriktioner (1994) och presenterades i föregående avsnitt som bakgrund till ämnet. Här 

kommer dock enbart hans teorier kopplade till decentralisering komma att presenteras. Ur 

boken Svensk författningspolitik (2003) kommer i första hand Urban Strandbergs kapitel, 

”Kommunal självstyrelse” användas (författaren redan presenterad). 
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2.2.1 Analysschema  

Detta är en schematisk översikt över tänkbara argument för och emot decentralisering med 

utgångspunkt i begreppet autonomi i tre betydelser: bemanning, policy och ekonomi. I det 

följande kommer dessa även presenteras i löpande text.   

Figur 1 

Decentralisering Argument för Argument emot 

Bemanningsautonomi 

- ”tillträdet till det politiska systemet 
mer öppet” (Hadenius 2008, 134). 

- Öppnar upp för minoriteter           
(ibid, 135). 

- Bredare representation av grupper        
(ibid, 135). 

- ”lokal anpassning” då de som väljs 
på lokal nivå har mer insyn och 
kunskap inom området (ibid, 136). 

- Valdeltagandet på lägre nivåer ofta 

sämre (ibid, 134). 

- Starka grupper kan få större 

inflytande (ibid, 135). 

- ”lägre professionalism hos 

beslutsfattare” på lägre nivåer       

(ibid, 135). 

- Kan skapa ett ”läckage” av resurser        

(ibid, 135). 

Policyautonomi 

- Besluten tas närmare medborgarna       
(Hadenius, 134). 

- Fler involveras, motiverar 
medborgarna (ibid). 

- Medborgarnas möjlighet att påverka 
utökas (ibid). 

- ”konfliktdämpning” i känsliga ämnen 
(ex: religion & kultur) på centrala 
nivån (ibid, 135). 

- Större utrymme för nya 
arbetsmetoder och initiativ (ibid, 136). 

- Korruption och maktmissbruk      

(ibid, 134). 

- Konfliktökning angående känsliga 

ämnen (ex: religion & kultur)         

(ibid, 135). 

- Jämlikhetsskälet mellan medborgare 

kan hotas (ibid, 136). 

 

Ekonomisk autonomi 

- ”Tyst kunskap” kan tas tillvara av de 

lokalt valda (Hadenius, 136) samt de 

från verksamheterna. 

- Ökad effektivitet gällande arbetet          

(ibid, 136). 

- Spridningen av medborgarna över 

landets kommuner kan leda till 

olikheter i skatt och verksamhet (ibid). 

- ”duplicering av administrativa 

strukturer” (ibid, 135). 

 

 

2.2.2 Decentralisering 

Då tankar om demokrati och hur denna bäst skall utformas kan härledas till antiken så kan man 

även tänka sig att begrepp så som decentralisering likväl har en lång historia. Decentralisering 

är ett begrepp som är starkt förknippat med demokrati och som står i kontrast till dess motsats 

centralisering. Decentralisering syftar till en maktfördelning i vilken den instans som innehar 
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makten fördelar denna till lägre organ, i detta fall från Riksdagen till kommunala självstyret i 

svensk politik (Hadenius 2008, 133). Som ovan presenterats har detta i svensk politisk historia 

under 1900-talet skapat spänningar mellan de olika nivåerna. Decentralisering av makten i 

Sverige har skett men på vad man kan benämna oklara grunder. Detta är vad Jon Pierre (1994) 

kallar för ett spänningsfält mellan staten och den kommunala självstyrelsen.  

Decentraliering kan ske på flera olika sätt och grunder. Då man talar om makt som i detta fall 

så utgår man från det som en suverän stat innehar. Detta är makt att befoga över bl.a. ekonomi 

och lagstiftning. Demokratins viktigaste byggstenar utgår från medborgarstyre, rättsstat och 

effektivitet. Dessa kan även benämnas som ideal och beskrivas med andra ord så som 

medborgarinflytande och handlingskraft (Matsson et al. 2003, 12-14). Den mest intressanta 

kopplingen till detta ämne rör medborgarstyret vilket i en representativ demokrati av Sveriges 

typ har kallas folksuveränitetstanken. Denna utgår från att folket (demos) skall ha rätt att delta 

i de beslut som tas och även kunna påverka dagordningen (Matson et al. 2003, 13). 

Decentralisering beskrivs i Demokrati – en jämförande analys av Hadenius (2008) utifrån tre 

kriterier. Dessa utgår från tre olika områden vilka är: bemanning, policy och ekonomi. Utifrån 

dessa områden gällande självstyre kan man sedan mäta i vilken grad dessa uppfylls i 

verkligheten och hur decentraliserat det i praktiken är eller önskas vara (Hadenius 2008, 132). 

Argument som kan användas för och emot decentralisering utgår från olika tankar om hur ett 

samhälle bör vara styrt vilket kan bottna i olika politiska ideologier. Detta kan även vara 

partiskiljande då de alla har en bild av hur samhället idealt skall styras grundat i olika politiska 

ideologier (Pierre 1994, 29-31). Argument för decentralisering i allmänhet kan bottna i olika 

skäl. Det kan motverka koncentration av makt vilket annars kan tänkas leda till maktmissbruk 

om denna är alltför centrerad. Vidare kan det även leda till vad man kan kalla för en högre grad 

av representativ demokrati. Det kan också underbyggas av att Sverige är bundet till 

subsidiaritetsprincipen genom Europeiska unionens fördrag. EU bygger på att beslut skall tas 

så nära medborgarna som möjligt (Hadenius 2008, 138). Subsidiaritetsprincipens reella 

innebörd kan dock diskuteras men då det kommunala självstyret i Sverige har gamla anor kan 

det tänkas att det faller inom kategorin för detta.  

Argument emot decentralisering kan hänföras till bl.a. effektivisering och kopplat till när något 

skall genomföras i stor skala (Ibid, 137). Detta skulle kunna motverkas om den centrala nivån 

skulle behöva gå igenom lägre delar av det politiska systemet. Ett annat argument emot bottnar 

i att decentralisering skulle kunna leda till splittring av staten. Detta menar Hadenius skulle 

kunna ske genom att ”folkvalda organ kan fungera som hävstång för de krafter som verkar för 
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utbrytning” (2008, 135). Vidare är nationalism argument för decentralisering som syftar på att 

gruppkonflikter i staten annars kan komma att hota dess sammanhållning. Detta kan vara mer 

vanligt i länder med stora inre motsättningar (Ibid, 137). Dock kan det existera även i Sverige. 

Exempel på detta är Samefolket samt de motsättningar som funnits angående att viss del av 

befolkningen i Skåne velat tillhöra Danmark.  

2.2.3 Bemanningsautonomi  

Bemanning handlar här om ”rätten att anställa” och den legala statusen vad gäller att tillsätta 

poster inom förvaltningen. Sådana poster kan vara allt från befattningshavare till tjänstemän. 

Med befattningshavare menas här ledamöter till den beslutande församlingen, 

kommunfullmäktige och tjänstemän syftar till poster inom förvaltningen som det kommunala 

styret har befogenhet över (Hadenius 2008, s. 132-133). Argument för bemanningsautonomi 

kan först och främst utgå ifrån att ”i en decentraliserad ordning blir tillträdet till det politiska 

systemet mer öppet” (2008, 134). Med detta menas att det öppnas upp för fler att delta då det 

blir mindre polariserat. Vidare kan detta anses bidra till att det blir enklare för minoritetsgrupper 

att delta då de i ett centrerat samhälle lättare kan tänkas bli för fördelade. Detta kan leda till ett 

annat positivt resultat, nämligen att en bredare representation av grupper skulle kunna komma 

att inneha positioner inom verksamheten (Ibid, 135).  

Ett annat argument för decentralisering handlar om att ta tillvara den kunskap och insyn som 

finns på lokal nivå. ”Lokal anpassning” kan ses som mer representativ bemanning då de på 

denna nivå kan tänkas inneha större kunskap om det lokala området (Ibid, 136). Argument emot 

detta kan vara att valdeltagandet på lägre nivåer ofta är sämre vilket kan leda till det motsatta 

resultatet då starka intressegrupper kan få större inflytande. Det kan även hävdas att ”lägre 

professionalism hos beslutsfattare” skulle bli verkligheten då de på den lokala nivån kanske inte 

innehar kunskap som kan tänkas behövas för arbetet. Detta skulle i sin tur leda till vad Hadenius 

kallar för ”läckage” av resurser (2008, 134-135). 

2.2.4 Policyautonomi 

Policy kan översättas till riktlinjer samt beslut, självbestämmande gällande detta kan också röra 

rätten att kunna genomföra dessa (Hadenius 2008, 133). Hur pass stor autonomin är gällande 

denna rätt baseras på hur centralt styrda de verksamheter är som har denna rättighet tilldelad. 

Detta kan kopplas till om beslut som lägre instanser tar måste godkännas av en högre eller om 

den högre instansen kan upplösa beslut som den lägre tagit (Hadenius 2008, 133). I det svenska 

systemet kan detta kopplas till kommunfullmäktiges rätt att kunna fatta beslut utan riksdagens 

godkännande samt om riksdagen skulle upplösa de beslut som tagits. Kommunerna kan dock 
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på lokal nivå genom kommunallagen utfärda beslut om folkomröstning vilket beskrivs av 

Strandberg i boken Svensk författningspolitik (2003, 204).  

Det finns flera olika argument för policyautonomi. Det första grundar sig i tanken att besluten 

tas närmare medborgarna vilket kan tänkas leda till en djupare form av representativ demokrati 

(Hadenius 2008, 134). Då beslut tas på lokal nivå kan det även leda till att fler involveras vilket 

vidare kan tänkas motivera medborgarna då deras möjlighet att påverka skulle utökas genom 

rätten till insyn och inflytande på dagordningen (Ibid, 134). Ett annat argument för maktdelning 

är att det kan skapa vad Hadenius kallar för ”konfliktdämpning” på central nivå i känsliga 

ämnen som religion och kultur (Ibid, 135). Decentralisering skulle även leda till att 

kommunerna skulle få större utrymme i att styra verksamheten. Detta då det skulle kunna främja 

nya arbetsmetoder samt initiativtagande (Ibid, 136). Det skulle vidare kunna anses vara positivt 

då andra kommuner skulle kunna ta tillvara framgången och ge den spridning.  

Argument emot policyautonomi bottnar i att det skulle kunna hota jämlikhet mellan 

medborgarna, då det skulle kunna leda till olikhet i beslut och genomförande i olika kommuner 

(Ibid, 136). Vidare anses denna autonomi kunna ge utrymme för korruption och maktmissbruk. 

Starka grupperingar skulle kunna få större inflytande vilket bl.a. kan syfta på 

intresseorganisationer. Lösningen för detta skulle dock kunna vara vad Hadenius kallar för en 

”effektiv revisions-och kontrollapparat” (2008, 134). Som tidigare presenterats skulle lokal 

policyautonomi kunna leda till konfliktdämpning. Ett argument emot det är att det dock bara 

skulle ske en förflyttning av problematiken, vilket skulle kunna leda till ökad konflikt på den 

lokala nivån istället.  

2.2.5 Ekonomisk autonomi 

Ekonomisk autonomi handlar om kommunernas rätt att ta ut skatt för den verksamhet de driver, 

dvs. områden inom välfärden som skola, vård och omsorg (Hadenius 2008, 133). Den 

kommunala självstyrelsens har i svensk lag rätt att ta ut skatt genom beskattningsrätten vilken 

är grundlagsskyddad. Detta kan dock diskuteras i vilken mån den kommunala självstyrelsen 

egentligen är självstyrande då kommunerna även är beroende av den statliga finansieringen 

(Strandberg 2003, 198). Den ekonomiska autonomin reellt sett handlar om hur pass exempelvis 

ekonomiska bidrag från högre instans åtföljs av krav och restriktioner. Ju färre sådana desto 

större autonomi (Hadenius 2008, 133). Detta kan kopplas till Urban Strandbergs exempel i 

Svensk författningspolitik (2003, 191-192) gällande hur riksdag och regering tidigare i svensk 

politisk historia genom olika författningar kunnat reglera kommunernas ekonomi.  
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Argument för ekonomisk autonomi kan vara att ”tyst kunskap” på lokal nivå kan tas tillvara. 

Detta då de lokalt valda samt personal i verksamheten inom kommunen kan ha större insyn i 

hur de ekonomiska medlen bäst skall fördelas (Hadenius 2008, 136). Om det skulle medfölja 

restriktioner av högre instans skulle detta kunna leda till sämre beslut då alla kommuner är olika 

uppbyggda samt innehar olika befolkningsantal. Detta kan anses leda till högre effektivitet 

gällande arbetsmetoder samt verksamhetsstyrning (Ibid, 136). Argument emot ekonomisk 

autonomi kan vara att spridningen gällande befolkningen över landets kommuner och andra 

skiftande förutsättningar skulle kunna leda till olika hög skatt. Detta kan kopplas till tanken om 

jämlikhet mellan alla medborgare (Ibid, 136). Ett annat argument emot ekonomisk autonomi är 

att det skulle kunna leda till vad Hadenius (2008, 135) kallar för ”duplicering av administrativa 

strukturer” vilket försämrar effektiviteten i statlig och kommunal förvaltning.  

 

3. Resultat och analys  

Här nedan kommer resultatet som framkommit av den beskrivande idéanalysen att presenteras. 

Argumenten kommer sedan att analyseras utifrån de analytiska utgångspunkterna gällande 

decentralisering för att kunna utröna hur dessa är kopplade till varandra. Utgångspunkten blir 

att koppla till de tre kriterierna för decentralisering gällande stat och kommun: 

bemanningsautonomi, policyautonomi och ekonomisk autonomi. Om det av det empiriska 

materialet skulle uppkomma att samma argument går att koppla till fler än ett kriterium kommer 

detta lyftas fram. De argument som inte passar inom något av autonomikriterierna kommer att 

analyseras mer allmänt utifrån begreppet decentralisering. Delslutsatser kommer presenteras 

efter varje kriterium för att skapa en översiktlig bild för läsaren för att sedan bindas ihop i avsnitt 

fyra, slutsats och diskussion. 

3.1 Bemanningsautonomi 

Resultatet av det empiriska materialet visade att det fanns två artiklar som argumenterade för 

ökad kommunal självstyrelse på ett sätt som kan kopplas till autonomi gällande bemanning. I 

Artikeln Mer centralism hotar samförstånd om författningen, publicerad i Dagens Nyheter den 

30 november 2004 framför skribenten att landshövdingsämbetets roll bör diskuteras och 

tillsättas genom val av medborgarna. Detta kan kopplas till bemanningsautonomi då Sverige 

har representativ demokrati och poster som denna kan tänkas ge mer legitimitet om 

medborgarna skulle få välja företrädare. Det skulle betyda att ”lokal anpassning” som Hadenius 

(2008, 136) kallar det skulle tas tillvara då bemanning på lokal nivå skulle leda till att insyn och 
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kunskap inte går förlorad. Om bemanning skulle ske från högre instans till arbeten kan det 

tänkas ses som en inskränkning av kommunala självstyrelsen genom regering och riksdag. 

Detta förklaras genom ”I ett samhälle byggt underifrån borde ju människor välja sina egna 

företrädare i stället för att tilldelas dem från Rosenbad” (DN, 041130). Detta kan även tänkas 

kopplas till den gamla tradition av lokalt styre som Sverige har då den kommunala 

självstyrelsen som ses idag härstammar från sockenstämmorna på 1800-telet (Pierre 1994). 

Vidare diskuteras den uppdelning som finns mellan de olika nivåerna med utgångspunkt i 

federalism som en bra väg för vad man kan koppla till decentralisering då ansatsen är att 

uttrycka positivitet inför lokal demokrati. Detta framgår av:  

För vår del erbjuder federalismens principer en god vägledning för hur ett samhälle bör 

organiseras, med självstyre för lokala och regionala aktörer, en begränsad statsmakt som är stark 

inom sina ansvarsområden, en ökad maktdelning där myndigheter inte får agera både som 

myndighet och domstol gentemot enskilda (DN, 041130). 

I argumentet används begreppet maktdelning för att förklara innebörden av vad som anses vara 

viktigt dvs. vad som kan kopplas till att decentralisering skulle motverka inskränkning på 

medborgarskapet. Detta i form av att myndigheter inte även skulle kunna agera som domstol 

mot enskilda (DN, 041130).  Detta förstärks genom att debattera för att lokalt självstyre med 

en begränsad men stark statsmakt i relation till att ökad maktdelning främjar individen med att 

uttrycka att ”ett samhälle måste byggas med början underifrån” (DN, 041130). Argumenten i 

denna artikel kan kopplas till bemanningsautonomi då det centrala som framkommer är att 

poster skall tillsättas så nära medborgarna som möjligt, dvs. via det kommunala självstyret. När 

högre instans bemannar poster på lägre nivåer kan detta inte anses ha samma legitimitet då 

medborgarna inte fått delta i beslutet. Då autonomi gällande detta stödjer tanken om att tillträdet 

till det politiska systemet blir mer öppet kan det ses som en inskränkning som leder till ett mer 

slutet system även för minoriteter (Hadenius 2008, 134). Samtidigt kan argument emot detta 

vara att val sker på nationell nivå och att denna representerar alla medborgare, i alla Sveriges 

kommuner. Motsättningen blir att den maktdelning som skett medfört arbetsfördelning och att 

om den kommunala självstyrelsen skall inneha ansvar för välfärden skall bemanning gällande 

arbetsområdets poster även tillfalla där. Vidare i artikeln Kommuner ska bestraffas för bristande 

jämställdhet, publicerad den 13 mars 2008 i Dagens Nyheter diskuteras jämställdhet och att det 

måste ske en löneökning inom yrken som är kvinnodominerade. Utgångspunkten är politikens 

roll för detta arbete vilket förklaras av att ”Det råder en stor samstämmighet i teorin att 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste bort. Men ska något äntligen börja hända på 

området krävs både fackliga strategier och politisk handling” (DN, 080313). Här menas att det 



18 

 

inte bara är den nationella nivån som bör vara delaktig i detta då en riktig förändring kräver att 

även lägre nivåer i systemet engagerar sig: 

Kommuner och landsting har ett särskilt ansvar att avskaffa könsdiskriminering. Som politiskt 

styrda organisationer med uttalade jämställdhetspolitiska mål kan man inte år ut och år in sitta 

som arbetsgivare och upprätthålla könsorättvisor i löner, befattningar och arbetsvillkor (DN, 

080313). 

Detta kan kopplas till kriteriet för bemanningsautonomi då skribenten uttrycker kommunala 

självstyrets roll i arbetet för jämställdhet. Att alla delar av statsapparaten måste bidra för att 

kunna skapa en förändring, dvs. kommunerna måste vara aktiva deltagare i detta arbete. Detta 

kan härledas till att kommunerna är de som har hand om välfärden i vilket de kvinnodominerade 

yrkena ingår. Det kan vidare kopplas till att decentralisering och bemanningsautonomi främjar 

en bredare representation av olika grupper (Hadenius 2008, 135), vilket genus kan tänkas ingå 

i. Vidare nämns jämställdhetspotten som en hjälp för detta arbete men att det inte räcker. Det 

kan tolkas som att kommuner och landsting har ett ansvar för att löneskillnaden ska minska och 

att ansvaret även bör ligga hos dessa parter. Vidare framförs det att problematiken gällande 

detta skall kunna lösas utan allt för central styrning: 

Systemets utformning ger stor frihet för kommunerna och de fackliga organisationerna att utforma 

metoderna för hur man ska utjämna den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män; satsningar 

på de lägsta lönerna, utbildningssatsningar, förändrad rekryteringspolicy eller vad som bedöms 

vara det största problemet. På så sätt värnas både kommunernas självstyre och parternas ansvar 

för att avtala om löner och arbetsvillkor utan statlig inblandning (DN, 080313). 

Argumentet som framförs kan härledas till det kommunala självstyrets autonomi om bemanning 

då det handlar om hur man skall utforma vad som kan kallas för ett system för att förändra och 

skapa jämställdhet gällande arbete. Då bemanningsautonomi handlar om bemanning och 

anställning blir antagandet att denna autonomi är av vikt att inte inskränka. Det kan härledas till 

det som tidigare förklararades ge en bredare representation av grupper. Vidare kan det tänkas 

att om den kommunala självstyrelsen skulle ha autonomi att bemanna i den mån som 

decentralisering förespråkar skulle detta kunna leda till ett ökat inflytande över 

jämställdhetspolitiken i stort.  

3.1.1 Delslutsats - bemanningsautonomi 

Resultatet av det empiriska materialet visar att argumenten som framförs i artiklarna ”Mer 

centralism hotar samförstånd om författningen” (DN, 041130) och ”Kommuner ska bestraffas 

för bristande jämställdhet” (DN, 080313) kan kopplas till kriteriet om bemanningsautonomi då 

det som uttrycks kan hänföras till kommunala självstyrelsens arbetsområde, välfärden samt 

bemanning inom denna. De idéer som framfördes genom argumenten handlar dels om 
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kommunernas rätt att anställa och bemanna dessa poster, vilket annars kan ses som en 

inskränkning av staten då lokal anpassning tas tillvara. Dels handlade argumenten om 

kommunernas positionering gällande jämställdhet i arbetslivet och vikten av kommunal 

självständighet för att genomföra det. Detta kopplades till att autonomi på lokal nivå öppnar 

upp för olika grupper samt leder till bredare representation, exempelvis jämnare könsfördelning 

vid tillsättning av befattningar och tjänster. Det som framkommer grundar sig på hur den 

kommunala självstyrelsen reellt inskränks eller kan inskränkas av den nationella nivån genom 

att kommunerna inte kan styra individuellt över sina arbetsområden. Slutsatsen som kan dras är 

att bemanningsautonomi för den kommunala självstyrelsen skulle leda till, ur medborgarnas 

syn, mer legitim bemanning, mer öppet tillträde till politiska systemet, bredare representation 

av grupper samt öppning för minoriteter. Båda argumenten kan klassas vara för förstärkt 

kommunalt självstyre. 

3.2 Policyautonomi  

Resultatet av det empiriska materialet visar att det fanns sex stycken artiklar som gick att 

hänföra till decentraliseringskriteriet policyautonomi. I den första artikeln Låt kommunerna 

sköta sina egna affärer, publicerad i Svenska Dagbladet den 23 oktober 2006 framkommer 

vikten av att inte inskränka kommunala självstyrelsen gällande autonomin att kunna ta och 

genomföra beslut. Skribenten diskuterar vidare med utgångspunkt i att maktfördelning är 

viktigt för att inte få centrerad makt vilket framgår av ”All politisk makt borde inte utgå från 

riksdagen” (SvD, 061023). Detta kan kopplas till decentralisering och tanken om att detta kan 

leda till maktmissbruk, vilket autonomin då skulle motverka. Vidare diskuteras decentralisering 

vara viktigt genom:  

Det viktigaste är en tydlig maktdelning, en tydlig uppdelning mellan olika nivåer av maktutövande 

där medborgarna vet vem som har makt att besluta vad och att finansiering sker på samma nivå 

som beslutet (SvD, 061023). 

Detta kan kopplas till kriteriet för decentralisering gällande policyautonomi då kommunala 

självstyrelsen är den instans som utför det största arbetet inom välfärdspolitikens områden 

såsom skola, vård och omsorg. Vidare kan det även tänkas passa inom det ekonomiska kriteriet 

men då idén som framförs inte stödjer detta antas det passa här. Detta då argumentet bygger på 

föreställningen om att den lokala nivån därigenom även borde inneha ansvaret att kunna besluta 

om frågor angående detta. Argumentationen fortsätter i samma linje och förstärks genom:  

Relation mellan kommun och stat behöver renodlas. Det som kommunerna måste utföra borde de 

tillåtas att fatta beslut om. Om riksdagen vill tvinga kommuner att erbjuda en viss service bör den 

finansieras via den statliga skatten (SvD, 061023). 
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Det empiriska materialet uppvisar här tydligt att det argumenterar för decentralisering då en 

tydlig maktdelning föredras och även kommunal befogenhet gällande policyautonomi. 

Inskränkning från högre instans är inte att föredra, finansiering bör ske på samma nivå som 

besluten för att tydliggöra ansvaret för medborgarna. Detta kan vidare kopplas till att 

medborgarnas möjlighet att påverka skulle bli större om besluten skulle tas närmare dem. Detta 

skulle även kunna tänkas leda till mer motiverade medborgare då de skulle bli mer involverade 

i beslutsfattandet på den lokala nivån där de verkar och bor. Då policyautonomi handlar om 

rätten att kunna ta beslut, och då det reellt för den kommunala självstyrelsen betyder 

inskränkning av det arbetsområde som blivit tilldelat skulle policyautonomi betyda mer 

legitima beslut på den nivå där arbetet utförs.  

I nästa artikel Extraval i kommunerna kan stoppa Sverigedemokraterna, publicerad den 17 

augusti 2007 i Svenska Dagbladet, fortsätter argument framföras som stödjer 

decentraliseringskriteriet om policyautonomi. Detta då det framförs genom att diskutera vad 

som kallas för vågmästarrollen i val samt att det är av stor vikt att även kommunala 

självstyrelsen skall kunna utlysa extraval i de fall som behövs. Detta förklaras genom ”När 

kommunernas beslutsförmåga sätts ur spel hotas människors välfärd. Därför måste även 

kommuner och landsting få möjlighet att utlysa extraval till den beslutande församlingen” 

(SvD, 070817). Det kan kopplas till medborgarnas rätt att påverka vilket skulle utökas med 

policyautonomi. Vidare diskuteras detta med vikt angående medborgarnas demokratiska rätt 

till inflytande på dagordningen måste bli bättre:  

Väljarnas inflytande över den lokala demokratin i kommuner och landsting måste stärkas         

(SvD, 070817). 

Detta förstärker tanken om att ett alltför centraliserat styre kan leda till att medborgarnas 

rättigheter kan inskränkas vilket även kan härledas till att Sverige skall styras av medborgarna 

genom representativ demokrati. Det kan även kopplas till att fler involveras inom 

policyautonomi som i sin tur leder till motiverade medborgare då de anser sina åsikter och 

behov bli tillgodosedda. Vidare kan detta argument kopplas till subsidiaritetsprincipen då det 

handlar om att beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt vilket är genom den 

kommunala självstyrelsen i detta fall. Detta stärks genom ”Om en fullmäktigeförsamling 

hamnar i ett läge där den inte är beslutsförmögen, riskerar viktiga delar av välfärden att hotas” 

(SvD, 070817) vilket påvisar kommunala självstyrelsens roll i välfärdsarbetet. Då 

policyautonomi handlar om rätten att kunna ta beslut om den verksamhet som ansvaras för så 

kan argumentet härledas genom det. Besluten som fattas kan anses vara mer legitima då de som 
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ansvarar för dem har en insyn i arbetet som kanske förbises av högre instans. Detta kan även 

tänkas handla om medborgarnas deltagande och inflytande över dagordning gällande 

välfärdsarbetet.  

I den tredje artikeln Vi moderater måste lämna statscentralismen, publicerad i Dagens Nyheter 

den 22 oktober 2007 är argumenten som framförs av uppmuntrande art gentemot 

decentralismens grundtankar. Argumenten som framförs diskuterar samhällsproblematik och 

hur denna på bästa sätt skall kunna lösas vilket framgår av:  

I stället för att dröja kvar i statscentralismen, bör moderaterna se regionaliseringen som ett 

välkommet och värdefullt redskap för att lösa moderna samhällsproblem (DN, 071022). 

Detta kan kopplas till policyautonomi då kommunala politiker och tjänstemän kan anses ha 

bättre insyn i lokala förhållanden än centralt placerade riksdagsmän och byråkrater. Argumentet 

för detta är att den högre instansen möjligtvis inte har denna insyn då den inte är lika involverad 

i arbetet på den nivå där det utförs: 

Det bygger inte i första hand på den starka ideologiska övertygelsen om att regioner är bra, utan 

på att folkvalda i kommuner och landsting ser symtomen på att staten inte förmår att med framgång 

närvara överallt och göra allt åt alla (DN, 071022). 

Det argumentet kan härledas till decentralisering och policyautonomi då tanken är att detta kan 

leda till större utrymme för initiativ gällande nya arbetsmetoder och styrning av verksamheten 

inom välfärdsområdet. Detta kan vidare leda till större effektivitet om den instans där arbetet 

utförs även har beslutskompetensen. Den fjärde artikeln fortsätter leverera argument i samma 

linje.  Bristen på olikhet är det verkliga problemet, publicerad 5 januari 2010 i Svenska 

Dagbladet framför argument som diskuterar hur kommunala självstyrelsen inskränks genom att 

inte kunna fatta egna beslut angående den verksamhet som drivs på lokal nivå.  Detta framgår 

av ”I välfärdssektorn, som dominerar stort i kommunekonomin, är lokalpolitiker så 

kringsnärjda av tvingande regler att talet om självstyrelse blir rena hånet” (SvD, 100105). Detta 

kan ses vara en idé angående det spänningsfält som finns mellan staten och det kommunala 

självstyret pga. oklarheten gällande reell autonomi: 

I vår politiska liturgi är ”den kommunala självstyrelsen” ett av de heliga begreppen, men det är 

frågan om läpparnas bekännelse. Lagstiftarna har enhetsstaten i blodet, drar sig inte en sekund för 

att kommendera kommunerna hit och dit och blir djupt olyckliga när någon går egna vägar      

(SvD, 100105). 

Vidare förs argumentationen att det är av stor vikt att kommunerna själva ska kunna utforma 

och besluta om angelägenheter vilket kan kopplas till policyautonomi. Detta stärks genom 
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rubriken ”Som livräddningsinsats för den lokala demokratin behövs en tydlig arbetsfördelning 

mellan stat och kommun och långt större öppenhet för olikhet” (SvD, 100105). Den tanken kan 

kopplas till argumentet för policyautonomi gällande att större utrymme för lokal autonomi leder 

till nya initiativ och arbetsmetoder som kan passa bättre. Vidare framkommer att den 

kommunala självstyrelsen kan ses som ett stoft då tvingande regler gällande ekonomin 

medföljer från högre instans. För att inte fortsatt inskränkning i vad som kan kopplas till 

policyautonomi skall fortsätta, argumenteras det som följande:  

Där staten inte vågar släppa på tyglarna det minsta får staten ta över ansvaret fullt ut. Där 

kommunerna har ansvaret ska det finnas ordentligt med utrymme för lokal demokrati och lokala 

prioriteringar. Då kan kommunerna följa olika strategier och ”lokalt självstyre” blir mer än tomma 

ord (SvD, 100105). 

Detta kan tolkas som ett argument för policyautonomi för den kommunala självstyrelsen då 

argumentet som framförs understryker betydelsen av självständigt beslutsfattande på egna 

verksamhetsområden. Vidare kan detta härledas till att beslut angående välfärden bör fattas på 

samma nivå som där arbetet utförs och att detta ger en reell innebörd av vad lokalt självstyre 

egentligen skall innebära. Vidare kan det stärkas genom att besluten tas närmare medborgare 

vilket gör att en högre grad av representativ demokrati tillgodoses. I artikeln Rättsvidrigt 

rikssjukvårdssystem, publicerad i Svenska Dagbladet den 17 november 2010 framförs argument 

angående den kommunala självstyrelsen och vad som kallas för ”de liberala” i regeringen. 

Argumentet som framförs bottnar i att grundlagskrav på saklighet och opartiskhet anses ha 

förbisetts. Där sägs vidare att: ”Med utgångspunkt i beslutet om hjärttransplantationer på 

Karolinska är det lätt att konstatera att rikssjukvårdssystemet i högsta grad moget för översyn” 

(SvD, 101117). Hur detta kan kopplas till kommunala självstyrelsen och policyautonomi 

framförs genom: 

Det måste vara en viktig uppgift för liberalerna i regeringen att hävda rättssäkerhet och den lokala 

självstyrelsen (SvD, 101117). 

Detta kan hänföras till policyautonomi då det handlar om vikten av beslutsfattande på lokal nivå 

och beslut tagna närmare medborgarna. Vidare kan det kopplas till autonomin då den lokala 

självstyrelsen utgör ett område där fler av medborgarna kan involveras i besluten som tas 

gällande den verksamhet som sker inom området de bor. Decentralisering i sig diskuteras inte 

specifikt men kan utläsas indirekt genom att begreppet rättssäkerhet tillsammans med regering 

används med syfte på kommunal nivå och att utgångspunkten är beslutsfattande och autonomi.  

Den sista artikeln återkopplas till vad som framkom tidigare i detta kapitel, vilket handlade om 

att beslut skall tas närmare medborgarna vilket leder till en starkare grad av representativ 
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demokrati. I Särintressen får inte sätta demokratin ur spel, publicerad den 9 december 2010 i 

Svenska Dagbladet träder decentraliseringskriteriet angående policyautonomi fram direkt 

genom att uttala ”Ingen annan än kommunerna kan eller ska bestämma över användningen av 

mark och vatten” (SvD, 101209). Debatten som förs i artikeln är bunden till den representativa 

demokratitanken och subsidiaritetsprincipen gällande att beslut skall tas så nära medborgarna 

som möjligt vilket framgår av ”Det lokala planmonopolet är en av de viktigaste 

förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen i Sverige” (SvD, 101209). Vidare styrks 

detta genom fortsatt argumentation: 

Detta är en princip som innebär att beslut som påverkar människors livsmiljö och förutsättningar 

ska fattas så nära som möjligt dem, och att kommuninvånarnas intressen och åsikter tas tillvara 

(SvD, 101209). 

Det som framförs genom argumentet är att kommunala självstyrelsen är viktig för medborgarna 

genom att den tar vara på deras åsikter och intressen. Detta kan hänföras till 

policyautonomiargumentet då decentralisering och autonomi inom detta kriterium handlar om 

att det leder till vad som kan kallas för en effektivisering då större utrymme för olika 

arbetsmetoder och lokala initiativ kan tas. Detta kan i sin tur utgöra ett utrymme för att bättre 

beslut tas då kommunala självstyrelsen kan ha en bättre insyn i vad som behöver göras samt att 

medborgarnas möjlighet att påverka besluten blir större då de tas i deras direkta närhet.  

3.2.1 Delslutsats – policyautonomi 

Slutsatsen är att argumenten som framförs i artiklarna kan kopplas till decentralisering då 

policyautonomi hävdas vara en av den kommunala självstyrelsens rättigheter. Detta bottnar i 

att den kommunala självstyrelsen är ansvarig för välfärden i mångt och mycket och därigenom 

även borde ha beslutsfattande om den. Utslaget av detta skulle kunna vara att besluten som tas 

anses mer legitima ur medborgarnas synvinkel samt att det även skulle öka medborgarnas 

delaktighet då de i större omfattning skulle kunna påverka besluten. Detta skulle vidare kunna 

leda till ett enklare sätt för ansvarsutkrävande om missnöje skulle uppstå. Det framkommer 

även att ökad policyautonomi skulle ge utrymme för nya sätt att arbeta och lokala initiativ, 

vilket skulle kunna öka effektiviteten.  

3.3 Ekonomisk autonomi 

Vid analys av det empiriska materialet framkom det att åtta av artiklarna kunde bindas till 

decentraliseringskriteriet om ekonomisk autonomi. I den första artikeln Sheriffen och kung 

John, publicerad i Dagens Nyheter den 16 april 2004  diskuteras den kommunala självstyrelsens 

grundlagsskydd. Vidare hävdas att kommunerna har beskattningsrätt men på oklara grunder då 
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denna kan inskränkas av högre instans, vilket framgår av ”i ett land med så stark centralmakt 

som Sverige blir en konstitutionell formulering om att ”kommunerna får taga ut skatt för 

skötseln av sina uppgifter” ett tämligen tandlöst skydd” (DN, 040416). Detta kan kopplas till 

ekonomisk autonomi då det handlar om att centralstyrningen av kommunerna gör det svårt för 

dessa att fungera effektivt. Vidare debatteras om hur kommunerna samlar in skatt som de sedan 

inte har makt att förfoga över då högre instans tar beslut om vart pengarna skall gå och hur de 

skall användas vilket presenteras genom: 

Eftersom kommunerna inte själva kan bestämma vilka dessa uppgifter är utan har blivit pålagda 

ansvaret för stora delar av välfärdsstatens kärnverksamheter – skola, omsorg och vård – har 

kommunalpolitikerna förvandlats till ett slags medeltida skatteförpaktare. De ska samla in 

pengarna men har liten makt över hur de ska användas (DN, 040416). 

Argumentet som framkommer är att den kommunala självstyrelsen inte är tillräckligt skyddad 

i lag då den centrala makten inskränker denna. Detta kan kopplas till ekonomisk autonomi då 

det handlar om att den centrala makten kan ta beslut gällande den lokala nivåns ekonomi då den 

är underordnad denna i rättsstaten samt inte är tydligt grundlagsskyddad. Vidare handlar detta 

om de restriktioner som följer från riksdag och regering gällande de ekonomiska medlen. Den 

kommunala självstyrelsen skulle genom ökad ekonomisk autonomi kunna bli mer effektiv i sitt 

arbete. Argumentet kan kopplas till effektivitet då denna skulle kunna öka om kommunernas 

autonomi gällande ekonomi skulle utökas. I den andra artikeln Kommunerna behöver inga 

förmyndare, publicerad i Dagens Nyheter den 23 oktober 2004 fortsätter argumentationen i 

samma linje. Det som framkommer är argument som kan kopplas till kommunala 

självstyrelsens beskattningsrätt. Då det framförs genom betydelsen av denna för medborgarna 

då det menas att ”Kommunalskatten väger tyngre än den statliga skatten” (DN, 041023). Detta 

kan kopplas till kommunernas arbete med välfärden. Vidare kan det tänkas syfta till 

decentralisering indirekt då det handlar om ekonomisk autonomi. Då det som framförs kan 

tydas som att den statliga skatten inte är lika mycket värd som det kommunala så kan detta 

anses vara ett argument för den kommunala självstyrelsens autonomi inom området. Vikten av 

att respektera och inte inskränka den kommunala självstyrelsen förklaras genom: 

 […] om den politiska majoriteten verkligen menar något med att vård, skola och omsorg ska vara 

högprioriterade borde det vara självklart att återge kommuner och landsting den ekonomiska och 

legala rörelsefrihet som de behöver för att klara sina uppgifter (DN, 041023). 

Vidare framförs argumentet med fortsatt utgångspunkt i medborgarna genom att förtydliga 

kommunala självstyrelsens innebörd för dessa, ”för flertalet medborgare är det betydligt 

viktigare vilka politiker som sitter på posterna som kommunal- och landstingsråd, och hanterar 



25 

 

de tunga vardagsfrågorna: Vård, skola, omsorg” (DN, 041023). Detta kan kopplas till tanken 

om subsidiaritetsprincipen och den representativa demokratins innebörd då argumentet kan 

antas bygga på att besluten tas bäst så nära medborgarna som möjligt. Det med utgångspunkt i 

att den kommunala självstyrelsen är instansen som har hand om dessa arbetsområden inom 

välfärden. Detta understryks genom:  

Därför vore det mest logiskt om de statsråd som nu får hand om de kommunala ansvarsområdena 

som sitt första och viktigaste dekret lovade att respektera den kommunala självstyrelsen, eller 

åtminstone inte göra det svårare för lokalpolitikerna (DN, 041023). 

Argumenten i artikeln bygger på idéer som kan kopplas till tanken om att ”tyst kunskap” på 

lokala nivån bör tas tillvara då det leder till bättre beslut än om högre instans skulle inskränka 

denna nivås autonomi. Detta bottnar i att det på den lokala nivån finns en annan insyn vilket 

vidare kan förklaras höra ihop med argumentet för effektivisering av arbetet. Båda linjerna i 

argumentationen kan även kopplas till det som tidigare lyfts fram, representativiteten av 

medborgarna vilket kopplas till decentralisering och tanken om subsidiaritetsprincipen. I en 

annan artikel Stoppa centralstyrningen, publicerad i Svenska Dagbladet den 15 juli 2005 

framkommer en debatt med utgångspunkt i den kommunala skatteutjämningen. Den 

kommunala självstyrelsen anses vara inskränkt av staten på ett negativt sätt vilket förklaras 

genom att ”Det kommunala utjämningssystemet som dränerar Stockholmsområdet på 

skattepengar är och förblir en skandal” (SvD, 050715). Vidare stärks argumentet genom: 

Den kommunala självstyrelsen har starka rötter i vårt land. 1989 ratificerade Sverige dessutom 

Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Där slås vissa grundläggande förutsättningar 

fast, exempelvis att kommunerna måste garanteras en egen och tillräcklig finansiering               

(SvD, 050715). 

Detta kan kopplas till ekonomisk autonomi då denna inskränkning kan tyckas handla om att 

staten begränsar den kommunala självstyrelsens arbete. Vidare kan det kopplas till argument 

om att detta är ett hinder för ökad effektivisering av arbetet då kommunala självstyret påverkas 

av den centrala styrningen vilket framgår av: ”Det är dessutom ett klart ingrepp i den lokala 

demokratin” (SvD, 050715). Detta kan hänföras till subsidiaritetsprincipen om representativ 

demokrati skall genomföras på möjliga lägsta nivå. Detta anses vara förbisett på grund av den 

föränderlighet som medföljer med de politiska valen på nationell nivå, vilket förklaras genom: 

Den principen har ofta satts på undantag, exempelvis när regeringen vill köpa väljarnas gunst 

genom att ålägga kommunerna nya uppgifter utan att skicka med de pengar som behövs             

(SvD, 050715). 

Detta kan kopplas till den ekonomiska autonomin då det som framförs tydligt behandlar vad 

som anses vara en inskränkning av den kommunala självstyrelsen utförd av staten vilket i detta 
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fall bottnar i tanken om ökad effektivitet i arbetet. I artikeln Slå samman kommuner och ändra 

utjämningssystemet, publicerad i Dagens Nyheter den 7 januari 2006 debatteras välfärdens 

välmående med utgångspunkt i att kommunerna är grunden för detta genom ”Min övertygelse 

är att starka kommuner är bra för välfärden och demokratin” (DN, 060107). Artikeln handlar 

om hur samhällsmodellen kan komma att se ut med utgångspunkt i att det kan komma att bli 

kommunsammanslagningar i framtiden och att utjämningssystemet bör ändras. Vidare tas 

ståndpunkten ” Kort sagt behöver kommunerna bli mer effektiva” (DN, 060107). Vilket kan 

kopplas till ekonomisk autonomi angående argument kopplat till att kommunala självstyrelsen 

inte kan förbättras om den ekonomiska autonomin inte utökas. Detta diskuteras med 

utgångspunkt i att staten inskränker kommunernas självbestämmande angående ekonomiska 

medlen, vilket påpekas genom:  

Utan breddade ekonomiska möjligheter får kommunerna svårt att bibehålla dagens 

ambitionsnivåer i välfärden nivåer som enligt många borde öka (DN, 060107). 

Vidare framförs argument som stödjer tanken om att den ”tvånivårelation” som finns mellan 

staten och kommunala självstyrelsen fungerar bra och att denna vidare inte bör ifrågasättas: 

 Jag tycker inte det finns någon anledning till att ifrågasätta den tvånivårelation stat och kommun 

som fungerat bra i Sverige i decennier (DN, 060107). 

Detta kan kopplas till att förstärka argumentets positionering i att vara för denna autonomi.  

Detta kan även ses genom att förespråka att ”En gradvis utvecklad produktivitet i kommunerna 

är en nödvändighet för framtiden skattehöjningar är inte det enda vapnet i kampen för bevarad 

välfärd i kommunerna” (DN, 060107) som kan kopplas till effektiviseringsargument för 

kommunala självstyrets ekonomiska autonomi. Om detta skulle bli verklighet anses det kunna 

leda till en ökad effektivisering utan utgångspunkt i att enbart ökad skatt skulle hjälpa. I artikeln 

Kommuner kommer att anställa 10 000 nya lärare, publicerad i Dagens Nyheter den 14 

september 2010 framförs argument för fortsatt vikt av den kommunala självstyrelsen för 

välfärden. Detta genom ”Värnar man välfärden måste man värna den lokala självstyrelsen för 

den är grunden för det vi i det offentliga samtalet kallar för ”välfärdens kärna” ” (DN, 100914). 

Diskussionen förs runt kommunala självstyrelsen och vad man kan koppla till ekonomisk 

autonomi. Situationen med den ekonomiska krisen tas upp i förhållande till vad som kan tolkas 

som ett besparande på kommunal nivå vilket förklaras genom att de ”på ett ansvarsfullt sätt 

förvaltat de kraftfulla resurstillskott man fått under de senaste åren” (DN, 100914). Vidare 

framförs vad som kan kopplas till att en inskränkning av staten gällande den ekonomiska 

autonomin skulle vara negativ för den kommunala självstyrelsen genom ”Under förutsättning 
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att staten inte påtvingar kommuner och landsting nya åtaganden som är underfinansierade eller 

ofinansierade så klarar sektorn sitt ansvar för välfärden” (DN, 100914). Den ekonomiska 

autonomin förklaras vara viktig för kommunalt självstyre då det är den nivån som utför arbetet 

vilket kan kopplas till subsidiaritetsprincipen och att beslut skall tas så nära medborgarna som 

möjligt. Framtidsutsikterna för den kommunala nivån anses vara god och förstärks genom 

argumentationen ovan genom:  

Nu har vi en unik chans att stärka och utveckla välfärden. Det är inte främst ökade statsbidrag som 

krävs – utan arbetsro! En nationell nivå som värnar finansieringsprincip och den kommunala 

självstyrelsen genom generella statsbidrag utan öronmärkning och pekpinnar. Det är också respekt 

för medborgarna. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det är en fråga om demokrati 

(DN, 100914). 

Detta kan kopplas till det som inom ekonomisk autonomi diskuteras i vilken grad den lokala 

nivån reellt är självstyrande. Ju mer restriktioner som medföljer de ekonomiska medlen som 

kommunerna blir tilldelade, desto mer inskränkt blir deras autonomi. Argumentet kan även 

kopplas till autonomin genom att effektivisering skulle kunna ske om kommunala självstyret 

fick ”arbetsro” vilket ingår i kriteriet. Vidare fanns argument som kan kopplas till detta i artikeln 

Inskränk inte den lokala självstyrelsen, publicerad i Dagens Nyheter den 30 oktober 2006. Här 

framkommer samma sorts debatt då det även i denna artikel framförs åsikter om att kommunala 

självstyrelsen bör ha större handlingsutrymme. Detta då den anses vara viktig för medborgarna 

då den kommunala självstyrelsen är grundstenen i svensk välfärd vilket framgår av ”Den lokala 

självstyrelsen är värdefull för Sverige och medborgarna. Den är nyckeln till en framgångsrik 

välfärd – utvecklad och beprövad sedan generationer” (DN, 061030). Vidare kan detta kopplas 

till ekonomisk autonomi då finansieringsprincipen nämns och anses vara en viktig del för 

kommunerna att kunna utföra dess arbete. I vilken grad det kommunala självstyret bör inneha 

autonomi gällande detta tas upp: 

Grundläggande för att självstyrelsen ska fungera är att staten betalar det som staten beslutar. Det 

är svårt att fatta beslut lokalt om man inte har kontroll över sina kostnader. Värna självstyrelsen 

(DN, 061030). 

Det som kan utläsas av det ovan är att det sker en inskränkning i den kommunala självstyrelsen 

då kommunerna inte kan fatta bra beslut då de inte har kontroll över de ekonomiska medlen 

fullt ut. Detta kan kopplas till kriteriet med utgångspunkt i att ökad effektivisering skulle vara 

positivt för kommunala självstyrelsens arbete. Argument emot ett förstärkt kommunalt 

självstyre kan ses i artikeln kommunalt självstyre kan slopas, publicerad i SvD den 7 april 2009. 

I denna ifrågasätts självstyrets effektivitet. Då tidigare argument har bottnat i att den 
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kommunala självstyrelsen skulle kunna uppnå högre effektivitet genom att bli mer självständig 

från staten så framförs här en tanke om att centralisering skulle vara lösningen:  

Är inte tiden mogen att avskaffa det kommunala självstyret, införa en enhetlig skattesats för hela 

landet? Centrala myndigheter får lokala driftskontor som hanterar de praktiska frågorna regionalt 

(SvD, 090407). 

Detta kan kopplas till decentraliseringens motsats centralism då det föreslås en monistisk 

maktcentrering för att lösa problematiken med effektivisering i välfärdsområdet. Argumentet 

kan härledas till tanken om att det som sker med decentralisering enbart skapar utrymme för 

vad Hadenius kallar för ”duplicering av strukturer” (2008, 135).  Den sista artikeln inom det 

ekonomiska autonomi kriteriet kan anses försvara kommunala styret mot föregående argument. 

I Stödpaket till kommunerna ger tillskott på 17 miljarder, publicerad i Dagens Nyheter den 7 

april 2009 tas även här upp att stärkt kommunalt självstyre skulle vara positivt genom att ” Den 

kommunala självstyrelsen måste gälla i både goda och dåliga tider” (DN, 090407). Detta syftar 

på den ekonomiska krisen och vikten av den kommunala nivån för att kunna upprätthålla den 

standard på välfärden som är eftersträvansvärd. Vilket förklaras genom: 

Vi menar att en av de viktigaste prioriteringarna under kommande år blir att slå vakt om välfärdens 

kärnverksamheter. Det handlar om att värna huvuduppdraget i kommunerna och landstingen, där 

mycket av denna människonära del av politiken bedrivs. Välfärden i kommunsektorn ger vård och 

omsorg till människor i livets olika skeden (DN, 090407). 

Detta kan kopplas till att en inskränkning i denna från högre instans skulle vara av negativ art 

då välfärden genom detta skulle kunna hotas. Det framförs att för att lyckas få en välfungerande 

välfärd även i tider av ekonomisk kris är landstingen och kommunernas självständighet viktig 

och stödpaket är till för att underlätta det finansiella läget som följer.  Detta uttrycks genom:  

I tider av ekonomisk kris är det nu viktigt att samlas kring de värderingar som håller samman det 

svenska samhället. Människors makt över den egna vardagen, arbetslinjen, en strävan att uppnå 

full sysselsättning samt en välfungerande och skattefinansierad välfärd är alla tydliga delar i vad 

vi vill ska känneteckna Sverige (DN, 090407). 

Avslutningsvis förstärks argumentationen genom vad som kan kopplas till utökad ekonomisk 

autonomi för kommunala självstyrelsen genom att förklara vikten av samarbete och trygghet 

för denna genom ”Att slå vakt om välfärden blir därför en uppgift som kommer att kräva ett 

politiskt ansvarstagande såväl nationellt, regionalt som lokalt” (DN, 090407). Argumentet kan 

kopplas till tanken om effektivisering då denna kan frodas i förhållanden där staten inte gör 

inskränkning på den kommunala självstyrelsen angående de ekonomiska medlen.  
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3.3.1 Delslutsats - ekonomisk autonomi 

Slutsatsen som kan dras av det empiriska materialet presenterat inom kriteriet för ekonomisk 

autonomi är att argumenten i första hand utgår från tanken om att ökad effektivisering är 

önskvärt.  Detta kan kopplas till autonomin genom att det anses vara viktigt för en ökad välfärd. 

Det framkom även att flera av argumenten kunde kopplas till det som i teoretiska 

utgångspunkterna benämns som ”tyst kunskap”. Detta syftar på innebörden av att ta vara på 

lokalt valdas kunskap samt verksamma inom välfärdsarbetet. Slutsats kan även dras att de lokalt 

valda representanterna i de flesta fall anses kunna ta beslut som ökar effektiviseringen. Ett 

argument framkom som använde effektivisering tvärtom. I detta argument framkom idéer om 

att detta istället skulle ske bäst genom central styrning. Det framkom även vad som kan kopplas 

till argument om dubbla strukturer för arbetet. Medborgarnas representativitet i beslut togs även 

upp vilket kan härledas till decentralisering genom subsidiaritetsprincipen. Detta då det kan tas 

vad man kan tänka sig är mer legitima beslut på den nivå som är närmast medborgarna i frågor 

om välfärden. 

3.4 Decentralisering 

Av det empiriska materialet framkom argument från fyra artiklar som inte kunde bindas 

specifikt till något av kriterierna angående autonomi med utgångspunkt i bemanning, policy 

och ekonomi. Dessa presenteras nedan med utgångspunkt i decentralisering i stort. I den första 

artikeln Mer makt åt regeringen, publicerad i Svenska Dagbladet den 2 juni 2004 framförs 

argumentet ”Den svaga statliga styrningen leder till att många aktörer upplever att statens skilda 

delar drar åt olika håll” (SvD, 040602). Detta kan tolkas som att den statliga styrningen måste 

skärpas då det upplevs att staten blir splittrad. Detta kan anses vara ett hot mot samhället och 

en stark centrerad makt uppifrån kan anses vara godtycklig genom:  

Regeringen har en grundlagsenlig rättighet – och skyldighet – att styra genom 

förvaltningsmyndigheterna (SvD, 040602). 

Vidare stöds argumentationen av ”Jag delar uppfattningen om att olika regeringar under de 

senaste decennierna alltför litet har styrt riket genom sina myndigheter” (SvD, 040602). Detta 

är en klar argumentation emot decentralisering då det som kan utläsas är ett missnöje av hur 

styrningen av centrala myndigheter skett. Argumentet som framkommer är att den statliga 

styrningen måste skärpas då det upplevs att staten annars blir splittrad. Vilket kan härledas till 

argument emot decentralisering som handlar om att staten utan centrerad styrning kan komma 

att utsättas för risk av splittring. Detta kan förstås genom vad som kan tänkas vara att krafter av 

olika slag försöker komma in och ta över makt. Andra argument framkom i artikeln Valet 



30 

 

mellan frånvaro och närvaro på jobbet, publicerad i Dagens Nyheter den 2 februari 2005. Där 

framkommer debatt angående ”kompetensstegen” som handlar om vidareutbildning för 

kommunansvariga inom äldreomsorg. Det framförs vad som kan tolkas som ett missnöje 

angående att detta finansieras statligt och inte kommunalt genom ”I regeringens PM finns heller 

inga principiella skäl för att staten ska betala en arbetsplatsanknuten vidareutbildning för 

kommunalt anställda i en verksamhet där kommunerna har ett exklusivt ansvar” (DN, 050202). 

Detta kan vid första anblick tänkas kopplas till kommunala självstyret genom ekonomisk 

autonomi. Detta genom att det vidare framförs att:  

[…] själva poängen med lokalt självstyre är väl att kommunpolitikerna ska ta itu med sina brister, 

inte att staten ska göra det (DN, 050202). 

Dock kan detta argument ifrågasättas då beslut om denna vidareutbildning skett från högre 

instans och inte den lokala nivån vilket skapar vad som kan ses som tvetydighet. I en annan 

artikel, Ett tvåstegssverige publicerad i Dagens Nyheter den 3 mars 2007 diskuteras 

jämställdhetsprincipen för medborgare med utgångspunkt i att detta inte uppnåtts med 

decentralisering. Olikheterna som finns lokalt med utgångspunkt i hur de olika kommunerna 

ser ut och har tillgång till inte går att försvara med det trenivåsystem som existerar vilket 

uttrycks genom ”hela den retoriska apparaten kring kommunalt – och än mer 

landstingskommunalt – självstyre håller inte” (DN, 070303). Vidare mynnar det ut i vad som 

kan anses vara lösningen:  

Mer radikalt vore att göra Sverige till ett tvåstegsland. En riksdag som svarar för en likvärdig 

välfärd och också tar in de skatter som krävs för denna. Och kommuner som svarar för väsentligt 

färre saker […] och som tar upp den skatt som behövs därtill (DN, 070303). 

Lösningen kan tolkas vara en utformning av ett tvånivåsystem för att genom detta kunna få 

bättre insyn och styrning samt underlätta ansvarsutkrävande för medborgarna vilket stärks av:  

En sådan ordning skulle också skärpa gränserna mellan politikerns och tjänstemannens ansvar. 

Och kanske uppmuntra våra folkvalda att även agera som våra ombudsmän (DN, 070303). 

Argumentet kan anses vara emot decentralisering och förespråka centralisering. Detta genom 

att uttala vad som kan kopplas till ett monistiskt styrelsesätt. Vidare kan det tänkas härledas till 

argument emot detta inom ekonomisk autonomi då det kan skapa olikheter inför medborgarna 

inom välfärdensverksamhet. En del av detta kan även kopplas till policyautonomi och 

medborgarnas chans att påverka besluten men även här som ett argument för centralstyrning. 

Detta bottnar dock i vad som kan kopplas till decentralisering och den representativa 

demokratin på nationell nivå. Detta då centralisering anses kunna bringa mer effektivisering.    

I den fjärde och sista artikeln Banta kommunerna, publicerad i Dagens Nyheter den 14 januari 
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2008 framförs ett missnöje angående kommunernas arbetsområden. Argumentet kan kopplas 

till centralisering av områden inom välfärdspolitiken vilket förklaras genom ”till de lokala 

angelägenheterna hör inte skola och vården, de är nationella” (DN, 080114). Anledningen till 

detta verkar vara vikten av att: 

Låt kommuner syssla med ”lokala angelägenheter av allmänt intresse” som en av 

Grundlagsutredningens expertgrupper formulerar det (DN, 080114). 

Detta kan kopplas till kommunala självstyrelsen och kriteriet policyautonomi vid första anblick 

då det kan tänkas handla om beslutsfattande gällande välfärdsområden. Detta bottnar dock i att 

centralisering medför ett effektivt sätt att genomföra och implementera beslut snabbt. 

Decentralisering skulle här innebära och utgöra ett hot mot detta.  

3.4.1 Delslutsats - decentralisering 

Slutsatsen av det empiriska materialet är att det är ett argument som kan kopplas till 

decentraliseringens motsats, centralisering, med utgångspunkt i makt. Sverige bör styras genom 

monistiska principer då det anses skapa förutsättningar för en stark stat. Argument för detta kan 

vidare kopplas till att decentralisering och maktdelning kan leda till splittring eller 

försvaragande av staten. Detta bottnar vad som kan kopplas till tanken om en stark central makt 

som kan delegera ut beslut till lägre nivåer. En annan slutsats av det empiriska materialet är att 

detta inte riktigt kan kopplas till de teoretiska utgångspunkterna då de inte är utformade för 

argumentation av denna art. Dock kan vissa av argumenten som framförs kopplas till 

policyautonomi och ekonomisk autonomi med utgångspunkt i att kommunerna bör finansiera 

sin egen verksamhet och att beslut gällande bemanning även skall tas på denna nivå.  Ännu en 

annan slutsats som kan dras av det empiriska materialet är att den debatt som förs handlar om 

att decentralisering inte fungerat med utgångspunkt i tanken om ojämlikhet mellan 

medborgarna och skillnader mellan kommuner.  

 

4. Slutsats och diskussion 
I föregående kapitel presenterades resultatet av den analys som gjorts med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna. Då delslutsatser framfördes efter varje kriterium kommer dessa här nedan 

sammanfattas till en översiktlig slutsats och diskussion med utgångspunkt i de två 

frågeställningarna som angavs i början av uppsatsen. Vidare kommer slutsatsernas reliabilitet 

och validitet tas upp.   
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Slutsatsen som kan dras av det empiriska materialet är att 16 av 20 stycken artiklar gick att 

koppla till de tre decentraliseringskriterierna: bemanningsautonomi, policyautonomi och 

ekonomisk autonomi. I de fyra övriga artiklarna framkom argument kopplade till 

decentralisering men som inte kunde appliceras direkt inom något av de tre kriterierna. Vad 

detta kan bero på efter analys av artiklarna, kan kopplas till att skribenterna inte valde att 

förankra sina argument vidare än till centralisering och decentralisering. I vissa fall kunde 

argumenten diskuteras runt några av kriterierna men då tvetydighet existerade blev slutsatsen 

att det var bättre att diskutera dem inom ämnet i stort. Anledningen till det beslutet är att det 

inte är meningen att man ska tvinga in materialet inom analysramen. Om det skulle genomförts 

hade materialet i så fall kunnat ge ett utslag som inte kan uppvisa validitet samt reliabilitet. 

Därför anses inte detta vara ett nederlag då det redan innan var införstått att detta skulle kunna 

hända då uppsatsens andra frågeställning var ”hur kan dessa argument kopplas till begreppen 

decentralisering och autonomi med avseende på bemanning, policy och ekonomi?”. Lösningen 

angående denna problematik skedde genom att analysera argumenten utifrån avsnitt ”2.2.1 

Decentralisering” då de genom den beskrivande idéanalysen uppvisades framföra argument för 

och emot förstärkt kommunalt självstyre.  

Att enbart argument från två av artiklarna gick att härleda till kriteriet om bemanningsautonomi 

kan tänkas ha flera orsaker. Först och främst kan detta tänkas bero på att det kriteriet inte ägnas 

lika mycket tanke på som policyautonomi och ekonomisk autonomi. En annan slutsats kan även 

dras utifrån denna uppsats empiriska material. Ett annat omfång (både mindre och större) hade 

möjligtvis visat ett annat resultat angående hur många artiklar som hamnade inom varje 

kategori. Detta gäller även om samma omfång hade använts men med andra artiklar. Då 

ändamålet med uppsatsen inte var att uttala angående om ett kriterium förekommer mer än 

något annat påverkar det dock inte validiteten. Detta hade dock kunnat diskuteras vara något av 

vikt om denna undersökning hade haft ett större omfång med syfte att ta reda på hur många 

artiklar som uppkom inom varje kriterium.  

Vidare kan uppsatsens metod vara bra att diskutera med utgångspunkt i om samma 

undersökning hade kunnat genomföras bättre med en annan metod och resultatens relevans 

utifrån denna. Då uppsatsen ämnade försöka finna argument som var del av en specifik debatt 

tänktes metodvalet över med stor precision. Från början var tanken att en argumentationsanalys 

skulle genomföras då den metoden är inriktad på att undersöka om ett argument kan hålla eller 

ej. Det visade sig dock vara en metod som krävde mycket utrymme och då uppsatsen hade ett 

visst bestämt sidantal som skulle följas visade det sig att omfånget på det empiriska materialet 
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skulle bli mycket sparsamt. Beslutet att använda en annan metod togs med tanken om att ett 

större omfång av det empiriska materialet skulle uppvisa fler argument. Vidare bestämdes att 

metoden för uppsatsen skulle vara en beskrivande idéanalys. Denna metod utgår från att 

undersöka idéer och ideologier. Detta visade sig vara en metod som passade uppsatsens syfte 

och frågeställningar bra då argument som framförs består av just idéer.  Anledningen till att det 

empiriska materialet bestod av artiklar berodde på att det var just argument i en debatt som 

skulle undersökas. Det skulle även kunna tänkas att annat medialt material skulle vart av 

intresse så som Twitter, bloggar och tv. Beslutet av detta togs med utgångspunkt i att det skrivna 

ordet i tidningar har en lång tradition och att detta fortfarande är den arena där mycket debatter 

inom politik fortfarande diskuteras.  

Slutsatsen av det empiriska materialet som låg till grund för analysen är att det tydligt framgick 

för och emot argument i debatten mellan åren 2004-2010 med utgångspunkt i förstärkt 

kommunalt självstyre. Vidare kunde argumenten som framfördes kopplas till decentralisering 

och de tre kriterierna för detta.  

Slutsatsen som kan dras av genomförd analys är att argumenten som framfördes och kunde 

kopplas till bemanningsautonomi båda var för ett förstärkt kommunalt självstyre. Det som 

togs upp inom argumenten påvisade att autonomin gällande bemanning kan leda till ett större 

omfång av representerade grupper samt minoriteter och att tillträdet till det politiska systemet 

skulle bli mer öppet. Vidare kan även slutsatsen dras att den lokala kunskapen och insynen 

som anses finnas inom kommunala självstyrelsen anses vara av vikt att ta tillvara. Genom 

denna slutsats kan det vidare tänkas bli mer representativt styrt även på lokal nivå då 

argumenten bottnade i idéer om detta.   

Angående policyautonomi kan slutsatsen dras att även argument kopplade till detta kriterium 

framkommer i debatten. Det som framkom var att debatten utgick från huruvida den 

kommunala självstyrelsen bör vara självstyrande, dvs. bör den inneha rätten som 

policyautonomi innebär eller bör makt att kunna genomföra beslut fattas av högre instans. 

Vidare kan slutsats dras av att decentralisering möts av mest för argument i 

resultatredovisningen. Dessa understödjer ibland det lägret som kan anses vara för 

självbestämmande på denna nivå och ibland det som är emot. Vad detta reellt innebär för den 

lokala demokratin kan debatteras genom subsidiaritetsprincipen och vad representativ 

demokrati bör innebära för medborgarna i Sverige. Om kommunala självstyrets autonomi 

gällande policy skulle leda till ett utrymme för nya initiativ inom de olika kommunerna i 

Sverige skulle kunna tas skulle även bättre arbetssätt kunna möjliggöras. Argumentet emot 
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detta var att det skulle hota jämlikhetstanken. Detta kan syfta på andelen mark, vatten och 

befolkningsantal för att nämna några punkter. Vidare skulle detta kunna diskuteras och påvisa 

att det egentligen enbart skulle leda till jämlikhet utifrån kommunens verkliga situation.   

Gällande decentralisering och ekonomisk autonomi kan slutsatsen dras att argument gällande 

detta också framkom. Där uppvisades argument både för och emot ett förstärkt kommunalt 

självstyre. Slutsatsen som kan dra av analysen är att detta var kopplat till ökad effektivisering 

samt att lokal kunskap var eftersträvansvärt i arbetet för självstyrets autonomi samt utveckling 

av välfärden. Vidare kan även slutsatsen dras att argumenten som var emot ett förstärkt 

kommunalt självstyre handlade om att effektivisering istället sker bäst genom en centralstyrd 

stat. Det framkom även ett annat argument som talade emot den kommunala självstyrelsen 

utifrån idén om att denna enbart leder till dubbla strukturer inom förvaltningen då den hur som 

helst är underordnad den nationella nivån.  

Inom utgångspunkten decentralisering kunde slutsatsen dras att argument både för och emot 

detta framförde i debatten av den kommunala självstyrelsen. Den slutsats som kan dras är att 

fortsatt decentralisering skulle kunna leda till en splittrad och försvagad stat. Vidare framkom 

även argument om att decentralisering har utgjort en ojämlikhet mellan medborgarna i olika 

kommuner. De flesta av argumenten bottnade i idéer om att staten bör vara styrd enligt 

monistiska principer med stark centralstyrning som lösning på problematiken. Decentralisering 

kunde ses i majoriteten av det empiriska materialet efter analys. Det som förekom mest 

handlade om tanken om representativ demokrati även på lokal nivå. Detta kan hänföras till alla 

de tre kriterierna samt att Sverige genom Europeiska unionen är bunden till principen om 

subsidiaritet.  

För att slutligen återkoppla denna uppsats till forskningsläget kan dess relevans diskuteras. 

Denna anses vara stor då ämnet som uppsatsen handlar om kan kopplas till tidigare forskning 

inom statsvetenskap. Det har tidigare presenterats olika forskningsprojekt, vilka utgick från 

forskning gällande stat och kommun samt kommunala självstyrelsens reella innebörd gällande 

självstyre och dess föränderlighet. I mina sökningar för att hitta forskning som handlade 

specifikt om det som här genomförts fann jag inte något motsvarande tidigare gjort. Detta gör 

att uppsatsen som genomförts är inomvetenskapligt relevant. Vidare kan man även se att den är 

aktuell inom samhällsdebatten då ämnet uppvisar vara omdebatterat samt fortfarande anses 

inneha betydelse. För att förstärka det kan ämnet hävdas genom att den grundlagsutredning som 

genomfördes samt den reformerade grundlagen som antogs år 2011 i praktiken handlade om ett 
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utökat skydd för av den kommunala självstyrelsen i Sverige. Argumenten som uppvisats här 

visar dock på motstridigheter i tanken om hur staten bör vara styrd.  

Avslutningsvis kan denna uppsats tänkas sättas i ett större perspektiv och möjligtvis anses vara 

applicerbar i främst andra europeiska länder som har en liknande utformning inom staten. Detta 

skulle vara liknande forskning angående andra kommunala rörelser, sammansättning mellan 

stat och kommun samt aktörsbaserade forskning inom samma ämne.   
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