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Sammanfattning

I fokus för denna uppsats står samverkansorganet och kommunalförbundet Region Halland 

eller mer exakt den form av indirekt demokrati som organisationen styrs genom. Studiens 

syfte är att ur ett demokrati och legitimitetsteoretiskt perspektiv undersöka Region Halland 

med fokus på just den indirekta demokratin. Studiens frågeställning är tvådelad och 

undersöker dels hur förankringen av politik inom Region Hallands ram förankras i 

kommunerna och hos medborgarna. Dessutom undersöks vilka demokratipolitiska ambitioner 

som Region Halland har. I uppsatsen används en form av kvalitativ metod nämligen 

samtalsintervjun och intervjuerna genomförs med politiker verksamma i kommunerna och 

Region Halland samt med tjänstemän på Region Halland. Studiens resultat visar att debatten i 

kommunens politiska organ om Region Halland är begränsad och att medborgarna inte heller 

är särdeles involverade i politiska frågor som drivs av Region Halland. Det framkommer även 

att Region Halland inte på egen hand driver demokratipolitiska projekt i någon större 

utsträckning. 

Nyckelord: legitimitet, förankring, demokratipolitik, Region Halland
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1. Inledning

Det har under de senaste årtiondena pågått en debatt kring hur den regionala nivån, inom det 

svenska politiska systemet, bör vara organiserad. Denna debatt har blivit mer intensiv sedan 

den parlamentariska Ansvarskommittén lade fram sitt slutbetänkande (SOU 2007:10) i 

februari 2007. Ansvarskommittén har sedan 2003 utrett hur det framtida svenska samhället 

bör vara organiserat och som en del i detta arbete har även organiseringen av den regionala 

politiska nivån ingått. Kommitténs förslag kan ses som en följd av den 

omorganiseringsprocess, av den regionala nivån, som tog sin början 1996. Då fattades beslut i 

Sveriges riksdag att fyra län, på försök, skulle prova nya regionala lösningar, de fyra 

försökslänen skulle styras på tre olika sätt. I de två nya storlän som bildats genom 

länssammanslagningar (Skåne och Västra Götaland) skulle ett direktvalt regionfullmäktige

vara högsta beslutande organ. I Kalmar län bildades ett kommunalförbund där den ansvariga 

politiska församlingen valdes indirekt av de medverkande kommunernas fullmäktige. I det 

sista försökslänet (Gotland) fortsatte den sedan tidigare sammanslagningen av kommun och 

län att vara högsta beslutande församling. Vid sidan av de organisatoriska förändringarna av 

de fyra länen övertog de dessutom vissa uppgifter i regionen som tidigare skötts av staten. Det 

var framförallt frågor om regionalutveckling, tillväxtfrågor och infrastrukturutveckling som 

övergick från statligt till kommunalt ansvarsområde. Syftet med omorganiseringen av den 

regionala nivån, som fattades 1996 av riksdagen, var dels att förbättra den demokratiska 

förankringen och dels att förbättra effektiviteten och samordningen av utvecklingsarbetet i 

regionen (Johansson, 2005, s.6f).

När prövotiden för de fyra länen tog slut fattade riksdagen 2002 ett beslut att 

försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland skulle förlängas under ytterligare en 

period. Övriga län i Sverige gavs möjlighet att bilda kommunala samverkansorgan, av den typ 

som Kalmar län varit (Johansson, 2005, s.6f). Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dessa nya 

samverkansorgan är de regionala utvecklingsfrågorna. Bildande av samverkansorgan är 

möjligt om alla kommuner inom länet vill medverka, det är dessutom möjligt även för länets 

landsting att medverka (SFS 2002:34).
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Lagen om kommunala samverkansorgan som riksdagen klubbade 2002 innebär 

att de indirekt valda politiska församlingarna, med ansvar för viktiga politikområden, har 

blivit fler. År 2007 finns det i Sverige 13 kommunalförbund av den typ som lagen om 

samverkan i länen möjliggör. 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Svenska kommuner och landsting har sedan 1919 haft möjlighet att samarbeta i 

kommunalförbund och denna organisationsform har sedan 1980-talet blivit allt vanligare. De 

idag vanligaste samarbetsområdena för kommunalförbund är räddningstjänst, 

gymnasieutbildning, vård och kultur (Hilborn, 2000, s.49ff). Möjligheten att bilda 

samverkansorgan av den typ som beskrivits ovan har inneburit att kommunalförbundens antal 

har ökat än mer. Kommunalförbunden är indirekt valda politiska organ som kan styras 

antingen av ett fullmäktige och styrelse eller av en förbundsdirektion. Båda dessa former av 

styrning bygger emellertid på att det är indirekt valda politiker som fattar besluten. 

Fördelarna för kommuner och landsting som samverkar i ett kommunalförbund 

anges ofta vara samordningsvinster och därmed en billigare drift av den kommunala 

verksamheten. Andra orsaker bakom kommunalförbunden är att en bättre kvalité kan erbjudas

medborgarna och dessutom anses möjligheten för de samarbetande kommunerna och 

landstingen att styra verksamheten förhållandevis bra i ett kommunalförbund (Hilborn, 2000, 

s.54).

Men politiska organ av typen kommunalförbund kan även föra med sig problem 

för den demokratiska legitimiteten. Det är då framförallt den indirekta demokratiformen som 

kritikerna av denna organisationsform lyfter fram som problematisk. Det finns frågetecken 

kring hur involverade kommunerna och medborgarna verkligen är i kommunalförbundens 

politiska process. Det är här två aspekter som huvudsakligen framträder. Den första aspekten 

rör frågan om den demokratiska förankringen av de politiska besluten. Hur involverade är 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och medborgarna i kommunalförbundens politiska 

process? Den andra aspekten berör frågan om vilken legitimitet som kommunalförbundens 

indirekt valda politiska organ har? En följd av denna organisationsform är att medborgarna 

inte kan utkräva politiskt ansvar direkt av de ansvariga politikerna i kommunalförbunden.

I nära anslutning till de frågor om förankring och legitimitet som diskuteras 

ovan finns även frågan om demokratipolitik. För att komma tillrätta med de problem som 

finns gällande legitimitet och medborgerligt deltagande i den politiska processen, så drivs 
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olika demokratipolitiska projekt. Syftet med demokratipolitiken är att öka medborgarnas 

intresse för, och engagemang i politiska frågor också mellan de allmänna valen.

Demokratipolitik är en intressant aspekt i detta forskningsområde. Hur resonerar de berörda 

politikerna kring dessa frågor, och hur vill de öka intresset bland medborgarna för politik 

bedriven på den regionala nivån?     

I denna uppsats kommer fokus i fortsättning enbart att ligga på Region Halland

och som det framkommit ovan så kan kommunalförbund av Region Hallands typ föra med sig 

problem för den demokratiska legitimiteten. Denna studie kommer därför att undersöka det 

demokratiska underskott som eventuellt kan existera i kommunalförbundet Region Halland. 

Syftet med denna studie blir följaktligen att undersöka Region Halland ur ett demokrati- och 

legitimitetsteoretiskt perspektiv.

Ovan har två delområden inom samma forskningsområde utkristalliserats, dels 

förankring och dels demokratipolitik. Denna indelning syns även i uppsatsens konkreta 

frågeställningar vilka är:

 Hur fungerar förankringsfunktionerna mellan Region Halland och de halländska 

kommunerna och medborgarna?

 Vilka demokratipolitiska ambitioner har Region Halland?   

1.2 Genomförande av studien

I detta avsnitt kommer studiens metodik att presenteras och motiveras, i avsnitt 1.2.1 kommer 

val av metod att redovisas och i avsnitt 1.2.2 diskuteras uppsatsens material ur ett källkritiskt 

perspektiv. Ambitionen är att detta ska ske på ett så tydligt sätt att studiens metod och

genomförande är klart redovisade och att kravet på intersubjektivitet därigenom kan sägas 

vara uppnått (Lundquist, 1993, s.52).  

1.2.1 Metod, urval och frågeguide

I denna studie står kommunalförbundet och samverkansorganet Region Halland i centrum. I 

undersökningar som denna där syftet med studien är att på djupet undersöka och beskriva,

lämpar sig den kvalitativa metoden väl (Lundquist, 1993, s.104). Sammanfattningsvis kan 

denna studie därmed sägas vara en empirisk kvalitativ fallstudie. 
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Det finns olika varianter av kvalitativa metoder som beroende på studiens syfte 

lämpar sig olika väl. I denna uppsats kommer samtalsintervjun att användas. Anledningen till 

detta är att samtalsintervjun innebär att de svar de intervjuade ger får ta tid och det är 

dessutom möjligt att ställa följdfrågor om intervjuaren så önskar (Esaiasson, 2004, s.104).

I alla vetenskapliga undersökningar är det nödvändigt att göra ett urval av 

undersökningsobjekt och intervjupersoner. Denna urvalsprocess skiljer sig åt beroende på om 

det är en kvalitativ eller kvantitativ studie, i kvalitativa studier spelar inte statistisk 

representativitet samma framträdande roll (Trost, 2005, s.105). I stället för att som i 

kvantitativa studier fokusera på statistisk representativitet så är fokus i samtalsintervjun ofta 

såkallade ”centralt placerade källor” (Esaiasson, 2004, s.286). Detta innebär att de personer 

som antas sitta inne med djupast kunskap tillfrågas om en intervju. 

Urvalet till denna studie har skett genom att tre av Hallands totalt sex kommuner 

valts ut som lämpliga att ingå i studien. Anledningen till att tre kommuner valts ut är att det 

finns begränsat med tid i en undersökning som denna. I urvalsprocessen var tanken även att 

undersöka kommuner av olika befolkningsmässig storlek. Detta på grund av att förhållandena 

mellan de halländska kommunerna i deras arbete, med Region Halland, kan tänkas skilja sig 

åt beroende på just kommuns befolkningsstorlek. Små kommuner kanske inte har samma 

resurser som stora kommuner och därmed kan eventuellt arbetsprocesserna mellan dem skilja

sig åt. Därför valdes i denna uppsats en mindre kommun (Laholm med 23 000 inv.) en 

mellanstor kommun (Varberg med 55 000 inv.) och en större kommun (Halmstad med 88 000

inv.) ut som särskilt lämpliga att ingå i studien.

Därefter valdes två politiker från varje kommun ut och tillfrågas om de hade 

möjlighet ställa upp på en intervju. När politikerna valdes ut var ambitionen att välja politiker 

med stor insyn i det politiska arbetet i kommunen, men även gärna med uppdrag i Region 

Halland. Det var även ett mål att politiker från olika politiska partier skulle tillfrågas. Laholm 

utgjorde här ett undantag då enbart en politiker intervjuades och för att kompensera detta 

genomfördes även en intervju med den f.d. kommunchefen i Laholm, som numera arbetar på 

Region Halland med ansvar för utvecklingsfrågor. Två tjänstemän på Region Halland 

intervjuades även, en med ansvar för Region Hallands arbete med utvecklingsstrategin och en 

med ansvar för Region Hallands arbete med tillväxtprogrammet. Slutligen har även 

regionstyrelsens ordförande, den högsta politiskt ansvarige på Region Halland, intervjuats. En 

fullständig lista med intervjupersonerna redovisas i bilaga 1.

Intervjuerna genomfördes utan bandspelare på respektive persons kontor och 

varade i de flesta fall mellan 45-60 min. De svar som lämnades nedtecknades på plats och 
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renskrevs efter intervjuerna. Till grund för intervjuerna ligger en frågeguide som 

sammanställdes med tanke på att få balans mellan tematiska och dynamiska frågor (Esaiasson, 

2004, s.289f). Det bör även påpekas att frågeguiden bygger på de aspekter av demokratisk 

legitimitet (effektiv delaktighet, upplyst kunnande och demokratiska procedurer) som ligger 

till grund för denna uppsats. Dessa kommer att presenteras mer ingående i kapitel 2. Denna 

uppsats frågeguide är uppbyggd kring sex teman: 

• Förankring och demokratipolitik (Region Hallands framväxtsfas)

• Förankring i Region Hallands allmänna politiska process (kommun) 

• Förankring i Region Hallands allmänna politiska process (medborgare)

• Förankring av utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet (kommun)

• Förankring av utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet (medborgare) 

• Konkreta demokratipolitiska ambitioner.

Inom varje tema fanns det en möjlighet för den intervjuade att förhållandevis 

fritt få utveckla sin syn på det aktuella temat. Men det ställdes också, inom varje tema, ett 

antal i förväg färdigställda konkreta frågor. Uppsatsens frågeguide redovisas i bilaga 2.

1.2.2 Material

Denna uppsats bygger på två typer av material, dels tryckt material och dels intervjuer. Det 

tryckta materialet består av Regional utvecklingsstrategi 2002-2020 och Regionalt 

tillväxtprogram för Halland 2004-2007 dessutom har Region Hallands egen 

utvärderingsrapport om utvecklingsstrategin använts. Detta innebär alltså att Region Hallands 

drivande av tillväxtpolitik kommer att utgöra en särskilt viktig del av denna uppsats material. 

Anledningen till detta är att materialet annars skulle ha blivit allt för omfattande med tanke på 

att Region Halland är verksamma inom en rad olika politikområden. Det är dessutom så att 

tillväxtpolitiken är ett av Region Hallands mest prioriterade områden och ett politikområde 

där kommunerna samt till viss del även medborgarna förväntas spela en aktiv roll. Allt detta 

gör användandet av tillväxtpolitiken till ett lämpligt val. 

Intervjumaterialet är resultatet av de intervjuer som genomförts med politiker 

och tjänstemän. En stor del av studiens material utgörs alltså av de intervjuer, vilket måste 

diskuteras ur ett källkritiskt perspektiv med tanke på risken för vinklade svar. För att göra 

detta kommer Lennart Lundquists resonemang kring olika analysplan, som redovisas i Det

vetenskapliga studiet av politik (1993), att användas. Lundquist anser nämligen att empiriskt 

material framtaget genom intervjuer kan befinna sig på tre olika analysplan och på varje 
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analysplan finns det en ”verklighet”. På utsagoplanet återfinns den verklighet som de 

intervjuade återger, på informationsplanet återfinns verkligheten så som de intervjuade ser 

den och på verklighetsplanet återfinns den faktiska verkligheten (Lundquist, 1993, s.108f). 

Lundquist varnar uttryckligen för risken att politiker och tjänstemän kan presentera en bättre 

bild av ett visst fenomen eller företeelse än vad som verkligen är fallet (Lundqust, 1993, 

s.112f). Överfört till denna uppsats kan det finnas en risk för att de intervjuade ger en ljusare 

bild av kommunens och medborgarnas grad av involvering i Region Hallands politiska 

process. Detta kan även vara fallet med utvärderingsrapporten. Ambitionen i denna uppsats är 

att lämna utsagoplanet och försöka beskriva kommunernas och medborgarnas faktiska 

involvering i Region Hallands politiska process. 

1.3 Tidigare forskning

Janerik Gidlund undersöker i Regionalisering och demokratisk legitimitet (1998) olika 

aspekter av den regionaliseringsprocess som nu pågår inom det svenska politiska systemet.  I

studien förs dels en teoretisk diskussion kring demokratisk legitimitet och regional 

integration. Dessutom undersöks vilka demokratiskillnader som existerar mellan 

regionförsöken i Region Skåne och Regionförbundet i Kalmar län. 

En annan undersökning inom detta problemområde är Jörgen Johanssons 

Regionförsök och demokrati – demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne 

och Västra Götaland (2005). I studien prövas om det regionala utvecklingsarbetet idag är 

bättre demokratiskt förankrat på grund av Skåne- och Västra Götalandsregionens framväxt än 

det var tidigare. Studien fokuserar på tre delområden, först en beskrivning av orsakerna 

bakom regionaliseringen i Sverige och i de båda regionerna. Därefter undersöks de två 

regionernas demokratipolitik och slutligen undersöks hur det regionala utvecklingsarbetet i de 

båda regionerna har bedrivits och vilken hänsyn som har tagits till demokratiska principer.

Det finns även studier utförda inom problemområdet som enbart fokuserar på 

förhållandena i Halland. I Regionalisering och kommunal självstyrelse – halländska 

kommuner i en regional miljö (2004) behandlar Jörgen Johansson just dessa frågor. 

Drivkrafterna bakom regionaliseringen i Halland och organiseringen av regionaliseringen 

undersöks. Dessutom undersöks hur de olika aktörerna ser på resultaten från de kommunala 

och regionala samarbetsprojekten och den demokratiska legitimiteten i dessa 

sammanslutningar. Framväxandet av Region Halland analyseras i studien, fokus ligger 

dessutom på fyra samverkansprojekt som de halländska kommunerna är inblandade i: 
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Entreprenörsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund 

och Projekt Fegensamverkan.       

Region Halland står dessutom ensamt i fokus i Annica Svensson, Elvi Richard 

och Eva Lundberg Utvärdering av Region Halland två år efter dess tillkomst (2005). Denna 

studies syfte är att klargöra om politiker, tjänstemän och huvudmän anser att Region Halland 

uppfyller den målsättning som sattes upp vid grundandet av organisationen. Aktörernas 

åsikter om Region Halland undersöks dessutom.  

Den ovan redovisade tidigare forskningen kommer fortsättningsvis att användas 

på två sätt. För det första kommer Gidlunds aspekter av demokratisk legitimitet att utgöra en 

viktig del av denna uppsats teoretiska grund, detta kommer att utvecklas ytterligare i kapitel 2. 

Dessutom kommer denna uppsats resultat att jämföras med de slutsatser som dras om Region 

Halland i Utvärdering av Region Halland två år efter dess tillkomst och i Regionalisering och 

kommunal självstyrelse – halländska kommuner i en regional miljö, detta kommer att göras i 

kapitel 4.

1.4 Disposition

Denna uppsats fortsatta presentation kommer att bygga på en delning i 3 kapitel. I kapitel 2

kommer studiens teorianvändning att presenteras och motiveras. I kapitel 3 kommer 

uppsatsens huvudsakliga analys att genomföras och i kapitel 4 kommer studiens viktigaste 

resultat att presenteras och sättas i samband med tidigare forskning.  
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2. Teori

I detta kapitel kommer uppsatsens teorianvändning att presenteras och kapitlet inleds med en 

demokratiteoretisk orientering i avsnitt 2.1. Därefter flyttas fokus till Robert A. Dahl och 

Janerik Gidlunds resonemang kring de demokratiska processerna och deras legitimitet. I 

avsnitt 2.2 presenteras de kriterier som Dahl använder för att bedöma hur väl fungerande en 

demokratisk process är och i avsnitt 2.3 redovisas Gidlunds teori om den demokratiska 

legitimitetens huvudkomponenter. Teorikapitlet avslutas sedan i avsnitt 2.4 där studiens 

teoritillämpning presenteras.

2.1 Demokratiteoretisk orientering

David Held presenterar i Demokratimodeller Från klassisk demokrati till demokratisk 

autonomi de fyra samtida demokratimodeller som han anser präglar dagens debatt om vad 

demokrati bör vara. I detta avsnitt kommer en kortfattad presentation av Helds fyra 

demokratimodeller att ges.

Den första demokratimodellen kallas konkurrensgrundad elitdemokrati och Max 

Weber och Joseph Schumpeter är två personer som Held menar företräder denna 

åsiktsriktning. I denna demokratimodell är det är egentligen enbart politiker och tjänstemän 

som i någon större omfattning deltar i den politiska processen (Held, 1995, s.220). Det är 

följaktligen en demokratiform som inte eftersträvar ett stort folkligt engagemang i den 

politiska processen. Medborgarnas uppgift är istället att i de allmänna valen välja de 

företrädare som de vill ska representera dem och sedan lämna styrandet åt dessa 

representanter (Held, 1995, s.173).

Nästa demokratimodell kallas pluralism och denna modell utgår delvis från 

Webers och Schumpeters teorier. I denna demokratimodell ryms flera former av pluralism 

med delvis olika inriktning, inklusive en som kallas nypluralism (Held, 1995, s.224-226).

Robert A. Dahl och David Truman är två företrädare för de pluralistiska teorierna. Det som 

kännetecknar denna demokratimodell är att ett större utrymme tillskrivs aktörer utöver de som 

var framträdande i den konkurrensgrundade elitdemokratin. Näringslivs- och 

fackföreningsorganisationer är exempel på sådana aktörer, samt en lång rad andra 

organisationer som företräder olika gruppers intressen. Politikernas och politikens roll är 
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därför att försöka ta hänsyn till dessa grupperingars vilja och att nå kompromisser som 

accepteras av de flesta (Held, 1995, s.226-228).  

Förespråkarna för nästa demokratimodell finns inom det som Held kallar den 

nya högern och här återfinns teorier från till exempel Friedrich Hayek och Robert Nozick. Det 

som står i centrum här är frihet för individen och en positiv syn på vad marknaden kan 

åstadkomma (Held, 1995. s.291). Den demokratimodell som existerar i anslutning till detta 

synsätt kallar Held lagstyrd demokrati och det centrala i denna modell är att statens roll ska 

minska, medan marknadens roll ska öka (Held, 1995, s.300).  

Den nya vänstern med teorier från Pateman, MacPherson och Poulantzas

förespråkar en demokratimodell som Held kallar deltagardemokrati (Held, 1995, s.304).

Utgångspunkten är att det i dagens demokratier finns skillnader mellan medborgare som beror 

på klass-, ras- och könstillhörighet. Dessa skillnader gör att möjligheten till deltagande i den 

politiska processen är olika (Held, 1995, s.305). I deltagardemokratin uppmuntras alla 

medborgare att engagera sig i den politiska processen, detta engagemang bör också vara 

konstant alltså inte bara vid de allmänna valen. För att detta ska bli möjligt måste en rad 

förändringar av demokratin genomföras. Parlamenten, förvaltningen och de politiska partierna

måste bli mer demokratiska, men demokratin bör även utökas till den lokala nivån som till

exempel på arbetsplatser (Held, 1995, s.307).

Den kortfattade presentationen ovan visar på de två huvudsakliga konflikter 

som, väldigt förenklat, finns i diskussionen om vad en verklig demokrati bör vara. Den första 

skiljelinjen går mellan förespråkarna av stor respektive liten medborgerlig involvering i den 

politiska processen. Förespråkarna av en stor delaktighet lyfter fram medborgarna som 

konstanta deltagare i den politiska processen, samrådsmöten mellan politiker och medborgare

är ett exempel på detta. Mot detta synsätt står de som istället anser att medborgarnas 

demokratiska engagemang huvudsakligen bör vara koncentrerat till valdagen, därefter sköts 

den politiska styrningen framförallt av de valda politikerna. Nästa skiljelinje går mellan de 

som anser att staten ska vara en välfärdsstat och de som istället förespråkar en nattväktarstat. I 

välfärdsstaten är uppgifterna för staten och därmed även för den politiska styrningen fler än i 

nattväktarstaten. Det konflikten här gäller är vilka sakområden som den politiska styrningen 

bör kontrollera och vilka som istället bör lämnas över till marknaden.    

De skilda åsikter som finns om det demokratiska systemets uppbyggnad 

kommer vi att återkomma till i kapitel 4. Där kommer uppsatsens resultat att sättas in i detta 

demokratiteoretiska sammanhang. 
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2.2 Dahl

Dahls utgångspunkt för fastställandet av de kriterier som bör känneteckna den demokratiska 

processen grundar sig i sex antaganden. För det första så eftersträvar medlemmarna av 

samfälligheten bindande beslut. Beslutsprocessen är, för det andra, uppbyggd av två delar, 

dels fastställande av dagordning och dels beslutsfattande. För det tredje så är det bara 

samfällighetens medlemmar som får fatta de bindande besluten. Det fjärde antagandet fastslår 

att lika andelar ska tilldelas medlemmarna av samfälligheten, om kraven som framförs 

bedöms som lika giltiga. För det femte så är ingen medlem av samfällighetens önskemål mer 

värdefull än någon annan. Ingen vilja ska värderas högre än någon annans vilja. Det sjätte 

antagandet slår fast att alla medlemmar av samfälligheten på egen hand är mest kvalificerad 

att uttrycka och bestämma sina egna önskemål (Dahl, 1992, s.33-36).

Dahl menar att om de angivna antagandena accepteras så blir följden att den 

demokratiska processen bör styras av vissa kriterier. Dahl anser att det existerar fem kriterier 

som kan användas för att bedöma den proceduriella demokratin (politisk jämlikhet, effektiv 

delaktighet, upplyst kunnande, kontroll över dagordningen och inklusion).

Kriteriet om politisk jämlikhet innebär att alla medborgares åsikter är lika 

betydelsefulla och att rösträtten är lika för alla medborgare vid de tillfällen som beslut skall 

fattas. Men detta kriterium, betonar Dahl, anger inte exakt hur omröstningar och valsystem 

ska vara konstruerade. Kriteriet om effektiv delaktighet lyfter fram den enskildes möjlighet att 

påverka den politiska processen. Medborgarna måste ha möjlighet att kunna påverka de 

politiska beslutens utformning, denna möjlighet ska vara lika för alla medborgare. Dessutom 

ska det vara möjligt att uttrycka sina åsikter om de politiska frågorna från det att frågorna 

väcks tills det att besluten är fattade. Om dessa två kriterier kan anses vara uppfyllda så, 

menar Dahl, kan politiska systemet betecknas som proceduriellt demokratiskt (Dahl, 1992, 

s.37-39).

Medborgarnas möjlighet att erhålla relevant kunskap om de frågor som 

avhandlas i den politiska processen behandlas i kriteriet upplyst kunnande. Det bör vara 

möjligt för alla medborgare att skaffa sig kunskap om de förestående politiska besluten. Detta 

för att på ett upplyst sätt kunna uttrycka sina personliga ställningstaganden om frågor som 

behandlas i den politiska processen. Det är följaktligen möjligt att bedöma hur väl fungerande 

olika typer av proceduriella demokratiska system är, genom att fastställa hur medvetna och 

inblandade i de politiska processerna som medborgarna är. Demokratiska procedurer som, för 
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medborgarna, presenterar en i förväg klar dagordning och inte är öppna med information, kan 

inte försvaras om detta kriterium ska eftersträvas. Dahl kategoriserar den beslutsprocess som 

lever upp till de tre ovan presenterade kriterierna som en fullständig proceduriell demokrati 

med avseende på dagordning och Folket (Dahl, 1992, s.39-41).   

Kriteriet om kontroll över dagordningen fastslår att medborgarna ska vara de 

enda som kan avgöra vilka frågor som ska behandlas inom den proceduriella demokratin och 

vilka frågor som eventuellt kan delegeras. Det är möjligt att delegera vissa frågor till domare 

och tjänstemän och trots detta leva upp till kriteriet i fråga. Men det är medborgarna som 

bestämmer vilka frågor som ska delegeras och medborgarna måste alltid kunna bestämma att 

de vill ha beslutanderätten tillbaka. Om de fyra hittills beskrivna kriterierna är uppfyllda 

betecknas den som en fullständig proceduriell demokrati med avseende på Folket (Dahl, 

1992, s.41-44).

Inklusion är det femte och sista kriteriet som Dahl använder sig av och detta 

kriterium fastslår vilka människor som ska räknas som medlemmar av Folket. Dahls svar på 

denna fråga är att samtliga vuxna medlemmar i samfälligheten med undantag för de som kan 

betecknas som genomresande utgör Folket. Den beslutsprocess som lever upp till samtliga de 

fem kriterier som redovisats ovan är enligt Dahls terminologi en fullständig proceduriell 

demokrati (Dahl, 1992, s.44-62).

2.3 Gidlund

Gidlund menar att den representativa demokratin bygger på tre grundkomponenter som alla 

påverkar den demokratiska legitimiteten. Dessa är demos, offentligt rum och demokratiska 

procedurer.

Utgångspunkten i Gidlunds resonemang är att även om territoriella 

identifikationer, som nationell- och regionalidentitet, är sociala konstruktioner så är de viktiga 

för skapandet av fungerande politiska system. Om det existerar en samhörighetskänsla och 

solidaritet mellan medlemmarna av den regionala politiska enheten är förutsättningarna att det

politiska systemet accepteras större än om dessa faktorer inte existerar. Gidlund menar att om 

ett regionalt demos inte existerar innebär detta problem för skapandet av en fungerande 

demokrati på regional nivå. Svårigheterna att skapa en fungerande demokrati, poängterar 

Gidlund, gäller åtminstone under vad han kallar en ”medellång” tidsperiod, med tiden kan 

eventuellt den skapade politiska enheten accepteras av de berörda medborgarna (Gidlund, 

1998, s.10-15).  
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Gidlund anser att om demokratin på regional nivå ska nå sin fulla potential så 

måste det finnas ett regionalt offentligt rum där de regionala politiska frågorna kan debatteras. 

Det är viktigt att medborgarna känner till och uttrycker sin egen åsikt om den regionala 

politiska agendan. Från det offentligas sida är det önskvärt att satsningar på skolan och 

folkbildning görs. De politiska partierna och de olika intresseorganisationerna måste även 

förändra sig så att de kan agera funktionellt i den nya regionala ordningen. Massmedia spelar 

även en viktig roll för att det offentliga regionala rummet ska kunna fungera tillfredställande. 

Dagstidningar, lokalradio och lokala tv-stationer som belyser regionens förhållanden är här 

viktiga. Men en fungerande regional samhällsdebatt är även beroende av, påpekar Gidlund, en 

öppenhet kring den förda politiken från de politiska institutionernas håll (Gidlund, 1998, s.16-

17).

De demokratiska procedurerna är den sista faktorn som Gidlund menar 

påverkar hur legitim den representativa demokratin kan anses vara. Här ligger fokus på 

utkrävandet av politiskt ansvar och möjlighet till politisk påverkan (Gidlund, 1998, s.17).

Det existerar i det svenska politiska systemet två huvudtyper av politiska församlingar, den

direkt och den indirekt tillsatta. På kommunal nivå är det fullmäktigeförsamlingen som är den 

direktvalda medan de instanser som sköter det löpande arbetet (kommunstyrelsen och 

nämnderna) är indirekt valda av fullmäktige (Gidlund, 1998, s.17-19).

Kategoriseringen i två typer av politiskt valda församlingar återfinns även inom 

den regionala demokratin. Regionförbundsmodellen bygger på att de samverkande 

kommunerna (primär- och landstingskommuner) utser representanterna till 

regionförsamlingen. Gidlund pekar på några legitimitetsproblem som detta kan föra med sig. 

Det kan vara så att små politiska partier som finns representerade i en kommuns 

fullmäktigeförsamling är för litet för att kunna representeras i regionfullmäktigeförsamlingen. 

En lösning på detta problem kan vara att införa någon slags ”minoritetsskydd” för att 

småpartiernas rättigheter ska garanteras. Ytterligare en aspekt som är värd att betona är att 

denna form av indirekta demokrati innebär att det är på den kommunala nivån, inte regionala, 

som det är möjligt att ställa politikerna tillsvars för fattade beslut.    

I regionfullmäktigemodellen är den politiska församlingen tillsatt i direkta val 

av de röstberättigade medborgarna. Men trots detta så kan det, ur ett legitimitetsperspektiv, 

finnas problem också med denna modell. Risken är att vissa kommuner i regionen inte 

kommer att vara representerade i regionstyrelsen och eventuellt även i regionfullmäktige på 

grund av sin storlek. En lösning på detta problem skulle, enligt Gidlund, kunna vara ett 

införande av arbetsformer i regionens politiska system som möjliggör att de små 
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kommunernas intressen tillgodoses. Beslutsfattande med majoritetsregeln kan även den göra 

så att småkommunerna missgynnas och de stora kommunerna gynnas. Här anser Gidlund att 

en vetorätt för kommunerna i speciellt viktiga frågor skulle kunna vara en lösning. Fördelen 

med denna ordning är att regionens sammanhållning skulle underlättas på grund av att de små 

kommunerna fick större inflytande, nackdelen är svårigheterna att fatta beslut om total enighet 

krävs (Gidlund, 1998, s.17-19).

2.4 Teoritillämpning

I denna undersökning kommer tre av de ovan redovisade aspekterna att användas för att 

analysera Region Hallands legitimitet. Dessa tre är: effektiv delaktighet, upplyst kunnande 

och demokratiska procedurer. 

Således utelämnas tre av Dahls kriterier (politisk jämlikhet, kontroll över 

dagordningen och inklusion) och två av Gidlunds (demos och offentligt rum). I Dahls fall är

anledningen att dessa aspekter behandlar faktorer som faller utanför studien syfte. Dahls 

kriterium om politisk jämlikhet, kontroll över dagordningen och inklusion är alla viktiga för 

att kunna bedöma hur demokratisk en politisk process är. Men de tre kriterierna ”hör hemma” 

på den nationella nivån inte den regionala. Frågor av typen vem har rätta att rösta, eller vilka 

frågor bör behandlas i den politiska processen och vilka i förvaltningen, bestäms i Sverige på 

den nationella politiska nivån. Gidlunds två kriterier om demos och regionalt rum är även de 

viktiga för bedömningen av demokratisk legitimitet, men uppsatsens tvådelade frågeställning 

(förankringsfunktioner och demokratipolitik) gör att dessa kriterier inte kommer att användas.

Sammanfattningsvis kan anledningen till att denna studie i fortsättningen enbart kommer att 

använda tre av de redovisade aspekterna sägas vara att det är just dessa aspekter som påverkar 

den faktiska politiska processen, vilket är det som står i fokus i denna uppsats.

I kapitel 3 kommer undersökningen av Region Hallands förankringsfunktioner 

att fortsätta. Där kommer de arbetsprocesser som leder fram till att politiska beslut fastslås 

inom Region Halland att kartläggas. Detta innebär att dels Region Hallands allmänna politiska 

process och dels arbetet med tillväxtpolitiken (utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet) 

kommer att stå i fokus. Mer konkret innebär detta att de halländska kommunernas 

kommunstyrelse, kommunfullmäktige samt medborgarnas grad av deltagande i de ovan 

redovisade arbetsprocesserna kommer att undersökas. När det gäller Region Hallands arbete 

med demokratipolitik så kommer de åtgärder som syftar till att öka intresset för och 

engagemanget i Region Hallands politiska process att undersökas.
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3. Analys av Region Halland

Uppsatsens analys kommer att vara delad i två huvuddelar, i avsnitt 3.1 ligger fokus på 

Region Hallands allmänna politiska process och i avsnitt 3.2 ligger fokus på Region Halland 

och tillväxtpolitik. I detta kapitel är ambitionen att dels beskriva Region Hallands 

arbetsprocesser, dels presentera de intervjuade politikerna och tjänstemännens åsikter om 

kommunernas och medborgarnas roll i Region Halland, samt att dessutom analysera

arbetsprocesserna med fokus på legitimitet. Den beskrivning och analys som genomförs i 

kapitel 3 grundar sig framförallt på de intervjuer som har genomförts med politiker 

verksamma i kommun och Region Halland, samt med tjänstemän på Region Halland.

Dessutom har tryckt material i form av utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet samt

Region Hallands egen utvärdering av arbetet med utvecklingsstrategin använts.  

3.1 Region Hallands politiska process

Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar, i avsnitt 3.1 kommer en bakgrund till Region Halland 

och demokratipolitik att ges. Därefter kommer en beskrivning av kommunernas respektive 

medborgarnas involvering i Region Hallands politiska process att ges i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2. 

Slutligen kommer sedan kommunernas och medborgarnas involvering att analyseras i avsnitt 

3.1.3.

Vi börjar som sagt detta avsnitt med en kortfattad beskrivning av: dels Region 

Hallands organisation och arbetsuppgifter och dels innebörden av termen demokratipolitik. 

Syftet med Region Hallands grundade 2003 brukar anges vara en önskan, från politiskt håll, 

att förbättra det regionala samarbetet i Hallands län. Organisationen ägs av sina medlemmar 

vilka är de sex kommunerna i Hallands län samt Hallands läns landsting. Region Halland är i 

juridisk mening både ett kommunalförbund och ett samverkansorgan och har övertagit en rad 

uppgifter som tidigare kontrollerades av landstinget, länsstyrelsen och Kommunförbundet 

Halland. Region Halland ansvarar idag för alla de uppgifter, förutom sjukvården, som tidigare

kontrollerades av landstinget. Organisationen ansvarar även för två naturbruksgymnasier och 

två folkhögskolor. Region Halland har dessutom övertagit frågor som rör regionalutveckling 

och infrastruktur från länsstyrelsen (www.regionhalland.se).
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Region Halland styrs på politisk nivå av två organ, regionfullmäktige och 

regionstyrelsen. Regionfullmäktige som är den högsta beslutande församling består av 57 

ledamöter, vilka utses av hallands sex kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige i 

Hallands län. De sex halländska kommunerna utser, beroende på sin folkmängd, 38 

ledamöter och landstinget 19 ledamöter. Regionstyrelsen som är den ”beredande” och 

”verkställande” församlingen utses av regionfullmäktige. I regionstyrelsen sitter det 11 

ledamöter (www.regionhalland.se).  

Demokratipolitik är ett politikområde som skapades och definierades i 

regeringens budgetproposition för 2001. Skapandet av detta nya politikområde kan sägas vara 

en följd av det sena 1990-talets samhällsutveckling, där två faktorer särskilt pekas ut. Den 

första är den demokratiutredning som från 1997 arbetade med förslag till lösningar på de 

problem som det svenska folkstyret stod inför. Internationalisering och medlemskap i den 

Europeiska Unionen hade fått till följd att förutsättningarna för folkstyret behövde utredas. 

Den andra faktorn som brukar lyftas fram är det låga valdeltagandet i 1998 års allmänna val

(Skr. 2003/04 :110, s.6f). Arbetet med statliga demokratifrågor utvecklades senare ytterligare 

i propositionen Demokrati för det nya seklet där två syften utpekas: för det första ska den 

representativa demokratin värnas och för det andra ska medborgardeltagandet uppmuntras

(Skr. 2003/04 :110, s.6f ). I propositionen pekas dessutom fyra mål, som senare antogs av 

riksdagen, för demokratipolitiken ut:   

•Valdeltagandet skall öka väsentligt i de nationella och kommunala valen liksom i valet till Europaparlamentet.

•En ökad andel av medborgarna skall inneha någon form av politiskt förtroendeuppdrag.

•Medborgarna skall ha bättre möjligheter än idag att delta i och påverka den politiska processen. 

•Medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli mer jämlika än de är idag. Andelen 

ungdomar, arbetslösa och personer med utländsk bakgrund som deltar i den politiska processen skall öka. 

Dessa fyra mål för den statliga demokratipolitiken utgör en viktig del i denna uppsats 

undersökning av Region Hallands demokratipolitiska ambitioner. Detta syns framförallt i den 

frågeguide som ligger till grund för de genomförda intervjuerna.  

3.1.1 Kommunens roll i Region Halland

I detta avsnitt ligger fokus på hur kommunernas deltagande i Region Hallands politiska 

process ser ut och vilka eventuella förändringar som grundandet av Region Halland har fört 



19

med sig för de halländska kommunerna. Avsnittet börjar med en genomgång av hur Region 

Halland har förändrat de halländska kommunernas organisation och arbete. Därefter flyttas 

fokus till Region Hallands förankring tillbaka till kommunerna och till hur debatten i 

kommunerna om Region Halland ser ut. Avslutningsvis kommer sedan de intervjuade 

politikernas åsikter om kommunens roll i Region Halland att presenteras.

En i studien viktig infallsvinkel var att undersöka hur Region Hallands bildande 

har förändrat förutsättningarna för de halländska kommunerna. Vi kan direkt fastslå att de 

genomförda intervjuerna visar att inga stora organisatoriska förändringar har skett i de 

halländska kommunerna. De förändringar som finns att redovisa kan delas upp i tre typer av 

förändringar. För det första finns kommunerna idag representerade på den regionala nivån och 

spelar här en ny roll strategiskt, för det andra har kommunerna idag nya operativa uppgifter 

och för det tredje finns det numera en ny regional anda bland, i kommunen, verksamma 

politiker. 

Men vi börjar med bildandet av Region Halland som alltså inte har, på något 

omfattande sätt, förändrat hur de halländska kommunerna väljer att organisera sin 

verksamhet. På denna punkt är intervjumaterialet entydigt från de intervjuade politikerna och 

tjänstemännen. Den enda organisatoriska förändring som finns att peka på är i Varbergs 

kommun. Här har det skapats en regionkommitté där de politiskt förtroendevalda, med 

uppdrag i Region Halland, träffas och diskuterar aktuella regionala frågor. Men betydelsen av 

kommittén tonas ner och den liknas, av en av de intervjuade politikerna, vid en samtalsgrupp.

Varbergs kommuns regionkommitté är alltså inte en församling där viktiga beslut fattas. 

Vi går nu vidare till de förändringar som finns att redovisa och som var tre till 

antalet. För det första så är de halländska kommunerna numera företräda på den regionala 

nivå och har därmed en möjlighet att påverka den regionala politikens utformning. Från 

regeringen får Region Halland i uppdrag att utveckla länstrafikplan, utvecklingsstrategi och 

tillväxtprogram, uppgifter som förut sköttes av länsstyrelse och landshövding. Den andra 

typen av förändring är den nya operativa roll som tillkommit kommunerna. Idag drivs

nämligen olika projekt som utvecklats inom Region Halland av kommunerna. Ett exempel på 

operationellt kommunansvar är de lärcentra som drivs inom ramen för det regionala 

tillväxtprogrammet. Men den förändring som grundandet av Region Halland fört med sig och 

som tydligast framträder i intervjuerna är det, i kommunerna, ökade regionala engagemanget.

Förändringen syns dels i att dialogen mellan de halländska kommunerna har ökat och dels 

genom att kommunerna i dag tänker mer regionalt än man gjorde tidigare. Att kvantifiera ett 

”ökat regionalt engagemang” är självklart svårt, kanske beskrivs det bäst genom en av de 
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intervjuade politikernas ord. Politikern anser att för 15 år sedan ville de flesta politiker dela 

Hallands län, idag däremot vill ”nästan alla behålla Halland helt”. Detta är ett exempel, anser 

politikern, på hur Region Halland har förstärkt den regionala andan. Denna syn, på ett ökat 

regionalt tänkande, är också väldigt framträdande i intervjumaterialet. 

Nu flyttas fokus till hur ofta Region Halland och politiska frågor som är en del 

av Region Hallands kompetensområde diskuteras i kommunerna. Den bild som framträder i 

intervjuerna är tydlig från både politiker och tjänstemanna håll. Region Halland och politiska 

frågor hemmahörande i organisationen diskuteras nämligen inte i kommunernas politiska 

organ i någon större omfattning. Det är dessutom så att när Region Halland väl finns på 

kommunernas politiska agenda så är det framförallt i kommunstyrelsen som diskussionerna 

förs. Intervjuerna visar att kommunfullmäktige inte i någon särdeles stor utsträckning är 

involverade i debatt om Region Halland. Ytterligare ett förhållande som präglar debatten i

kommunerna om regionala frågor och som dessutom bekräftas av samtliga intervjuade 

politiker, är den samsyn mellan de politiska partierna som existerar. När diskussion väl förs i 

kommunerna är den nämligen fri från konflikter mellan de politiska partierna. Den samsyn 

som finns inom kommuner finns även, när frågorna diskuteras på Region Halland nivå,

mellan de halländska kommunerna. En intervjuad tjänsteman påpekar också just att samsynen 

mellan politiker är ”förvånande stor”.    

Det är nu dags att sammanfatta de intervjuades åsikter om kommunens 

möjlighet att påverka Region Hallands politiska process. Det går direkt att fastslå att ingen av 

de intervjuade politikerna framför någon allvarlig kritik gällande kommunens möjlighet att 

påverka Region Hallands politiska process. De anser vidare att kopplingen till den politiska 

processen är bra och att kommunens formella och informella möjlighet att påverka är stor.

Den ovan beskrivna, entydigt positiva, bilden gällande kommunens möjlighet att påverka kan 

eventuellt nyanseras något genom att återge en jämförelse som framkom i intervjuerna. En 

intervjuad politiker anser att besluten i Region Halland är bättre förankrade än i det gamla 

kommunalförbundet, men inte lika bra som i ett vanligt kommunfullmäktige. Här finns det 

alltså ett visst ifrågasättande av kommunens involvering i Region Hallands politiska process. 

Men det måste ändock fastslås att från politiskt håll är klagomålen gällande kommunal 

involvering ytterst begränsad. Om möjligheten att påverka däremot gäller regionfullmäktige 

är bilden som framträder i intervjuerna mer sammansatt. Tre av de intervjuade politikerna är 

tveksamma till hur involverat regionfullmäktige egentligen är i Region Hallands politiska 

process. Kritiken går här ut på att regionfullmäktige inte är tillräckligt delaktig i själva arbetet, 

utan enbart förväntas fastslå regionstyrelsens beslut. Regionfullmäktige liknas, av en 
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intervjuad politiker, vid ett ”transportkompani” där regionfullmäktige i princip enbart 

förväntas fastslå regionstyrelsens beslut. Kritik mot regionfullmäktige, anser samma politiker,

kan även riktas med avseende på själva debatterna i fullmäktigeförsamlingen. 

Regionfullmäktige är nämligen inget forum för partiskiljande diskussion. En annan intervjuad 

politiker delar uppfattningen om regionfullmäktiges bristande involvering i Region Hallands 

politiska process. Den intervjuade politiker anser att en politisk styrning genom 

direktionsmodellen vore bättre än fullmäktigemodellen.

3.1.2 Medborgarens roll i Region Halland

I detta avsnitt ligger fokus på hur det medborgerliga deltagande i Region Hallands politiska 

process ser ut och vilka eventuella förändringar som grundandet av Region Halland har fört 

med sig. Först kommer de förändringar som Region Halland inneburit för medborgarnas 

involvering att presenteras. Därefter ligger fokus på hur medborgarnas involvering i Region 

Hallands politiska process ser ut och vilka demokratipolitikiska ambitioner som finns från 

Region Hallands sida. Slutligen kommer de intervjuade politikernas åsikter om medborgarnas 

roll i Region Halland att redovisas.

Vi börjar med att undersöka hur medborgarnas möjlighet till involvering i 

politik bedriven på regional nivå har förändrats sedan Region Halland övertagit dessa 

uppgifter. Majoriteten av de intervjuade anser att bildandet av Region Halland har inneburit 

att möjligheten för medborgarna att påverka har ökat. Denna slutsats grundar sig på en 

jämförelse mellan hur det är idag och hur det var tidigare. Idag får Region Halland i uppdrag 

av regeringen att utveckla länstrafikplan, utvecklingsstrategi och tillväxtprogram, detta är 

uppgifter som tidigare sköttes av länsstyrelsen och landshövding och således helt utan 

möjlighet för medborgarna att påverka. Detta är den helt dominerande åsikten bland de 

intervjuade. Denna åsikt sammanfattas tydligt i en intervjuad politikers ord som menar att 

även om Region Halland styrs av indirekt tillsatta politiker så har den demokratiska kontrollen 

över dessa frågor ökat som en följd av Region Hallands tillblivelse. 

Även om möjligheterna för medborgarna till deltagande, enligt de intervjuade, 

har ökat så visar intervjuerna entydigt även på att det är svårt att engagera medborgarna i 

politiska frågor som hanteras av Region Halland. Det ges i intervjumaterialet en huvudsaklig 

förklaring till detta förhållandevis svala intresse från medborgarhåll. Nämligen skillnaden i 

kunskap och intresse mellan riksdag/kommun och region/landsting. Medborgare i allmänhet

känner väl till riksdag och kommun och dess arbetsuppgifter, men mellannivån, i det svenska 

politiska systemet är mer okänd. En intervjuad politiker fångar väl denna, bland de 
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intervjuade, vanliga åsikt genom att konstatera att kommunen förefaller ligga ”närmare 

hallänningen”. Ytterligare ett förhållande lyfts fram som förklaring till medborgarnas relativa 

ointresse för regionfrågor, men denna åsikt är inte lika vanligt förekommande i 

intervjusvaren, nämligen det dåliga medieintresset för just regionfrågor. Det är dessutom så 

att det inte finns någon heltäckande halländsk tidning, som fokuserar på hela Halland snarare 

än enbart lokalt, vilket en intervjuad politiker lyfter fram som problematiskt. Om fokus flyttas 

från medborgar involvering på individ basis till delaktigheten bland olika 

medborgargrupperingar så är åsikterna mer positiv. De intervjuade anser att det man kan kalla 

organisationshalland nämligen är mer involverat i Region Hallands politiska process än vad 

enskilda medborgare är. Näringslivsorganisationer och fackföreningsrörelsen är två exempel 

på organisationshalland som spelar en framträdande roll i Region Hallands olika 

arbetsprocesser. 

Nu flyttas fokus till Region Hallands demokratipolitikska ambitioner, tanken är 

här att undersöka hur organisationen arbetar för att öka den medborgerliga delaktigheten i 

organisationens politiska process. Det går direkt att fastslå att Region Halland inte själva 

driver demokratipolitiska projekt i någon större omfattning. Men Region Halland ger däremot 

ekonomiska bidrag till diverse projekt med demokratipolitisk inriktning. Dessa projekt finns 

redovisade på Region Hallands hemsida i deras projektdatabas. Den dominerande åsikten 

bland de intervjuade är att demokratipolitik är en politisk fråga som framförallt hör hemma på 

kommunnivå inte på regionnivå. Det fanns heller inte någon av de intervjuade som lyfte fram 

förhållandet att Region Halland inte driver några demokratipolitiska projekt som ett problem. 

En intervjuad politiker anser att huvudsyftet med Region Halland är arbetet med 

regionalutveckling och anser, precis som majoriteten av de intervjuade, vidare att 

demokratipolitik är en kommunfråga. En annan politiker som också anser att demokratipolitik 

drivs av Region Halland i liten utsträckning, lyfter fram arbetet med den regionala 

utvecklingsstrategin som ett lyckat exempel på demokratipolitik bedriven av organisationen.

Region Hallands arbete med just den regionala utvecklingsstrategin kommer ingående att 

behandlas, tillsammans med det regionala tillväxtprogrammet, i avsnitt 3.2. De genomförda

intervjuerna visar även på att det framförallt är de politiska partierna på lokalnivå, inte 

kommunerna, som driver demokratipolitiska frågor. I intervjuerna framkom det några 

exempel på projekt av demokratipolitisk karaktär. Ett var att ge kommuninvånarna möjlighet 

att ställa frågor om politiska förhållanden till fullmäktige eller särskild ansträngning från de 

politiska partiernas sida att öka antalet röstande i det allmänna valet 2006. Dessutom kan 

stormöten på landsbygden med kommuninvånare och möten med företagare ute i deras 
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verksamhet anses syfta till en ökad delaktighet i den politiska processen. Men det är värt att 

notera att i de genomförda intervjuerna framkom inte några demokratipolitiska projekt som 

syftade till att öka kunskapen om och delaktigheten i Region Halland.   

Det råder, sammanfattningsvis, bland de intervjuade politikerna och 

tjänstemännen en stor enighet om att Region Hallands nuvarande indirekta demokrati 

påverkar medborgarnas möjlighet att utkräva politiskt ansvar i negativ riktning. Men det finns 

också en nyansskillnad i svaren från kommunaktörerna där två inriktningar utkristalliseras. En 

grupp intervjuade anser att medborgarna inte har någon stor möjlighet att utkräva politiskt 

ansvar och att detta är ett allvarligt problem som bör åtgärdas. Den andra gruppen av 

intervjuade anser även den att möjligheten till direkt ansvarsutkrävande är liten, men de 

betonar även att medborgarna inte äger Region Halland utan det gör de halländska 

kommunerna och landstinget. Om politikerna missköter de regionala frågorna har 

medborgarna möjlighet att rösta bort de ansvariga kommunpolitikerna (indirekt) i de allmänna 

valen, detta är deras möjlighet att utkräva politiskt ansvar.

Samtliga intervjuade anser att legitimiteten för Region Halland kan påverkas 

negativt av den indirekta demokratiformen. Men också här finns det två åsiktsriktningar. En 

grupp intervjuade anser att direktval troligtvis skulle öka legitimiteten och att detta vore att 

föredra. Den andra gruppen anser att direktvalda politiska församlingar inte omedelbart löser 

alla eventuella problem med legitimitet. Argumentationen bland denna grupp intervjuade 

utgår från det svenska politiska systemet där det idag finns många indirekt tillsatta politiska 

församlingar och att detta förhållande inte per automatik leder till illegitimitet i den svenska 

formen av demokrati. Som arbetsuppgifterna ser ut idag för Region Halland behövs inte en 

direktvald församling, anser denna grupp av intervjuade, men om fler uppgifter skulle 

tillkomma så kan en ändring bli nödvändig. En intervjuad politiker anser att eftersom Region 

Halland inte är skattefinansierad är det okej med indirektdemokrati och att det idag inte finns 

några skäl för en direktvald församling. Politikern anser avslutningsvis att det är 

”beskattningen som är nyckeln”. 

3.1.3 Analys av Region Hallands politiska process

I detta avsnitt kommer Region Hallands allmänna politiska process att analyseras utifrån de 

tre kriterier för demokratisk legitimitet som ligger till grund för denna uppsats. Tanken är att 

här lyfta fram de faktorer som inverkar negativt på den demokratiska legitimiteten. Vi börjar 

detta avsnitt med att diskutera hur delaktiga och informerade hallänningarna är i Region 

Hallands politiska process. Jag anser att det här finns tre områden där organisationen har 
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problem. Det första är att Region Halland som organisation är förhållandevis okänd för 

medborgarna. Det andra är att diskussionen om Region Halland, och i organisationen 

hemmahörande frågor, är bristfällig ute i kommunerna. Det tredje är de frågetecken som 

existerar gällande regionfullmäktiges faktiska involvering i Region Hallands politiska 

process.  

Ett, för Region Hallands legitimitet, allvarligt problem är att för de allra flesta 

hallänningar är oklart vad Region Halland är för typ av organisation och vad organisationen 

egentligen ansvarar över för frågor. Detta är en bild som tydligt framkommer i intervjuerna

och som även där pekas ut som ett stort problem. Denna beskrivning av förhållandet mellan 

Region Halland och hallänningarna torde det också vara få som invänder emot. I intervjuerna 

framkommer det även att Region Halland inte själva driver några demokratipolitiska projekt. 

Även om organisationen ger ekonomiska bidrag till vissa projekt som kan beskrivas som 

demokratifrämjande, så ligger huvudansvaret för demokratipolitiska projekt på kommunerna 

och framförallt på de politiska partierna på kommunnivå. De genomförda intervjuerna visar 

också att det inte drivs några demokratipolitiska projekt vars syfte är att öka hallänningarnas 

involvering i och kunskap om Region Halland. Sammanfattningsvis är bilden således att 

Region Halland som organisation är okänd för hallänningarna och graden av involvering 

också liten, men det pågår trots detta inget arbete vars syfte är att öka kunskapen om och 

involveringen i Region Halland. Ambitionen vid bildandet av Region Halland var att få 

hallänningarna intresserade och involverade i organisationen, detta har inte lyckats vilket en 

stor majoritet av de intervjuade även anser. 

Den bristfälliga diskussionen i kommunerna om politiska frågor hemmahörande 

i Region Halland är det andra området där jag anser kritik kan riktas mot organisationen. Det 

är först och främst så att i Region Halland hemmahörande inte diskuteras i kommunerna i 

någon större utsträckning. För det andra är det så att när de regionala frågorna väl diskuteras i 

kommunerna är det företrädelsevis i kommunstyrelsen och inte i kommunfullmäktige. För det 

tredje är det så att de politiska frågorna av regional karaktär när de diskuteras i kommunerna 

präglas av samsyn. Samsynen gäller både inom kommunerna mellan de politiska partierna och 

mellan de halländska kommunerna på Region Hallandnivå. Om Region Halland inte är en del 

av den politiska diskussionen i kommunerna och om det dessutom inte finns olika åsikter 

bland kommunens politiska partier om regionpolitikens utformning så påverkas det 

medborgerliga engagemanget negativt. Det är svårt för medborgarna att bli delaktiga i och 

informerade om Region Hallands politiska process när ingen diskussion förs.
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Regionfullmäktiges roll är det tredje området på vilket kritik kan lämnas. Tre av 

de intervjuade politikerna ansåg att regionfullmäktiges involvering i Region Hallands 

politiska process var begränsad och att frågorna drevs på annat håll. Även om inte alla de 

intervjuade delade denna uppfattning är det ändå viktigt att lyfta fram detta till diskussion. I 

det nuvarande politiska systemet med ett indirekt tillsatt regionfullmäktige är det ju just 

regionfullmäktiges ledamöter som är tänkta att vara hallänningarnas representanter. Om inte 

Regionfullmäktige är involverat i tillräcklig utsträckning påverkas den demokratiska 

legitimiteten negativt. 

3.2 Region Halland och tillväxtpolitik

Även detta avsnitt är indelat i fyra delar, där en bakgrund och presentation av Region 

Hallands tillväxtpolitik ges i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 ges en beskrivning av 

kommunernas respektive medborgarnas involvering i arbetet med tillväxtpolitiken. Slutligen 

genomförs det i avsnitt 3.2.3 en analys av kommunernas och medborgarnas involvering i 

tillväxtpolitiken.

Region Halland bedriver på uppdrag från regeringen en regional tillväxtpolitik 

för Hallands län, där själva tillväxtpolitiken bedrivs i dels utvecklingsstrategin och dels i 

tillväxtprogrammet. I utvecklingsstrategin presenteras målsättningen på följande sätt: 

Syftet med denna regionala utvecklingsstrategi är att skapa en gemensam vision för Hallands framtid, att 

formulera strategier för att nå målen och att mobilisera krafter för att genomföra dem. Strategin ska användas 

för att skapa samverkan mellan regionens aktörer för att gemensamt förverkliga visionen (Utvecklingsstrategin, 

s.9).

I arbetet med utvecklingsstrategin samarbetade Region Halland med en rad aktörer som är 

betydelsefulla för Hallands utveckling. I denna grupp ingick dels offentliga aktörer som 

kommuner, landsting, länsstyrelse, högskolan och statliga myndigheter. Dessutom deltog 

representanter för det halländska näringslivet och fackliga organisationer. Men det betonas 

även i tillväxtprogrammet att dessa traditionella aktörers delaktighet i arbetet med strategin 

inte är tillräckligt. Målet är att så många som möjligt ska vara med och påverka strategins 

utformning, därför måste olika föreningar och även enskilda individer ges möjlighet att 

framföra sina åsikter om Hallands framtida utveckling (Utvecklingsstrategin, s.32).

Region Hallands arbete med utvecklingsstrategin drevs av en styrgrupp 

bestående av fyra tjänstemän på regionkontoret. Själva arbetsprocessen kan förenklat sägas ha 

genomförts i tre steg. Först genomfördes en omvärldsanalys där fyra tänkbara scenarier för 
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Hallands framtida utveckling framtogs. Därefter arbetades ett antal visioner av det framtida 

Halland fram och slutligen framtogs ett antal strategier för hur visionerna skulle nås. Detta 

arbetssätt bygger på konsultföretaget Kairos Futures metodik och konsulter från detta företag 

har medverkat under hela arbetet med utvecklingsstrategin. När de anlitade konsulterna och 

styrgruppen arbetade kallas detta analysgruppen (RH:s Arbetsrapport s.3ff).

Styrgruppen arbetade dessutom tillsammans med två andra arbetsgrupper. En 

sådan grupp var referensgruppen som bestod av sju tjänstemän som representerade de sex 

halländska kommunerna och landstinget. Representanterna i referensgruppen framförde dels 

kommunernas åsikter om det pågående arbetet och ansvarade dessutom för informationsflödet 

tillbaka till sina respektive kommuner. Den andra arbetsgruppen som styrgruppen 

samarbetade med under arbetet med utvecklingsstrategin var breddgruppen. Denna grupp 

bestod av beroende på vilka frågor som diskuterades av olika personer. När strategierna

diskuterades bestod breddgruppen av 70 personer och när omvärldsanalys, scenarier och 

strategier diskuterades var 116 personer involverade. Dessutom ingick även referensgruppen i 

breddgruppen. (RH:s Arbetsrapport, s.3ff).

Resultatet av den arbetsprocess som beskrivits ovan är visionen Halland - Bästa 

livsplatsen. Denna vision av Halland år 2020 består av tre delar: 

• Här förverkligar vi bodrömmar

• Här bygger vi företag med kunskap

• Här skapar vi fördelar av läget    

I utvecklingsstrategin presenteras 15 strategier för att visionen av Halland 2020 ska uppnås, 

dessa 15 strategier är indelade i fyra grupper:

• Grundläggande förutsättningar: God hälsa, En god miljö, God välfärdsservice, Ett jämställt 

Halland, Tillgänglighet.

• Här bygger vi företag med kunskap: Entreprenörskap innovationer, Balans mellan näringsliv 

och utbildning, Mångfalden som tillgång.

• Här skapar vi fördelar av läget: Strategiska allianser, Ledarskap, Bilden av Halland.

• Här förverkligar vi bodrömmar: Bästa boendemiljöerna, Attraktiva stadsmiljöer, Attraktiv 

landsbygd, Kulturens kraft. 
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I arbetet med tillväxtprogrammet har Region Halland samarbetat med det regionala 

partnerskapet vilket bland annat består av näringslivsorganisationer, kommuner, statliga 

myndigheter och näringslivsfrämjare. Två arbetsgrupper, en med fokus på företagsutveckling 

och en med fokus på arbetskraft- och kompetensförsörjning, har skött det löpande arbetet

(Tillväxtprogram, s.1). Syftet med tillväxtprogrammet definieras som:  

Meningen med tillväxtprogrammet är att det ska fungera som ett prioriteringsinstrument för de resurser som 

aktörer i regionen förfogar över (Tillväxtprogram s.1).

Den fastlagda tillväxtplanen för Halland grundar sig på en analys av de förutsättningar för 

tillväxt som bedöms existera i regionen. Analysen visar på ett mångfacetterat näringsliv,

regionen är inte beroende av enstaka storföretag och inte heller av enstaka branscher. 

Turistsektorn växer kraftigt i Halland och nya företag startas i en snabbare takt än 

riksgenomsnittet. Till det negativa, som analysen visar, är att få kvinnor och invandrare startar 

nya företag i halland. Försurning och övergödning lyfts också fram i tillväxtprogrammet som 

två negativa företeelser. Hallands arbetsmarknad kännetecknas av relativt få 

långtidssjukskrivna och förtidspensionärer. Dessutom är sysselsättningsutvecklingen, 

inkomstnivåerna och utbildningsnivån förhållandevis god. Till de negativa faktorerna hör 

bland annat att situationen, på arbetsmarknaden, för kvinnor och invandrare är sämre i 

Halland än i andra län. Analysens resultat visar emellertid att möjligheterna för ekonomisk 

utvecklingen i Halland är förhållandevis bra (Tillväxtprogrammet, s.1-6). I det framtagna 

tillväxtprogrammet pekas tre insatsområden ut, det är inom dessa områden som huvudfokus 

för ekonomisk tillväxt under 2004-2007 ska ligga. Dessa är:

• Arbetskraftsförsörjning

• Entreprenörskap

• Tre tillväxtområden. (hälsoteknik, upplevelsenäringen och livsmedelssektorn)

(Tillväxtprogram, s.7-20) 

3.2.1 Kommunens involvering i tillväxtpolitiken

I detta avsnitt kommer de halländska kommunernas arbete med först utvecklingsstrategin och 

därefter tillväxtprogrammet att beskrivas. Ambitionen är här att presentera kommunernas 

faktiska involvering i arbetet med utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet. Vid ett försök 

att reda ut hur kommunernas involvering i arbetet med utvecklingsstrategin såg ut kan 

följande indelning göras: dels tjänstemannarepresentation i de respektive arbetsgrupperna och 
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dels en involvering av politiker sittande i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och 

regionstyrelsen. 

Om vi börjar med tjänstemanna involveringen, som måste sägas vara 

kommunernas huvudsakliga representation, i arbetet med utvecklingsstrategin så utgjordes 

den av en tjänsteman som ingick i referensgruppen. Denna tjänsteman hade till uppgift att dels 

framföra kommunens åsikter om utvecklingsstrategins utformning och dessutom ansvara för 

att information om arbetet fördes tillbaka till kommunen. Referensgruppen ingick dessutom i 

breddgruppen och därmed var kommunen även representerad i deras arbete via 

kommuntjänstemannen. På politisknivå utgjordes deltagandet i arbetsprocesserna av de 

halländska kommunernas fullmäktigeförsamlingar som alla gavs en möjlighet att delta i 

arbetet med utvecklingsstrategin. Det anordnades möten om de föreslagna scenarierna med de 

kommunfullmäktige som ville. Mötena inleddes med en presentation och sedan delades 

politikerna upp i grupper för diskussion och som sen fick möjlighet att lämna förslag till 

förändringar. De flesta kommunfullmäktige utnyttjade också denna möjlighet och de som inte 

ville fick lämna sina förslag till förändringar genom vykort. Kommunerna var dessutom 

representerade i arbetet med utvecklingsstrategin genom dess regionfullmäktigerepresentanter

och även genom de av regionfullmäktige utsedda regionstyrelserepresentanterna. 

Regionfullmäktiges involvering i arbetet utgjordes av ett halvdagsseminarium om den 

föreslagna trendlistan. Regionstyrelseledamöterna ingick i den breddgrupp som löpande 

konsulterades i arbetet med utvecklingsstrategin. 

Kommunernas involvering i arbetet med tillväxtprogrammet utgjordes även det 

av dels tjänstemän och dels politiker. I arbetet med tillväxtprogrammet spelade, som det 

framkommit ovan, det regionala partnerskapet en viktig roll. I partnerskapet företräddes 

kommunerna av sina respektive kommunchefer och deras uppgift var dels att framföra 

kommunens åsikter om inriktningen på tillväxtprogrammet och dels ansvara för information 

tillbaka till sin kommuns organisation. Den politiska representationen i partnerskapet 

utgjordes av regionstyrelsemedlemmarna. Vid sidan av partnerskapet bedrevs det löpande 

arbetet med tillväxtprogrammet av två arbetsgrupper och kommunerna representerades av 

tjänstemän i bägge dessa arbetsgrupper.

De genomförda intervjuerna med politiker och tjänstemän visar att arbetet med 

utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet och därtill kopplade frågor inte har diskuterats i 

kommunen i någon större omfattning. Detta är ett förhållande som samtliga intervjuade 

politiker uttrycker, men samtidigt finns det inga klagomål från kommunpolitikerna om brist 

på inflytande. Kommunen har, anser de intervjuade politikerna, varit representerad i 
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arbetetsprocesserna i tillräcklig utsträckning. Det har, som en intervjuad politiker utrycker det, 

funnits en organiserad möjlighet att påverka arbetet med både utvecklingsstrategin och 

tillväxtprogrammet. En vanlig åsikt, som uttrycks i intervjuerna, är att om kommunen skulle 

vilja ändra inriktningen på Region Hallands tillväxtpolitik så skulle det vara möjligt. Ett 

exempel på detta är en intervjuad politikers åsikt att om Varberg hade velat ändra inriktning 

på utvecklingsstrategin och tillväxtplanen så hade detta varit möjligt. Ytterligare en viktig 

detalj som intervjuerna visar på är den samsyn som präglat arbetet med tillväxtpolitiken i både 

utvecklingsstrategin och tillväxtplanen. En samsyn som fanns både inom kommuner och 

mellan kommuner. I partnerskapet och arbetsgrupperna rådde det samsyn enligt en intervjuad 

tjänsteman, som även anser att det inte fanns några ideologiska konflikter mellan de politiska 

partierna eller olika synsätt mellan kommunerna i detta arbete. Vid en jämförelse mellan

arbetet med utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet, gällande involveringen på 

kommunnivå, så fanns det en skillnad som är viktig att lyfta fram. I arbetet med 

utvecklingsstrategin var de halländska kommunernas fullmäktigeförsamlingar mer 

involverade än de var i arbetet med tillväxtprogrammet. Förankringen i arbetet med 

tillväxtprogrammet gjordes framförallt till regionstyrelsen och i viss mån till 

regionfullmäktige. Kommunernas formella möjlighet att påverka arbetet med 

tillväxtprogrammet var stor, men kommunerna var inte särskilt aktiva. Arbetet med 

tillväxtprogrammet drevs av Region Halland. En intressant aspekt på regional tillväxtpolitik 

och indirekt- kontra direktvalda politiska församlingar framkom i intervjuerna. En av de 

intervjuade ansåg nämligen att regionaltutvecklingsarbete, för att fungera effektivt, är 

beroende av ett aktivt deltagande från kommunerna. Därför lämpar sig 

kommunalförbundsformen väl i detta samanhang eftersom kommunerna ”äger” Region 

Halland. Om det regionala utvecklingsarbetet sköts av en direktvald församling kan det vara 

risk för ett ”vi mot dom” alltså kommunerna mot den direktvalda organisationen, anser den 

intervjuade avslutningsvis. 

3.2.2 Medborgarnas involvering i tillväxtpolitiken

I detta avsnitt kommer den medborgerliga involveringen i utvecklingsstrategin och därefter 

tillväxtprogrammet att beskrivas. Tanken är att klargöra medborgarnas faktiska involvering i 

arbetet med utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet.

Det fanns i arbetet med utvecklingsstrategin en uttalad vilja från Region Halland 

att få i Halland verksamma organisationer och enskilda medborgare involverade i arbetet. 

Denna ambition framkommer i intervjuerna med politikerna och tjänstemännen men finns 
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även uttryckt i utvecklingsstrategin. Det fanns för det första en möjlighet för de organisationer

och skolor som så önskade att bjuda in representanter från Region Halland till möten om 

utvecklingsstrategin. Dessutom anordnade Region Halland utställningar i Hallands sex 

stadsbibliotek där arbetet med utvecklingsstrategin presenterades. Dessa utställningar följdes 

sedan upp av möten där medborgarna kunde framföra sina åsikter och visioner gällande 

utvecklingsstrategins utformning. Det framtogs också vykort på vilka medborgarna kunde 

skriva ner sina visioner för Halland och sedan skicka till Region Halland. Denna möjlighet 

fanns även på Internet där ett samarbete med Lunarstorm syftade till att få ungdomar 

involverade i strategiarbetet. 

När vi nu går vidare till Region Hallands arbete med tillväxtprogrammet syns 

det genast, vid en jämförelse med utvecklingsstrategin, skillnad. Det fanns nämligen inga 

ambitioner från Region Hallands sida att få ett omfattande deltagande från medborgarna i 

tillväxtprogrammet. Arbetet med tillväxtprogrammet sågs enbart som ett näringslivsprojekt 

där den medborgerliga involveringen utgjordes av organisationshalland.

I intervjumaterialet syns sammanfattningsvis två saker väldigt tydligt när det 

gäller medborgarnas involvering i Region Hallands arbete med tillväxtpolitiken. Den första är 

att det har varit svårt att få allmänheten intresserad för och involverade i Region Hallands 

arbete med tillväxtpolitiken. Det andra som betonas är att en stor ansträngning har gjorts, från 

Region Hallands sida, för att få så många hallänningar som möjligt involverade i 

arbetsprocesserna. De intervjuade anser sammanfattningsvis att det medborgerliga 

engagemanget i den politiska processen alltid kan bli större och detta gäller även i Region 

Hallands arbete med tillväxtpolitiken. Men de intervjuade anser trots allt att alla hallänningar 

bjöds in att deltaga i arbetet med tillväxtpolitiken.  En intervjuad politiker anser att 

medborgarna inte har varit särskilt delaktiga i de ovan beskrivna arbetet, men anser ändå att 

medborgarna bjöds in i tillräcklig stor omfattning. Politikern anser vidare att det är svårt att få 

allmänheten intresserade i en sådan lång process som arbetet med tillväxtpolitik är.

3.2.3 Analys av tillväxtpolitiken      

I detta avsnitt kommer Region Hallands bedrivna tillväxtpolitik att analyseras utifrån de tre 

kriterier för demokratisk legitimitet som ligger till grund för denna uppsats. Tanken är 

dessutom att lyfta fram de faktorer som inverkar negativt på den demokratiska legitimiteten. 

Det går direkt att fastslå att det fanns en skillnad i ambitionsnivå, gällande involvering, mellan 

Region Hallands arbete med utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet. Den uttalade vilja,
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från Region Hallands sida, att få en bred delaktighet som fanns i arbetet med 

utvecklingsstrategin, fanns inte i arbetet med tillväxtprogrammet.  

Under arbetet med utvecklingsstrategin var de halländska kommunerna 

involverade på tre sätt. Det anordnades dels seminarier med de 

kommunfullmäktigeförsamlingar som så ville och dessutom ett seminarium med 

regionfullmäktige. Regionstyrelsen var även den inblandad. I arbetet med utvecklingsstrategin 

fanns även tre direkta möjligheter till delaktighet för medborgarna. För det första fanns det en 

möjlighet för föreningar, skolor m.fl. att bjuda in medlemmar ur styrgruppen till möte för att 

diskutera regionala utvecklingsfrågor. Den andra typen av delaktighet var de biblioteksmöten 

som arrangerades i stadsbiblioteken, dessa möten föregicks även av utställning som syftade 

till att ge information om arbetet. Slutligen fanns det även en möjlighet att skicka in vykort 

med åsikter på utvecklingsstrategins utformning. Det gjordes även en särskild satsning mot 

ungdomar genom samarbetet med Lunarstorm. Nu flyttas istället fokus till de mer negativa 

aspekterna av medborgarnas deltagande i och kunskap om tillväxtpolitiken. Det var 

förhållandevis få hallänningar som använde sig av de möjligheter till deltagande i arbetet med 

utvecklingsstrategin som fanns. Det var till exempel 1000 personer som uttryckte åsikter om 

sina visioner av det framtida Halland genom att skicka in vykort.

Vi går nu vidare till arbetet med tillväxtprogrammet, där ambitionen om 

delaktighet inte var lika stor som i utvecklingsstrategin. Närmare bestämt var den begränsad 

till organisationshalland, kommunerna i form av tjänstemän, samt regionstyrelsen. Dessutom 

deltog regionfullmäktige i ett seminarium med representanter från Region Halland om 

tillväxtprogrammet. En aspekt, av negativ karaktär, som bör lyftas fram är självklart att den 

ambition om bred delaktighet som fanns i arbetet med utvecklingsstrategin, inte fanns i 

arbetet med tillväxtprogrammet. Ytterligare ett förhållande som det kan riktas kritik mot är 

kommunernas eventuella bristfälliga engagemang i arbetet med tillväxtprogrammet. Det lyftes 

ju även från tjänstemanna håll invändningar mot detta förhållande.

I analysen av Region Halland politiska process, i avsnitt 3.1.3, framfördes det 

kritik på tre områden. Denna kritik kan även sägas gälla när Region Hallands arbete med

tillväxtpolitiken står i fokus. Kritiken kan även utvecklas något om man nu inkluderar Region 

Hallands arbete med tillväxtpolitiken. Att Region Halland som organisation är förhållandevis 

okänd bland hallänningarna har lyfts fram tidigare i analysen och där kritiserats. Detsamma 

måste sägas vara fallet med den av Region Halland drivna tillväxtpolitiken. Även i de delar 

som en bred delaktighet eftersträvades, tillväxtprogrammet, var den medborgerliga 

delaktigheten väldigt liten. Detta är också ett förhållande som i de genomförda intervjuerna 
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kritiseras. Ytterligare en faktor som negativt kan påverka medborgarnas delaktighet i och 

kunskap om tillväxtpolitiken är den begränsade politiska debatt, gällande tillväxtfrågor, som 

finns i kommunerna. Intervjuerna visar tydligt att utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet 

inte diskuteras i någon större omfattning ute i de halländska kommunerna. Precis som i fallet 

med Region Hallands allmänna politiska process så präglas Region Hallands drivande av 

tillväxtpolitik av en begränsad politisk diskussion i kommunerna. I analysen av 

regionfullmäktiges roll i Region Hallands politiska process restes det, från tre av de 

intervjuade politikerna, invändningar mot fullmäktiges faktiska involvering. Om 

regionfullmäktige är mer av ett transportkompani, än en viktig del i det politiska arbetet så är 

det självklart allvarligt även i arbetet med tillväxtpolitik. Kanske framförallt i fallet med 

tillväxtprogrammet, här var ju inte de kommunala fullmäktigeförsamlingarna involverade som 

de var i arbetet med utvecklingsstrategin utan enbart regionfullmäktige. Om frågetecken finns 

kring dess involvering i arbetet försämras genast den demokratiska legitimiteten för 

tillväxtpolitiken.
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4. Förankring och demokratipolitik

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att sammanfattas samt kopplas till tidigare 

forskning. Denna uppsats resultat kommer i detta avsnitt även att sättas in i ett större 

demokratiteoretiskt sammanhang.

Vi börjar med att presentera resultaten gällande kommunförankringen av politik 

bedriven inom ramen för Region Halland. Här är det mest anmärkningsvärda som 

framkommit att Region Halland inte är särskilt närvarande i den kommunala debatten. Detta 

gäller både den allmänna politiska debatten samt debatten om regional tillväxtpolitik. Vidare 

är det så att när de regionala frågorna väl diskuteras i kommunerna så är det framförallt i 

kommunstyrelsen snarare än i kommunfullmäktige som diskussionerna sker. Det är dessutom 

så att när de regionala politiska frågorna är uppe för kommunala överläggningar, så präglas de 

av samsyn. Samsynen finns både mellan de politiska partierna på kommunnivå och mellan 

kommuner på Region Hallandnivå. Från tjänstemannahåll har det även i intervjuerna påpekats 

att kommunerna, när vissa tillväxtpolitiska frågor behandlats i Region Hallands arbetsgrupper,

inte alltid har deltagit särskilt aktivt i arbetet. Denna åsikt delas dock inte av alla, vilket måste 

påpekas. Det har avslutningsvis även, från tre intervjuade politiker, riktats kritik mot 

regionfullmäktiges involvering i Region Hallands politiska process. Åsikten är här att 

regionfullmäktige enbart förväntas fastslå regionstyrelsens beslut och att besluten inte föregås 

av någon särdeles omfattande debatt. 

I de studier som tidigare har undersökt Region Halland så finns det slutsatser 

som överensstämmer med denna studies resultat. I Regionalisering och kommunal 

självstyrelse där mellankommunal politik i Halland undersöks presenteras en bild liknande 

den ovan beskrivna.  Det påpekas även där att förankringen tillbaka till kommunerna fungerar 

dåligt och att debatterna om mellankommunal politik framförallt präglas av samsyn 

(Johansson, 2004, s.84) Även med Utvärdering av Region Halland finns det 

beröringspunkter. Kritik riktas nämligen även där gentemot Region Hallands 

fullmäktigeförsamling som anges ha för lite inflytande vid en jämförelse med regionstyrelsen 

(Lundberg, 2005, s.48).

Nu byter vi fokus från kommun- till medborgarförankring i Region Hallands 

politiska process. Här är den allmänna uppfattningen, bland de intervjuade, att hallänningarna 
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inte i någon större utsträckning är engagerade i Region Hallands politiska process. Detta 

gäller både Region Hallands allmänna politiska process och i arbetet med den regionala 

tillväxtpolitiken. När det gäller medborgarinvolvering i Region Hallands politiska process så 

utgör arbetet med den regionala utvecklingsstrategin dock ett undantag. Här fanns det 

nämligen en tydligt uttalad ambition från Region Hallands sida att involvera så många som 

möjligt i arbetet. Detta skedde tillexempel genom att utställningar om utvecklingsstrategin 

och möten med allmänheten arrangerades. Men antalet hallänningar som faktiskt tillvaratog 

sin möjlighet att påverka arbetet med utvecklingsstrategin var trotsallt begränsat.

Bilden utav medborgarna som förhållandevis ovetande om Region Halland 

som organisation återfinns även i Utvärdering av Region Halland (Lundberg, 2005, s.48).

Dessutom framförs liknande åsikter, här allmänt om mellankommunal politik i Halland, även 

i Regionalisering och kommunal självstyrelse (Johansson, 2004, s.83).

Vi ska nu sammanfatta de åsikter som politikerna och tjänstemännen förde fram 

i intervjuerna gällande kommunernas och medborgarnas möjlighet att påverka Region 

Hallands politiska process. Det måste här direkt påpekas att det under intervjuerna med 

politiker och tjänstemän inte framfördes några klagomål gällande kommunens möjlighet till 

inflytande över Region Hallands politiska process. Detta gällde både den mer allmänna 

politiska processen samt arbetet med tillväxtpolitiken. Åsikten bland politikerna var även att

både på politisk- och tjänstemannanivå så har kommunen möjlighet att påverka Region 

Hallands om man så önskar. Om förankringen och delaktigheten nu istället gäller 

medborgarna så är bilden delvis annorlunda. Den helt dominerande åsikten, bland de 

intervjuade, är nämligen att det har varit väldigt svårt att få hallänningarna intresserade för

Region Halland. I intervjumaterialet pekas två förklaringar till detta ut. Det, i de intervjuades

ögon, svala medieintresset för regionfrågor är en eventuell förklaring som lyfts fram. En, i 

intervjumaterialet, än mer vanligt förekommande förklaring är att den politiska nivån mellan 

riksdag och kommun alltid i svensk politik varit ganska okänd för medborgarna. Detta har 

tidigare enbart drabbat landstingen, men idag drabbas även regionala organisationer som 

Region Halland av detta. 

Vi går nu vidare till studiens andra frågeställning där Region Hallands 

demokratipolitiska ambitioner undersöktes. Intervjuerna med politiker och tjänstemän visar 

här att Region Halland inte själva driver demokratipolitiska projekt i någon större 

utsträckning. Organisationens arbete med den regionala utvecklingsstrategin är det mest 

konkreta exemplet på ett projekt som kan beskrivas som demokratipolitiskt och som drevs av 

Region Halland på egen hand. Vid sidan av utvecklingsstrategin så utgörs Region Hallands 
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huvudsakliga demokratipolitiska ambitioner av det ekonomiska stöd som ges till projekt med 

demokratipolitisk inriktning. Intervjuerna visar även att arbetet med att få fler medborgare 

involverade i den politiska processen framförallt drivs på kommunnivå och inte på regionnivå. 

Det var vidare så att de politiska partierna var den aktivaste aktören på detta område även om 

kommunerna själva även drev några projekt som kan beskrivas som demokratipolitiska. Det 

är även viktigt att lyfta fram att det i intervjuerna inte framkom några exempel på konkreta 

demokratipolitiska projekt vars syfte var att öka involvering i Region Hallands politiska 

process.  

Vi ska nu sammanfatta de intervjuades åsikter om Region Hallands arbete med 

demokratipolitik. Den helt dominerande åsikten bland de intervjuade är att den ovan 

beskrivna arbetsfördelningen mellan Region Halland, kommunerna och de politiska partierna 

är den bästa. Huvudansvaret för de demokratipolitiska ambitionerna bör, anser de intervjuade,

framförallt ligga på de politiska partierna på kommunnivå, samt till viss del även på 

kommunerna. Arbetet med utvecklingsstrategin lyfts särskilt fram, i intervjuerna, som ett 

lyckat exempel på ett projekt som drivits av Region Halland och där en bred delaktighet hela 

tiden eftersträvades.     

Ovan har denna studies resultat gällande förankring och demokratipolitik 

sammanfattats. Men det har även i studien utpekats tre förhållanden som på ett särskilt sätt

påverkar Region Hallands demokratiska legitimitet negativt. Den första av dessa är att 

organisationen Region Halland är förhållandevis okänd för medborgarna. Detta gäller Region 

Halland allmänna politiska process men även ett så, för Region Halland, viktigt 

ansvarsområde som tillväxtpolitik. Diskussionen om Region Halland och i organisationen 

hemmahörande frågor, är för det andra, bristfällig ute i kommunerna. Regionfrågor diskuteras 

först och främst inte särdeles ofta i kommunerna och när det väl görs så är det främst mellan 

ett färre antal politiker i kommunstyrelsen och inte i fullmäktigeförsamlingen. Diskussionerna

är även präglade av samsyn, både inom kommunerna mellan de politiska partierna och mellan 

kommunerna när frågor diskuteras på regionnivå. Samsyn mellan partier och kommuner är 

självklart inte enbart negativt. Men samsyn kan leda till att regionfrågor inte diskuteras i de 

halländska kommunerna, vilket gör att medborgarna inte heller engageras i de regionala 

frågorna. Det tredje och sista förhållandet som negativt påverkar Region Hallands 

demokratiska legitimitet gäller regionfullmäktigeförsamlingen. Det har nämligen från tre 

intervjuade politiker påpekats att regionfullmäktige inte är särskilt delaktig i Region Hallands 

politiska process. Församlingen är inte enligt politikerna involverad i den politiska processen 

utan den förväntas enbart fastslå regionstyrelsens beslut. 
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Det är nu dags att sätta studiens resultat i ett större demokratiteoretiskt 

sammanhang. De i avsnitt 2.1 beskrivna konfliktlinjerna som existerar inom den 

demokratiteoretiska diskussionen kan även tillviss del synas i de intervjuades åsikter om 

Region Halland och organisationens förankring av politik samt demokratipolitiska ambitioner. 

Det är då framförallt diskussionen om hur involverade medborgarna ska vara i den 

demokratiska processen som jag tänker på. Är medborgarnas möjlighet att påverka den 

politiska processen tillräcklig om den enbart sker genom de allmänna valen. Eller krävs det i 

en ”verklig demokrati” en delaktighet från medborgarnas sida också mellan de allmänna 

valen. Många av de intervjuade framförde åsikten att en omfattande medborgerlig involvering 

var något som eftersträvades. Men samtidigt har det i studien tydligt visats att antalet 

hallänningar som har kunskap om och deltar i Region Hallands politiska process är litet. Vad 

gäller projekt, som syftar till att få hallänningarna mer involverade i Region Halland alltså 

demokratipolitik, så är de inte heller särskilt vanligt förekommande.  

Det är nu dags att avsluta denna framställning med en diskussion om Region 

Hallands indirekta demokrati och de eventuella följder som den har på organisationens 

demokratiska legitimitet. Men vi börjar med att redovisa de åsikter som framkom i 

intervjuerna om den indirekta demokratin som Region Halland styrs av. Den helt 

dominerande åsikten bland de intervjuade politikerna och tjänstemännen är att Region 

Hallands nuvarande indirekta demokratiform både negativt påverkar medborgarnas möjlighet 

att utkräva politiskt ansvar och minskar legitimiteten för organisationen. Men det går att dela 

upp svaren i intervjumaterialet på följande sätt: En grupp intervjuade anser att medborgarna 

inte har någon stor möjlighet att utkräva politiskt ansvar som situationen är idag och att detta 

är ett allvarligt problem som bör åtgärdas. De anser dessutom att direktval troligtvis skulle 

öka legitimiteten för Region Halland och att detta vore att föredra. Den andra gruppen av 

intervjuade anser även den att möjligheten till direkt ansvarsutkrävande inte finns men det är

möjligt att rösta bort de ansvariga kommunpolitikerna (indirekt) i de allmänna valen om 

medborgarna så önskar. Denna grupp av intervjuade poängterar även att problem med 

demokratisk legitimitet inte automatiskt löser sig genom införandet av direktvalda politiska 

församlingar.

När en viktig politiskförsamling är indirekt tillsatt och medborgarna därmed inte 

har möjlighet till direkt ansvarsutkrävande så innebär detta att den demokratiska legitimiteten 

är sämre än om det fanns möjlighet till direkt ansvarsutkrävande. Detta synsätt tror jag är 

okontroversiellt och det delades även av samtliga intervjuade politiker. Men detta innebär inte 

heller att alla problem som finns gällande demokratisk legitimitet direkt löses med en 
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direktvald församling. Denna åsikt finns även uttryckt i intervjuerna som det framkommit 

ovan. Oavsett om Region Halland styrs av en direkt eller indirekt tillsatt församling så anser 

jag att Region Hallands grundläggande problem är att så få hallänningar är engagerade i

politiska frågor som kontrolleras av Region Halland. Ett ökat medborgerligt intresse för och 

involvering i organisationen kommer leda till att den demokratiska legitimiteten ökar oavsett 

om dess högsta politiska församling är direkt eller indirekt tillsatt.
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Bilaga 1 intervjuade: 

Christer Andersson (Tjänsteman Region Halland) Region Hallands kansli, 12 januari, 2007

Ansvarig för Regionalt tillväxtprogram för Halland 2004-2007

Gösta Bergenheim (m) Varbergs Stadshus, 20 december, 2006

Ordförande kommunstyrelsen och ledamot kommunfullmäktige (Varberg)

1.e Vice ordförande Regionstyrelsen och ledamot Regionfullmäktige

Nils Danred (Tjänsteman Region Halland) Region Hallands kansli, 10 januari, 2007

Chef för enheten Halländsk tillväxt

Tidigare kommunchef i Laholm

Jan Gustavsson (c) Laholms stadshus, 18 december, 2006

Ersättare Regionstyrelsen och ledamot Regionfullmäktige

Tidigare ordförande kommunstyrelsen och ledamot kommunfullmäktige (Laholm)

Göran Karlsson (c) Region Hallands kansli, 26 januari, 2007

Ordförande Regionstyrelsen och ledamot Regionfullmäktige

Lars-Erik Lorentzson (Tjänsteman Region Halland) Region Hallands kansli, 8 januari, 2007

Ansvarig för Regional utvecklingsstrategi 2002-2020

Bertil Nilsson (fp) Halmstads rådhus, 7 december, 2006

Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (Halmstad)

Ledamot Regionstyrelsen och Regionfullmäktige

Jana Nilsson (s) Varbergs stadshus, 15 december, 2006

Vice ordförande kommunstyrelsen och ledamot kommunfullmäktige (Varberg)

Ledamot Regionfullmäktige

Ingegerd Sahlström (s) Halmstads rådhus, 26 januari, 2007

2:e Vice ordförande kommunstyrelsen och ledamot kommunfullmäktige (Halmstad)

2:e Vice ordförande Regionfullmäktige



41

Bilaga 2 frågeguide:

Intervjupersonens bakgrund

1. Karriärväg och politiska uppdrag? 

 Region Hallands framväxtsfas (förankring och demokratipolitik)

2. Hur resonerades det kring Region Hallands förankringsfunktioner(kommun och 
medborgare) under organisationens framväxt?

3. Hur resonerades det kring demokratipolitik under Region Hallands framväxt?

4. Var Region Hallands legitimitet, i medborgarnas ögon, något som diskuterades under 
organisationens framväxt? 

Förankring i Region Hallands allmänna politiska process (kommun)

5. Har skapandet av Region Halland inneburit att kommunens arbete/organisation har 
förändrats? 

6. Diskuteras Region Hallands frågor ofta i din kommun (fullmäktige och styrelse)?

7. Präglas dessa frågor av konflikt eller samsyn?

8. Hur påverkar Region Hallands indirekta demokratiform kommunens möjlighet att ha 
inflytande över dess politiska process?

9. Är din kommun i tillräcklig utsträckning involverad i Region Hallands politiska process?

Förankring i Region Hallands allmänna politiska process (medborgare)

10. Vilken påverkan har Region Hallands indirekta demokratiform på medborgarnas 
möjlighet att utkräva politiskt ansvar?

11. Kan Region Hallands indirekta demokratiform påverka hur legitim medborgarna uppfattar 
organisationen?

Förankring av utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet (kommun)

12. Hur såg din kommuns (fullmäktige och styrelse) involvering ut i respektive fas?

Hur gick beslutsfattandet till?

Uppstod det konflikter eller fanns det en samsyn? 
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Dela upp denna fråga i: initiativ/berednings fas, besluts fas och implementerings/uppföljnings fas.

13. Hur stor var er möjlighet att påverka utformningen av utvecklingsstrategin och 
tillväxtprogrammet? 

Förankring av utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet (medborgare) 

14. På vilket/vilka sätt försöktes medborgarnas engagemang i utvecklingsstrategin och 
tillväxtprogrammet att uppmuntras?

15. Har hallänningarna i tillräcklig utsträckning varit involverad i framtagandet av 
utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet?

16. Finns det delar av samhället (intresseorganisationer, företag) som är mer involverade i 
Region Hallands politiska process än andra?

17. I arbetet med tillväxtprogrammet konsulterades det regionala partnerskapet hur gjordes 
urvalet till detta partnerskap? 

Konkreta demokratipolitiska ambitioner

Denna fråga bygger på riksdagens fyra mål för statens demokratipolitik.

18. Driver din kommun och Region Halland några demokratipolitiska projekt som syftar till 
att valdeltagandet ska öka?

19. Driver din kommun och Region Halland några demokratipolitiska projekt som syftar till 
fler medborgare ska inneha politiska förtroende uppdrag?

20. Driver din kommun och Region Halland några demokratipolitiska projekt som syftar till 
att öka medborgarnas möjlighet att delta i och påverka den politiska processen?

21. Driver din kommun och Region Halland några demokratipolitiska projekt som syftar till 
att få fler marginaliserade grupper (ungdomar, arbetslösa och personer med utländsk 
bakgrund) involverade i den politiska processen?

22. Driver din kommun och Region Halland några ytterligare demokratipolitiska projekt? 

I intervjuerna med tjänstemännen på Region Halland och ordföranden i regionstyrelsen 
ställdes enbart frågor på de teman som respektive intervjuperson har varit involverad i.
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