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Förord
Försöksverksamheten med en ändrad regional ansvarsfördelning introducerades genom ett riksdags-
beslut år 1996. I fyra försökslän – Skåne, Västra Götaland, Kalmar län och Gotland – gavs möjlighet 
för organ inom ramen för den kommunala självstyrelsen att från staten överta en del uppgifter inom 
politikområdet regional utveckling. Riksdagen slog fast att det inte fanns ett tillräckligt bra besluts-
underlag för att genomföra en reform som omfattade hela Sverige. Detta beslut innefattade därför 
också krav på att försöken skulle utvärderas. Jag hade förmånen att få vara involverad i det utvärde-
ringsarbete som under perioden 1997-2000 bedrevs av den parlamentariskt regionkommittén (PARK). 
Huvudresultaten av PARK:s utvärdering var försiktigt positiva även om den viktigaste slutsatsen var att 
försökstiden varit för kort för att ge en rättvisande bild av försökens utfall. Riksdagen beslöt år 2002, 
under viss vånda, att förlänga försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland under ytterligare en 
mandatperiod, dvs. framtill utgången av år 2006. Även denna gång beslöt riksdagen att verksamheten 
skulle utvärderas. Även denna gång hade jag förmånen att få ansvar för att göra en utvärderingsstudie 
av försöken och resultaten av denna senaste utvärdering utgörs alltså av föreliggande rapport. 

Utvärderingsuppgiften har bestått i att pröva graden av demokratisk förankring och deltagande i för-
söksregionernas regionala utvecklingsarbete. Uppgiften kan måhända synas alltför sakpolitiskt avgrän-
sad för att väcka liv i mer principiellt intressanta frågeställningar om politik och politiskt reformarbete. 
Jag menar emellertid att försökslänens utveckling i flera avseenden bär vittnesmål om att svensk politik 
håller på att förändras på ett grundläggande sätt. Sammantaget visar denna utvärdering på ett antal 
intressanta utvecklingsdrag. Det gäller exempelvis frågor om demokratipolitik, om politisk styrning 
genom partnerskapsarrangemang samt inte minst i en grundläggande omstöpning av det kommunala 
självstyrelsesystemet i Sverige. Det finns alltså mycket att lära av försöksverksamheten med en ändrad 
regional ansvarsfördelning.

Härmed vill jag rikta ett stort tack till de politiker och tjänstemän som tagit sig tid att besvara inter-
vju- och enkätfrågor. Ett särskilt tack riktas till Yngve Johansson, Västra Götalandsregionen och Pontus 
Tallberg, Region Skåne, som på olika sätt varit behjälpliga med underlagsmaterial och med faktamäs-
siga synpunkter på utvärderingsarbetets uppläggning och innehåll. Tack också till Yvonne Persson, 
Ordagrant i Laholm AB, som på ett skickligt sätt gjort rapporten tryckfärdig.

Halmstad i maj år 2005

Jörgen Johansson
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1. Utvärderingens syfte och innehåll

1.1 Inledning 
Den här studien grundar sig på ett relativt långvarigt 
forsknings- och utvärderingsarbete av försöksverksamhe-
ten med en ny regional ansvarsfördelning i Västra Göta-
land och Skåne. Redan hösten 1997, alltså precis efter det 
att försöken inletts i Skåne och något år före försökens 
start i Västra Götaland, engagerades jag som sekreterare 
i den parlamentariska regionkommittén (PARK). Utvär-
deringen för PARK, som bedrevs under perioden 1997 
till år 2000, präglades av ett kort tidsperspektiv. Många 
av de politiska företrädare som blev intervjuade i PARK:s 
utvärderingar var kritiska och undrande över hur det alls 
var möjligt att utvärdera demokrativärden och effektivi-
tet efter bara 2-3 års försökstid. Det huvudsakliga värdet 
av analyserna för PARK bestod i att ett antal viktiga ”in-
gångsvärden” togs fram rörande den demokratiska för-
ankringen samt effektivitets- och kraftsamlingsaspekter i 
den nya regionala ansvarsfördelning som tillämpades i de 
då fyra försökslänen.

Det kommer av den fortsatta framställningen i den-
na rapport att framgå på vilka sätt försöksverksamheten 
i Skåne och Västra Götaland utvecklats sedan analyserna 
för PARK avslutades. En väsentlig erfarenhet är att re-
gionerna ifråga inte hade hunnit konsolidera organisa-
tionsstruktur, partipolitisk styrning, förvaltningspolitik 
osv. efter bara 2-3 års verksamhet. Det är först nu som 
det varit möjligt att fördjupa prövningen av regionernas 
verksamhet och demokratimässiga förhållanden. Det 
har i flera avseenden varit en fascinerande uppgift att 
under 7-8 år få följa utvecklingen i försöksregionerna. 
Regionpolitiken i Skåne och Västra Götaland innehål-
ler exempelvis en intressant blandning av både politiskt 
samförstånd och politisk intressekamp. Här finns inslag 
av känsliga förhandlingsuppgörelser, av komplicerade ak-
törsnätverk och inte minst av en vilja att förnya politi-
kens berednings- och arbetsformer. Jag tror också att det 
är rättvisande att säga att försöken uppnått ett av dess 

viktigaste syften; nämligen att de politiska processerna 
präglats av ett kontinuerligt lärande. Jag kommer i denna 
rapport att lyfta fram arbetet med de regionala utveck-
lingsprogrammen som i både Skåne och Västra Götaland 
varit föremål för revidering under utvärderingsperioden. 
På motsvarande sätt representerar de regionala tillväxt-
programmen och den regionala infrastrukturplaneringen 
exempel på politiska processer där lärandeaspekter varit 
betydelsefulla. I de båda regionerna har man fört inten-
siva diskussioner kring hur lärandesystemen som sådana 
ska utvecklas och förfinas.

Med detta har dock inget sagts om i vilken mån re-
gionerna lyckats med de sakpolitiska målen i försöksarbe-
tet. Det är inte heller givet att den lärande organisationen 
alltid är demokratiskt legitim. Kanske är det rent av så 
att denna typ av organisatoriskt lärande (i komplicerade 
politiska miljöer) tenderar att bli en angelägenhet för den 
lilla gruppen av initierade politiker och heltidsanställda 
tjänstemän. Regionförsöken har lite då och då benämnts 
för att vara ett elitprojekt och en del undersökningar av 
exempelvis medborgarnas kunskaper om försökens inne-
håll visar på brister. Nu är detta inget nytt. Regional ut-
vecklingspolitik har alltid bedrivits av en förhållandevis 
liten grupp politiska beslutsfattare. En av poängerna med 
försöksverksamheten har varit att bryta detta mönster och 
istället utveckla medborgarnas, partiernas och kommu-
nernas deltagande i den regionala utvecklingspolitiken. 
Reformidéerna har präglats av tanken att den kommu-
nala självstyrelsen har bättre förutsättningar än staten i 
dessa avseenden. Den grundläggande utvärderingsuppgif-
ten i denna rapport är därför att pröva om de båda försöks-
regionerna lyckats med uppgiften att öka de demokratiska 
värdena i den regionala utvecklingspolitiken. 
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1  se prop. 1996/97:37
2  se bet. 2001/02:KU7

1.2 Regionförsökens bakgrund
Riksdagen beslöt mot slutet av år 1996 att inleda en för-
söksverksamhet med en ny regional samhällsorganisa-
tion. Riksdagsbeslutet innebar att försök startades i tre 
län den 1/7 1997 (i Skåne, Kalmar och Gotlands län) och 
från den 1/1 1999 även i Västra Götalands län. Försöken 
innebar i stora drag att det statliga ansvaret för vissa poli-
tiska sakområden överförs till självstyrelseorgan i de fyra 
försökslänen. Då, som nu, gäller detta följande sakpoli-
tiska uppgifter:

• Ansvaret för att ta fram en strategi för länets lång-
 siktiga utveckling 
• Beslut om användningen av vissa regionalpolitiska   
 medel. 
• Beslut om en långsiktig plan för den regionala 
 transportinfrastrukturen
• Fördelning av statsbidrag till regionala kultur-
 institutioner (ej i Västra Götaland).
• Ledning och samordning av arbetet med regionala   
 tillväxtavtal/tillväxtprogram

Regionförsöken bedrevs alltså inledningsvis i fyra län och 
därmed omfattade försöken län med olikartad organise-
ring. I Skåne och Västra Götaland blev direktvalda regi-
onfullmäktige ytterst ansvariga för försöken medan man i 
Kalmar län bedrev försöksverksamheten inom ramen för 
ett indirekt valt kommunalförbund. I Gotlands län över-
tog Gotlands kommun det regionala utvecklingsansvaret 
från länsstyrelsen. Riksdagens beslut 1996 hade i huvud-
sak två avsikter. För det första att få till stånd en fördjupad 
demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbe-
tet och för det andra att åstadkomma en mer effektiv och 
bättre samordnad utvecklingspolitik på regional nivå.1

Vid försökstidens slut år 2002 fattades ett nytt riks-
dagsbeslut som i korthet innebar att försöksverksamheten 
i Skåne och Västra Götaland förlängdes fram till år 2006 

samt att riksdagen medgav en möjlighet för övriga län att 
inrätta kommunala samverkansorgan efter den modell 
som utvecklats i Kalmar län.2 I dagsläget (dvs. under år 
2005) har 9 län bildat samverkansorgan (däribland de två 
tidigare försökslänen Kalmar län och Gotland). Utöver 
introduktionen av försöksverksamheten och möjligheten 
att starta samverkansorgan innebar regionreformerna på 
1990-talet även att den geografiska indelningen förändra-
des genom att Skåne respektive Västra Götalands län bil-
dades. Ungefär 1/3 av Sveriges befolkning har därigenom 
fått en ny sjukvårdshuvudman, en ny organisation för den 
statliga länsförvaltningen, en mer enhetlig organisation för 
kollektivtrafiken och en helt ny demokratisk-politisk arena 
att förhålla sig till. Det är dock att märka att länssamman-
slagningarna inte bedrivs som någon försöksverksamhet.

Reformarbetet bör ses mot bakgrund av två huvud-
problem som präglat diskussionen om svensk länsförvalt-
ning under hela efterkrigsperioden. Det första problemet 
har handlat om institutionsutformning. Denna diskussion 
har försiggått mellan två sidor. På ena sidan de som för-
ordat statlig styrning av regionalpolitiken och, på den 
andra, de som hävdat betydelsen av ett stärkt regionalt 
självstyre. Lite förenklat kan vi säga att reformdiskussio-
nen rörande den svenska regionnivån stått mellan dels en 
länsdemokratilinje med ett stort inflytande för de politis-
ka partierna, dels en länsförvaltningslinje som innebär en 
fortsatt satsning på starka länsstyrelser, där regionen ses 
som en del av den statliga förvaltningsorganisationen. 

Det andra problemet har gällt överväganden rö-
rande länsindelningen. Vid olika tillfällen har frågan om 
att utforma en ny geografisk struktur för länen lyfts upp 
på dagordningen. I diskussionen har man pekat på kom-
munindelningsreformerna under 1960- och 70-talen som 
innebar en total omstöpning av det geografiska kommun-
landskapet i Sverige. Detta är, menar många, något som 
också borde ha påverkat den geografiska utformningen av 
länen. Men trots ett flertal konkreta förslag förblev läns-
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3  se Krantz 2002, Jensen 2004.
4  SOU 1992:63
5  SOU 1995:27
6  SOU 2000:85
7 prop 2004/05:8. Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götaland.

indelningen intakt framtill mitten av 1990-talet.3 
Det förnyade reformarbete som igångsätts under 

1990-talet inleds år 1991 då regeringen tillsatte en ut-
redning, kallad Regionutredningen, för att analysera den 
offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad samt 
att göra en perspektivstudie med olika alternativ för en 
framtida struktur. Utredningen skisserade tre alternativa 
scenarier för den framtida regionala samhällsorganisatio-
nen i Sverige.4 För det första fanns ett alternativ med fort-
satt satsning på statligt regionalt ansvar. Alternativet kan 
kopplas till det som traditionellt beskrivits som länsför-
valtningslinjen, dvs. att staten kraftsamlar sina regionala 
uppgifter inom statens företrädare i länen, dvs. länssty-
relserna. För det andra lyfte utredaren fram den tidigare 
länsdemokratilinjen, nu kallat regionalt folkstyre. Detta al-
ternativ innebär att ansvaret för de offentliga uppgifterna 
på regional nivå läggs på självstyrande och direktvalda re-
gionala organ. Det tredje alternativet kallades kommuner 
i samverkan och här skulle kommunerna kunna ta ansvar 
för merparten av den offentliga servicen i regionerna. Det 
skulle innebära att landstingen avvecklas och att kom-
munerna bli ansvariga för nya uppgifter såsom hälso- och 
sjukvård, kommunikationer, kultur, miljö etc.

Regionutredningen diskuterade även den geografis-
ka strukturen på regional nivå och presenterade ett antal 
alternativ för en framtida länsindelning för Sverige. Utre-
daren hävdade att det var dags att se över länsindelningen 
på grund av att de näringsgeografiska utgångspunkterna 
inte längre ansågs överensstämma med de gällande läns-
gränserna. Resultatet av utredandet bildade underlag för 
en parlamentarisk kommitté, Regionberedningen, med 
uppdrag att mer konkret utforma förslag rörande den 
offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på 
regional nivå. Regionberedningen publicerade sitt slut-
betänkande under 1995 vari fanns förslag om att skapa 

nya regioner i Skåne och Västsverige.5 Utredningsför-
slagen följdes under 1996-97 med riksdagsbeslut som i 
sammanfattning innebar att Skåne och Västra Götalands 
län bildades samt att en försöksverksamhet med en ny 
regional samhällsorganisation inleds i Skåne, Kalmar län, 
Gotland och Västra Götaland. 

Försöksverksamhetens första etapp bedrevs alltså 
under perioden 1997 till 2002 och en särskild parlamen-
tarisk kommitté, den redan nämnda Park-kommittén, 
tillsattes av regeringen för att följa försöksverksamheten. 
PARK:s viktigaste uppgift var att pröva försöksrefor-
mens betydelse ur demokrati- och effektivitetssynpunkt. 
I kommitténs slutbetänkande beskrivs reformen i hu-
vudsakligen positiva ordalag och kommittén förordar 
en fortsättning av försöken fram till år 2007 och med 
möjligheter för fler län att få ingå i försöksverksamhe-
ten.6  Riksdagen kom emellertid enbart delvis att anamma 
dessa förslag. Under våren 2002 beslöt riksdagen vis-
serligen att försöksverksamheten i Västra Götaland och 
Skåne skulle få fortsätta under en andra etapp (2002 till 
2006), men att det även i övriga län (alltså i hela Sverige) 
skulle ges möjlighet att via indirekt valda kommunalför-
bund (benämnda kommunala samverkansorgan) överta 
statliga uppgifter rörande regional utveckling. Förutsätt-
ningen för att få bilda sådana kommunalförbund eller 
samverkansorgan är att samtliga kommuner i ett givet län 
ansluter sig som medlemmar i det aktuella kommunal-
förbundet. Under 2003 tillsätter regeringen en ny stor 
utredning, Ansvarskommittén, med ett brett uppdrag att 
utreda en rad ansvarsfrågor för hela samhällsorganisatio-
nen, alltså även frågor med koppling till länens politiska 
ansvarsstruktur. Tillsättandet av denna kommitté innebar 
också att riksdagen under hösten 2004 fattat beslut om 
att försöksverksamheten i Västra Götaland och Skåne nu 
förlängs i en tredje etapp under perioden 2006-2010.7 
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1.3 Regeringens uppdrag och                        
 utvärderingens analysuppgifter
Riksdagens beslut år 2002 om den regionala samhällsor-
ganisationen slog fast att försöksverksamheten ska utvär-
deras under den kommande mandatperioden.8 Genom 
regeringsbeslut i november 2003 har regeringen givit dels 
Statskontoret, dels Högskolan i Halmstad uppdraget att 
genomföra denna utvärdering. Statskontorets övergripan-
de uppgift är att besvara frågan om försöksverksamheten 
har bidragit till bättre samordning och ett effektivare re-
sursutnyttjande, medan Högskolan i Halmstad ska pröva 
frågan om försöksverksamheten bidragit till en bättre de-
mokratisk förankring av de regionala utvecklingsfrågorna. 
Av regeringens uppdrag framgår att utvärderingen av den 
demokratiska förankringen bör fokusera sitt intresse på de 
uppgifter som Region Skåne och Västra Götalandsregio-
nen tilldelats i försöksverksamheten, dvs. följande:

• arbetet med att utarbeta en strategi för länets lång-
 siktiga utveckling 
• arbetet med att ta fram en länsplan för regional 
 infrastruktur
• fördelningen av statsbidrag till regionala kultur-
 institutioner i Skåne (gäller ej i Västra Götaland)
• användningen av regionalpolitiska och andra 
 utvecklingsmedel samt
• arbetet med att utarbeta och genomföra regionala 
 tillväxtavtal/tillväxtprogram.

I regeringens uppdrag sägs, för att summera, att

”Högskolan i Halmstad skall studera om demokratisk 
förankring, deltagandemöjligheter och demokratiskt an-
svarsutkrävande har främjats genom försöksverksamheten 
i Skåne och Västra Götalands län. Högskolan i Halmstad 
kan även belysa andra relevanta aspekter av försöksverk-
samheten samt lämna de förslag till förändringar som 

utvärderingen föranleder”.9

Regeringens uppdrag är alltså tämligen brett formulerat 
och lämnar öppet för utvärderaren att själv göra precise-
ringar. Det som sägs är att utvärderingen ska bedöma gra-
den av demokratisk förankring, demokratiskt deltagande 
och ansvarsutkrävande i försöksverksamheten. I detta 
ligger naturligtvis flera metodologiska problem. Svårig-
heterna att utvärdera demokrati eller att mäta demokra-
tigraden i politiska organisationer är i grunden oerhört 
problematisk. 

Olika försök att finna måttstockar och kriterier för 
att bedöma demokrativärden möts ofta av kritik. Flera 
demokratiteoretiker hävdar rent av att det inte finns nå-
gon allmänt accepterad uppfattning om hur demokrati 
ska mätas och värderas. Till stor del beror detta på att 
demokratibegreppet är ett i grunden omtvistat begrepp. 
Företrädare för olika demokratimodeller eller demokra-
tiperspektiv är oeniga om innebörden, räckvidden och 
realiseringen av demokrativärden.10 

De metodologiska svårigheterna i detta avseende 
blir dessutom ännu större eftersom riksdagsbeslutet inte 
ger någon preciserad angivelse av vad man menar med 
en bättre demokratisk förankring (se vidare i kapitel två). 
Denna utvärdering kommer därför inte att utgå från en 
viss given demokratiteoretisk modell eller måttstock. 
Utvärderingen kommer istället att vägledas av ett antal 
analysuppgifter som är kopplade till frågor om demokra-
tisk legitimitet. 

Demokratisk legitimitet har i den samhällsveten-
skapliga traditionen oftast riktat sitt intresse mot med-
borgarnas eller de styrdas uppfattningar om politikens 
legitimitet. En viss politik eller politisk styrelseform har 
ansetts som legitim om de berörda personerna uppfattat 
den som legitim. Samhällsvetarna har i sin syn på legiti-
mitet ofta utgått från Max Weber som just hävdade att 
en legitim styrelseform är en styrelseform där de styrda, 
dvs. medborgarna, uppfattar maktutövningen som rätt-

8    betänkande 2001/02:KU7, rskr 2001/02:138
9   regeringsbeslut 33, Finansdepartementet (Fi 2003/6216), s. 2.
10   se t.ex. Held 1996, Lundquist 1999
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färdig.11 Den brittiske samhällsvetaren David Beetham 
utvecklar i boken The Legitimation of Power en grundlig 
kritik mot att betrakta och analysera legitimitet enbart på 
grundval av medborgarnas uppfattningar. Beetham lyfter 
istället fram en betydligt mer ambitiös syn på studiet av 
politisk legitimitet.12 Beetham hävdar att legitimitet bör 
analyseras på tre nivåer. 

För det första, och mest grundläggande, bör legi-
timitet kopplas till gällande regler och olika rättsliga 
grundkrav. I detta fall, dvs. i analysen av regionförsöken, 
betingas verksamhetens legitimitet på den mest grund-
läggande nivån av förekomsten av formaliserade regler och 
dessa reglers betydelse för organisationens arbetssätt och 
verksamhet. I den mån det saknas regler eller om regel-
verket är betydelselöst kan, enligt Beetham, den aktuella 
organisationen betraktas som illegitim. Denna typ av 
grundläggande kriterium för legitimitet kommer emel-
lertid att lämnas därhän. Både Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen kan sägas arbeta med formaliserade 
regler (oftast förankrade i riksdags- eller regeringsbeslut) 
och bör betraktas som legitima ur denna synvinkel. 

På den andra nivån hävdar Beetham betydelsen 
av att både makthavarna och de styrda utvecklat ett ge-
mensamt rättfärdiggörande av de gällande reglerna. De 
studerade politiska organen bör alltså för att vara legi-
tima innehålla en viss grad av principiellt samtycke mel-
lan makthavarna och de aktörer som kan betecknas som 
styrda. Med principiellt samtycke avses att politikområ-
det ifråga kan knytas till normer eller värderingar som 
de involverade aktörerna gemensamt delar. Det princi-
piella samtycket rörande t.ex. regional utvecklingspoli-
tik innebär att ledande aktörer som medborgargrupper 
(intresseorganisationer, folkrörelser), politiska partier och 
kommunala företrädare på ett principiellt plan delar den 
institutionella ordning som skapats för det regionpoli-
tiska arbetet. 

Den tredje nivån i Beethams legitimitetsteori är den 

mest ambitiösa och skulle kunna benämnas för aktivt 
samtycke. I denna del betingas legitimiteten av vilken grad 
av konkreta aktiviteter eller andra manifesta uttryck som 
kan avläsas utifrån makthavarnas och de styrdas sida. Det 
räcker alltså inte att det finns ett principiellt samtycke i 
att makten accepteras utifrån rådande normer och vär-
deringar. Det krävs också handlingar som markerar sam-
tycke. Avgörande blir alltså här att undersöka vilka typer 
av aktiva insatser som lämnats av t.ex. politiska partier 
eller andra medborgargrupper för att forma den regionala 
utvecklingspolitiken. Vi kan tänka oss en situation där 
den dominerande mängden involverade aktörer i och för 
sig upplever den etablerade ordningen som principiellt 
acceptabel men som av olika skäl inte bidrar med aktiva 
insatser (det kan vara insatser i form av delfinansiering, 
medverkan i projekt eller deltagande i referensgrupper 
etc). I en sådan situation finns risken att den valda orga-
niseringen kommer att bli försvagad gällande möjlighe-
terna att utveckla en effektiv verksamhet osv.

I denna utvärdering kommer vi, för det första, att 
betrakta den politiska och administrativa ledningen av 
det regionala utvecklingsarbetet inom Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen som de som styr eller de som 
är makthavare i modellen. För det andra kommer de som 
så att säga är styrda att hämtas från två legitimitetssfärer. 
Dels medborgarna som naturligtvis utgör väljare i allmän-
na val men också som deltagare i olika medborgargrup-
per och i politiska partier. Dels betraktas kommunerna, 
vilka är en viktig aktör i den regionala utvecklingspoli-
tiken, som en särskild legitimitetssfär för det regionala 
utvecklingsarbetet. Sammanfattningsvis kommer alltså 
analysens övergripande inriktning att belysa i vilken grad 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen erhåller ett 
principiellt respektive aktivt samtycke från medborgare, 
medborgargrupper, politiska partier samt kommuner i 
frågor rörande regional utveckling. 

Centralt i hela ansatsen är att utvärderingen denna 

11  se t.ex. Rothstein 2001, eller Österud 1996, s. 50.  
12 Beetham 1991
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gång prövas mot de resultat som framkom i samband 
med utvärderingen för PARK. Vi får på detta sätt fram 
bilder som visar på hur medborgargruppernas, partiernas 
och kommunernas deltagande och stöd förändrats under 
en 5-årsperiod. I nedanstående figur visas analysansatsen 
i grafisk form:

FIGUR 1.   Medborgare, medborgargrupper, partier och kommuner som   
 legitimitetssfärer i regional utvecklingspolitik.

Hur ska då utvärderingsanalysen mer konkret genomför-
as? Inledningsvis bör väl noteras att utvärderingsanalyser 
representerar ett oerhört mångfasseterat forskningsfält.13 

Utvärdering av politiska reformer är en ur olika synvink-
lar mycket problematisk och svårhanterlig verksamhet. 
Utvärderingsarbete syftar till att lämna systematiska 
iakttagelser för att politiska beslutsfattare skall kunna 
utveckla och förbättra sina möjligheter att åstadkomma 
förändringar. Nu bör även utvärderingsinsatser vara till 

medborgarnas gagn eller vara ett sätt att stärka demokra-
tivärdena i samhället. En utvärdering kräver alltså hög 
grad av systematik gällande datainsamling, resultatre-
dovisning och dokumentation. Det krävs också kriterier 
som utvärderingen prövas mot. En allmän definition av 
utvärdering är 

”en noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutpresta-
tioner eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avses 

spela en roll i praktiska beslutssituationer”.14 

Utvärdering som efterhandsbedömning av detta slag be-
skrivs ibland som en summativ utvärderingstyp. Grund-
problemet i en summativ utvärdering är svårigheterna 
att avgöra om det noterade utfallet eller effekterna verk-
ligen kan knytas till det aktuella reformbeslutet. Vi kan 
tänka oss att effekterna ägt rum ändå, dvs. utan något 
reformbeslut. Inom utvärderingsforskning har man dock 
också utfört utvärderingar som i första hand fokuserar 
det analytiska intresset mot själva genomförandeproces-
sen av reformbeslutet. I denna utvärderingstyp, benämnd 
formativ utvärdering, är det alltså inte efterhandsbedöm-
ningen av resultaten som är viktigast utan det som sker 
i olika typer av fortlöpande organisationsprocesser. Den 
formativa utvärderingen kan därmed sägas ha utvecklat 
utvärderingsanalysen till att ta sig an de olika perspektiv, 
aktörskonflikter, nätverksrelationer osv. som existerar i 
ett givet politikområde eller i en specifik reformprocess.

Den här studien hänför sig främst till den formativa 
utvärderingstypen då det i hög grad är frågan om att do-
kumentera och bedöma politiska processer som bedrivs i 
ett komplicerat sammanhang. Överlag är det också rim-
ligt att karakterisera de svenska regionreformerna under 
de senaste 10-15 åren som uttryck för en experimente-
rande och lärande reformutveckling. Riksdagens beslut 
år 1996 om att låta reformutvecklingen ske genom för-
söksverksamhet är naturligtvis i sig ett uttryck för detta. 
Det senaste riksdagsbeslutet om den regionala samhälls-

REGIONFULLMÄKTIGE

REGIONSTYRELSE

NÄMNDER

Regional utveckling

 Medborgargrupper   Politiska partier  Kommuner

MEDBORGARNA

13  se Premfors 1989, Rombach & Sahlin Andersson 1995, samt Vedung 1998.
14 Vedung 1998, s. 20.
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organisationen (år 2002) kom att understryka den redan 
etablerade experimentkaraktären genom möjligheten för 
alla län att starta kommunala samverkansorgan. Samver-
kansorganen är till skillnad från Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen endast indirekt valda och är organise-
rade som kommunalförbund. En majoritet av de politis-
ka partierna betraktar emellertid dessa samverkansorgan 
som en övergångslösning mot ett direktvalt regionfullmäk-
tige. För många partipolitiska företrädare utgör därför 
samverkansorganen en period av ett sorts försöksartat lä-
rande inför en framtida regionpolitik inom ramen för en 
permanentad ordning med direktvalda fullmäktige.

Den huvudsakliga inriktningen av den kommande 
utvärderingen är alltså av formativt slag. Metodmässigt 
är det, mer konkret betraktat, två typer av aktiviteter 
som dominerar. För det första har ett relativt stort an-
tal utsagor om försöksverksamheten dokumenterats. Ge-
nom personliga intervjuer och genom en postenkät har 
en rad olika bedömningar, tolkningar, åsikter, farhågor, 
kritik, förhoppningar, nya frågor etc. samlats in rörande 
försöksverksamhetens innehåll och utveckling. Den ut-
värderingsmodell om tillämpas utgör därmed närmast 
en s.k. intressentutvärdering som av statsvetaren Evert 
Vedung beskrivits som en utvärdering vars organiserande 
princip är farhågor och frågor hos politikområdets be-
rörda. Nyckelorden i intressentutvärdering är samtal, 
dialog och en växelverkande sökprocess. Utvärderaren 
måste därvid samtala med politiker, tjänstemän och an-
dra intressenter.15  

Centralt i dokumentationen av dessa utsagor står 
alltså en djupintervjuundersökning med ett relativt stort 
antal personer som varit involverade i det regionala ut-
vecklingsarbetet i de båda försöksregionerna. Samman-
taget har 39 intervjuer genomförts (20 i Skåne och 17 i 
Västra Götaland) genom personliga intervjuer (i genom-
snitt 2 timmar per intervju). Intervjupersonerna finns 
listade i bilaga 1 i denna rapport. Intervjuerna är halv-
strukturerade, i den mening  att det finns en grundstruk-

tur med frågor som emellertid utvecklats både under en 
given intervju och från intervju till intervju. Djupinter-
vjuundersökningen ska ses som en uppföljning av en lik-
nande undersökning som genomfördes för PARK 1998 
respektive år 2000. 

Djupintervjuerna har kompletterats med en enkät-
undersökning bland ledande kommunpolitiska företrä-
dare i de båda regionerna. Sammanlagt har 267 politiker 
besvarat enkäterna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
nära 80 % i både Skåne och Västra Götaland. Enkätun-
dersökningen genomfördes under våren år 2004. I likhet 
med djupintervjuundersökningen bygger enkäten på lik-
artade frågor som ställdes i samband med de enkätun-
dersökningar som utfördes för PARK:s utvärdering åren 
1999 respektive 2000. 

För att i någon mån vidga perspektivet har även det 
tidigare försökslänet Kalmar län ingått i 2004 års enkät-
undersökning.16 Kalmar län var i PARK:s analyser 1998 
och 2000 i flera avseenden avvikande i förhållande till 
utsagorna som framkom i Skåne och Västra Götaland. 
Överlag fick regionförsöken en betydligt mer positiv vär-
dering av kommunpolitiker i Kalmar län jämfört med 
Skåne och Västra Götaland. Till stor del kan detta förkla-
ras med att det är kommunerna och dess politiker som är 
formell ägare av kommunalförbundet i Kalmar län. Det 
har varit intressant att få följa upp den fortsatta utveck-
lingen i Kalmar län även inom ramen för denna utvär-
dering av Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 
Dessvärre har inte det funnits resursmässiga möjligheter 
att göra detta mer än med hjälp av en enkätanalys i Kal-
mar län (någon djupintervjustudie har inte varit möjlig 
att göra).

Den andra huvudsakliga utvärderingsaktiviteten har 
bestått av insamling och bearbetning av skriftligt underlags-
material. Det gäller olika dokument som program- och 
plandokument, budgetdokument, protokoll, andra ut-
värderingsrapporter, forskningslitteratur (om forskning-
en, se vidare i avsnitt 1.4) m.m. Det skriftliga material-

15  Vedung 1998, s. 57
16 I Skåne besvarade 104 politiker enkäten (78% svarsfrekvens), i Västra Götaland svarade 125 politiker (76%) och i Kalmar län 38 politiker (73%).
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flödet, både det som tagits fram av regionerna själva och 
det material som externa aktörer producerat, är mycket 
stort och endast ett begränsat urval har kunnat utnyttjats 
i denna utvärdering. 

Det samlade materialet, alltså både aktörsutsagor och 
skriftligt underlagsmaterial, har i hög grad fokuserats mot 
de aktiviteter som lagts fast i lagen om försöksverksamhet 
med ändrad regional ansvarsfördelning. För att bredda 
ansatsen något har emellertid intervju- och enkätutsagor 
respektive skriftligt material utnyttjats för att även be-
skriva och problematisera regionförsökens bakgrund och 
framväxt. En viktig del i förståelsen av regionförsökens 
utfall har att göra med de bilder och förväntningar som 
de involverade aktörerna haft med sig in i försöksverk-
samheten. De analysuppgifter som väglett utvärderingen 
kan sammanfattas i tre huvuddelar, som också kommer 
att utgöra utvärderingens tre huvudkapitel:

• Regionaliseringen i Sverige och försökens framväxt  
 processer (kapitel 2)

• En medborgarnas region – demokratipolitik i försöks 
 regionerna (kapitel 3)

• Demokrati och regionalt utvecklingsarbete (kapitel 4)

Regionaliseringen i Sverige och försökens framväxt-
processer

En väsentlig del i all utvärderingsforskning är att klarlägga 
den studerade reformprocessens bakgrund och framväxt. 
Försöksverksamheten med en ny regional ansvarsfördel-
ning i svensk politik bör ses i ett större sammanhang. Re-
formprocessens huvuddrag har redan presenterats och i 
nästa kapitel kommer analysen att fördjupas rörande dels 
regionaliseringen som ett allmänt fenomen i svensk och 
europeisk politik och dels lämna en översiktlig beskriv-
ning av de politiska framväxtprocesser i Skåne och Västra 
Götaland som föregick försöksverksamheten. Vi får på vis 
fram bilder av de involverade aktörernas utgångspunkter 

och förväntningar på försöksverksamheten. Väsentligt i 
utvärderingssammanhang är också att klarlägga de mål 
och motiveringar som anförts i samband med att reform-
processen introducerades. Följande analysuppgifter kom-
mer att behandlas i kapitel två:

1. Vilka värderingar lämnas av de i försöksverksamheten  
 involverade aktörerna rörande regionaliseringen i 
 Sverige? Varför har en regionfråga placerats på   
 dagordningen i svensk politik? 

2. Vilka är riksdagens mål med försöksverksamheten?   
 Vilka motiveringar anförs från riksdagens sida för att   
 starta försöksverksamheten och vilka motiveringar har  
 senare lämnats för att låta försöksregionerna få   
 fortsätta försöken fram till år 2010?

3. Hur ser försöksverksamhetens framväxtprocesser ut?   
 Vilka var initiativtagare och på vilka sätt förbered-  
 des försöksverksamheten i Skåne och Västra 
 Götaland? På vilka sätt har de utgångspunkter och   
 förväntningar som fanns under framväxtprocesserna   
 påverkat det kommande försöksarbetet?

En medborgarnas region – demokratipolitik i försöks-
regionerna

Prövningen av den demokratiska förankringen av för-
söksverksamheten kommer inledningsvis att behandla ett 
antal analysuppgifter kring Region Skånes och Västra Gö-
talandsregionens demokratiska legitimitet på en allmän 
nivå. Avsikten är att belysa fyra områden som är funda-
mentala för försöksregionernas legitimitetsmässiga status. 
För det första kommer resultaten i de allmänna valen till 
regionfullmäktige att beskrivas och analyseras. Grundfrå-
gan är om vi kan se specifika eller särskiljande mönster 
vad gäller valdeltagande och röstande i de båda försöks-
regionerna. Vilka skillnader i valdeltagande och röstande 
kan noteras i förhållande till andra län i Sverige och vilka 
skillnader finns mellan valen år 1998 och 2002? 
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 För det andra är avsikten att granska de ledande po-
litiska organen i Region Skåne och Västra Götalandsregio-
nen ur demokratisynpunkt. Två frågeställningar kommer 
att fokuseras. Dels hur de politiska majoritetskoalitioner-
na tagit form efter de allmänna valen år 1998 samt 2002? 
Frågan om hur de politiska partierna har hanterat frågan 
om vilka partier som ska ha ledningsansvaret för regio-
nens politik är tveklöst en viktig demokratisk måttstock 
som kan, positivt eller negativt, påverka det partipolitiska 
klimatet för hela den kommande mandatperioden. Dels 
kommer regionfullmäktiges roll som demokratisk mötes-
plats och öppet diskussionsforum att uppmärksammas. 
I forskningslitteraturen om det kommunala självstyrelse-
systemet är det inte ovanligt att fullmäktigeförsamling-
arna beskrivs som en sorts transportkompanier där debat-
terna synes vara ett spel för gallerierna genom att besluten 
i realiteten redan är bestämda i det förberedande arbetet i 
styrelse och i partigrupper.17 

Frågan är om de båda fullmäktigeförsamlingarna i 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen faller in i 
denna kategorisering som transportkompani eller om vi 
kan finna nydanande arbetssätt. Regionfullmäktiges de-
mokratiska arbetsformer återverkar sannolikt också på hur 
partigrupperna arbetar i förhållande till dels fullmäktige 
och dels till sina respektive partiorganisationer. Analysen 
av partiorganisationernas utveckling och förändring kom-
mer dock , i sina huvuddelar, att behandlas i kapitlet om 
demokrati och regionalt utvecklingsarbete (kapitel 4).

För det tredje kommer försöksregionernas eget ar-
bete och egna initiativ för att stärka demokratin att gran-
skas. Det framgår redan genom en ytlig läsning av olika 
dokument från försöksregionerna att demokratifrågorna 
är högt prioriterade. I Region Skånes specifika demokra-
tiberedning står följande att läsa:

”Önskan att utveckla demokratin på regional nivå var 
en viktig drivkraft för tillkomsten av Region Skåne. Det 
var och är viktigt att skåningarna själva har ett starkt eget 
inflytande över utvecklingen.” 18

 

I Västra Götalandsregionens budget för 2004, benämnt 
Ett hållbart Västra Götaland, sägs följande:

”Skapandet av Västra Götalandsregionen innebär en 
möjlighet till fördjupad demokrati och ökat inflytande över 
viktiga frågor som berör invånarna i Västra Götaland. 
Makten har flyttats närmare invånarna, genom att det 
direktvalda regionfullmäktige har tagit över uppgifter från 
staten, som är viktiga för den regionala utvecklingen.”  19

Utvärderingen kommer att pröva på vilka sätt de båda 
regionerna bedrivit det demokratipolitiska arbetet på en 
allmän nivå.20 Fokus riktas mot demokratiutvecklingsin-
satser för att stärka medborgardialogen över hela verk-
samhetsfältet. Medborgardialogen, mer specifikt, inom 
den regionala utvecklingspolitiken kommer att få en mer 
detaljerad genomgång i kapitel fyra.

Ett fjärde område som belyser regionernas allmän-
demokratiska villkor handlar om hur de båda försöksre-
gionerna lyckats med att informera medborgarna om sin 
verksamhet och vilken roll medierna spelar. I forskningen 
om svensk regionalisering har flera bedömare noterat att 
det i allt väsentligt saknas ett regionalt offentligt rum. 
Dagspressen är, om vi studerar det skånska och västsven-
ska medielandskapet, fortfarande starkt knuten till lokala 
geografiska områden.21 Lokalradion synes i sin regionala 
bevakning i hög grad bibehållit den struktur som fanns 
tidigare, dvs. den gamla länsindelningen. TV-medierna 
tenderar istället att bevaka lite större områden, t.ex. att 
Sydnytt omfattar både Skåne och Blekinge och att Väst-

17  Se t.ex. Montin, Olsson & Petersson 1996.
18 Ur Demokratiberedningens slutrapport Förslag till vidgad och fördjupad dialog med skåningarna. Region Skåne s. 4.
19 Ur Budget 2004 med flerårsplaner, Västra Götalandsregionen s. 9.
20 Begreppet demokratipolitik beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.1.
21 se Gidlund 1998, Fernandez 1999, Johansson, B 2002.
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nytt bevakar Västra Götaland såväl som Halland. 
Vi kan åtminstone teoretiskt tänka oss att avsakna-

den av ett regionalt offentligt rum leder till en stärkt by-
politisk mentalitet. Med en stark lokalpolitiskt förankrad 
dagspress finns risken att politiker i regionfullmäktige 
försöker profilera sig genom att snarare hävda sin egen 
hemorts intresse än att prioritera ett synsätt som väger in 
hela regionens intresse. Av intresse för denna utvärdering 
blir därför att granska dels regionernas egen utåtriktad 
information, dels hur medierna möter regionens politik 
inom olika områden. 

Sammanfattningsvis kommer, i kapitel tre, följande 
analysuppgifter att behandlas:

4. Vilka slutsatser kan dras av resultaten i de allmänna   
 valen i Skåne och Västra Götaland 1998 och 2002?   
 Vilka skillnader finns beträffande valdeltagande och   
 röstande i de båda försöksregionerna jämfört med 
 andra län i Sverige? 

5. Hur har de politiska majoritetskoalitionerna tagit   
 form efter de allmänna valen år 1998 samt 2002? 
 Vilka initiativ och insatser har genomförts för att 
 utveckla regionfullmäktiges roll som demokratisk   
 mötesplats i försöksregionerna? 

6. Vilka allmänna demokratipolitiska insatser har 
 genomförts i försöksregionerna? Frågorna i denna   
 del avser främst demokratipolitiska insatser av   
 mer allmän natur, dvs. de har bäring på hela 
 regionens politiska uppgiftsområde (i kapitel fyra 
 fördjupas analysen till att behandla medborgar-
 demokratin inom det regionala utvecklingsarbetet). 

7. Vilka olika typer av informationsinsatser har 
 genomförts med medborgare och medborgargrupper  
 som målgrupp? Vilken roll bedöms medierna spela   
 för den demokratiska förankringen och ansvars-
 utkrävandet i försöksregionerna?

Demokrati och regionalt utvecklingsarbete

Analysen av demokratiskt deltagande, förankring och an-
svarsutkrävande i försöksregionerna kommer i det fjärde 
kapitlet att renodlas till den regionala utvecklingspoliti-
ken. Kapitlet kommer att behandla fyra analysuppgifter. 
Kapitlet kommer, för det första, att inledas med en över-
siktlig beskrivning och en analys av hur man i de båda 
regionerna organiserat de regionala utvecklingsprocesserna. 
I denna del lämnas också en översiktlig karakteristik av 
de sakpolitiska uppgifter som omfattas av försöksverk-
samheten och en analys av hur berörda aktörer värderat 
utvecklingsprocessernas demokratiska innehåll. 

För det andra ska de politiska partiernas roll i det 
regionala utvecklingsarbetet analyseras. I flera avseenden 
utgör försöksverksamheten en utmaning för de politiska 
partierna. Det gäller partiernas förmåga att internt ar-
beta med att få fram en politisk profil i den regionala 
utvecklingspolitiken. Det gäller förmågan att profilera 
utvecklingspolitiken i allmänna val. Det gäller förmågan 
att förändra den egna organisationen efter de nya förut-
sättningar som skapats efter länssammanslagningarna i 
Skåne och Västra Götaland. Och det gäller, inte minst, 
förmågan att utveckla de partiinterna relationerna mellan 
främst partiets lokala organisationsled och den regionala 
partiorganisationen men även relationerna med partiled 
på central respektive internationell nivå har betydelse i 
detta sammanhang. 

De politiska partiernas roll i försöksverksamheten 
kommer att analyseras med utgångspunkt taget i parti-
ernas ställningstaganden, prioriteringar och ageranden i 
de olika beslutsprocesser som är förknippade med den 
regionala utvecklingspolitiken. Hur har de politiska par-
tierna agerat i samband framtagande av regionalt utveck-
lingsprogram, av infrastrukturplan, tillväxtprogram osv.? 
Partiernas politikskapande och agerande i de regionala 
utvecklingsfrågorna förutsätter att respektive partiorgani-
sation varit drivande eller i vart fall att de ledande poli-
tikerna i någon mån förankrat sina ställningstaganden i 
sitt eget parti. En viktig del i prövningen av partiernas 
betydelse för den demokratiska legitimiteten berör alltså 
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frågor om organisatoriska och verksamhetsmässiga frågor 
i partiorganisationen som sådan. Hur har partiets organi-
sation förändrats till följd av försöksverksamheten? Vilka 
nya verksamhetsformer har utvecklats i partierna till följd 
av försöksverksamheten? Hur har partiets försökt att pro-
filera sin regionpolitik på ett ideologiskt plan? Och vilken 
betydelse har de regionala utvecklingsfrågorna haft i sam-
band med partiets aktiviteter i valrörelsen? Dessa frågor 
bör också ses mot bakgrund av att försöksverksamheten 
och förändringarna av länsgränserna i Skåne och Västra 
Götaland sammanfaller i tid. Utvärderingen kommer 
därför att ägna en del utrymme åt hur dessa territoriella 
förändringar påverkat partiernas organisation och verk-
samhet.

En tredje analysuppgift behandlar det som kan för-
knippas med uttrycket en kommunernas region. Ett kän-
netecknande drag i den svenska regionaliseringen är att 
kommunernas roll som intressent och drivkraft i det re-
gionala utvecklingsarbetet blivit alltmer betydelsefullt.22  I 
PARK:s utvärderingar av försöksverksamhetens första tid 
konstaterades att det mest intressanta utvecklingsdraget 
var att kommunerna, på olika vägar, kommit att utveckla 
sina relationer till de ledande regionorganen. I utvärde-
ringen för PARK noterades följande:

”Kommunerna har kommit att bli en alltmer aktiv part i 
det regionala utvecklingsarbetet. Både i Skåne och Västra 
Götaland har en stor del av försöksarbetet handlat om olika 
typer av kommunikation mellan regionorgan och kommu-
ner. Kommunerna har kommit att förändra sitt inbördes 
samarbete på olika sätt. Många talar om ett snabbt upp-
sving för mellankommunalt, eller delregionalt, samarbete i 

försökslänen.” 23

Ledande politiker och tjänstemän från de båda försöksre-
gionerna talar också ofta och gärna om att regionen är en 
’kommunernas region’. En viktig uppgift i denna utvär-
dering är att belysa hur relationerna mellan kommunerna 

och regionorganen utvecklats under försöksperioden. Det 
gäller utvecklingen av såväl formella som mer informella 
samarbetsformer. Vilken betydelse tillmäter ledande po-
litiker och tjänstemän det kommunala deltagandet i den 
regionala utvecklingspolitiken? Vilka konfliktpunkter 
finns etc.? I denna del kommer enkätutsagorna från le-
dande kommunpolitiker att spela en relativt stor roll i 
analysen. Hur upplever kommunstyrelsepolitikerna i re-
gionens kommuner sina deltagande och påverkansmöjlig-
heter i det regionala utvecklingsarbetet? Enkätutsagorna 
kommer här att jämföras med hur försöksregionernas po-
litiker och tjänstemän bedömer det kommunalpolitiska 
inflytandet i den regionala utvecklingspolitiken.

För det fjärde ska uppmärksamheten riktas mot på 
vilka sätt och med vilket engagemang olika medborgar-
grupper haft för det regionala utvecklingsarbetet. Analy-
sen kommer här att innefatta en analys av hur olika med-
borgargrupper och andra intressenter varit delaktiga i och 
påverkat innehållet i den regionala utvecklingspolitiken. 
Fokus riktas bl.a. mot kvinnors, invandrares, funktions-
hindrades deltagande i det regionala utvecklingsarbetet. 
Sammanfattningsvis ska följande analysuppgifter be-
handlas i rapportens fjärde kapitel:

8. Hur bedrivs, översiktligt betraktat, det regionala 
 utvecklingsarbetet i de båda försöksregionerna? Vilka  
 demokratimässiga för- respektive nackdelar är för-  
 knippade med den organisationsmodell för det   
 regionala utvecklingsarbetet som tillämpats i de båda  
 försöksregionerna?

9. Hur har de politiska partierna arbetat med de regio  
 nala utvecklingsfrågorna? På vilka sätt har försöks-
 verksamheten påverkat de politiska partiernas orga-  
 nisation och verksamhet? De organisatoriska och   
 verksamhetsmässiga konsekvenserna berör aspekter   
 som de partiinterna relationerna, anpassnings-  

22   Johansson, J. 2003.
23  Johansson, J. 2000, s. 122.
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 åtgärderpå grund av länssammanslagningarna,   
 nya typer av aktiviteter, valrörelsearbetet etc. 

10. Hur har relationerna mellan regionorgan och 
 kommuner organiserats i de båda försöksregionerna?  
 Hur värderar företrädare från kommunerna i Skåne   
 och Västra Götaland deras egna inflytande- och del-  
 tagandemöjligheter i det regionala utvecklings-
 arbetet? Vilken betydelse tillmäter, i sin tur, ledande  
 politiker och tjänstemän det kommunala deltagan-  
 det och intresset i regionpolitiken?

11. Vilken roll spelar andra medborgargrupper och 
 intressenter i regionernas omgivning för utformning   
 och genomförande av det regionala utvecklingsarbe-  
 tet? I vilken utsträckning har medborgargrupper   
 (representerande närings- och arbetsliv, invandrare,   
 funktionshindrade) påverkat den regionala utveck-  
 lingspolitiken? Vilka jämställdhetspolitiska aktiviteter  
 har bedrivits inom det regionala utvecklingsarbetet?

1.4 Forskningen om Region Skåne och      
 Västra Götalandsregionen 
Försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland har 
blivit föremål för ett växande antal studier med samhälls-
vetenskaplig anknytning. Det finns exempelvis ett antal 
studier som prövat sakpolitiska delar av försöksverksam-
heten, exempelvis försöksregionernas arbete med tillväxt-
program och utvecklingsprogram. Flera konsulter, oftast 
med försöksregionerna själva som uppdragsgivare, har 
gjort analyser av försöken. Till detta kan så också läggas 
ett stort antal kandidat- och magisteruppsatser som be-
lyst försöken ur olika synvinklar. Med risk för att där-
med förbise en del viktiga forskningsinsatser om försöks-
verksamheten är det nog ändock riktigt att lyfta fram tre 
större forskningsprogram. 

För det första genomfördes, som redan nämnts, ett 
antal studier inom Parkkommitténs arbete. Utöver de 
av undertecknad framtagna analyserna lämnade en rad 
andra forskare viktiga bidrag till PARK:s samlade doku-
mentation.24 Detta material utgör en väsentlig utgångs-
punkt i denna utvärdering. Försöksverksamheten har 
emellertid också analyserats i två breda forskningsprojekt 
vid dels Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universi-
tet, dels vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds 
universitet. 

Forskningsprojektet vid Förvaltningshögskolan i 
Göteborg initierades 1998 genom ett avtal mellan För-
valtningshögskolan och Västra Götalandsregionen. Syftet 
var att göra en uppföljning och utvärdering av både för-
söksverksamheten och sammanslagningen av landstingen. 
Inom ramen för detta forskningsarbete har en rad under-
sökningar, med relativt olikartade teoretiska infallsvink-
lar, genomförts och flera rapporter har publicerats. Det 
har handlat om Västra Götalandsregionens demokratiska 
förankring hos medborgarna, om massmediernas roll i 
den nya regionpolitiken, om regionens omvärldsrelatio-
ner samt om frågor med koppling till regionens regionala 

24     Se sammanställning i SOU 2000:85, s. 40f.
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utvecklingsarbete. Projektet har dessutom studerat hur 
Västra Götalandsregionen har hanterat sjukvårdspoli-
tiken, bl.a. gällande tillhandhållande av sjukhusservice, 
frågor rörande ekonomistyrning, organisering av sjuk-
husstruktur m.m. Projektet kommer att slutrapporteras 
under 2004 och ett trettiotal rapporter har publicerats.25 

Projektet vid statsvetenskapliga institutionen i Lund, 
kallat Regionalisering och flernivådemokrati, påbörjades 
1998 och har analyserat det nya regionala självstyret i 
Skåne och Kalmar län. Projektet har bedrivits som upp-
dragsforskning och har finansierats av Region Skåne, Re-
gionförbundet i Kalmar län samt av Kommun- respek-
tive Landstingsförbundet. Analysen har gjorts utifrån två 
dimensioner: demokratipolitik och suveränitetspolitik. 
Demokratidimensionen fokuserar intresset mot hur de 
demokratiska institutionerna inom Region Skåne och Re-
gionförbundet i Kalmar län utformats och hur de fung-
erar medan suveränitetsdimensionen handlar om hur re-
gionerna i fråga hanterar sitt eget samspel med omvärlden 
i ett flernivåperspektiv. På hemsidan ges följande karakte-
ristik av det forskningsproblem som behandlats:

”Demokratipolitiken och suveränitetspolitiken står i ett 
ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Utan det 
kapacitetstillskott, som suveränitetspolitiken i bästa fall 
kan utgöra, förlorar demokratipolitiken sin reella innebörd 
i en tid av snabbt tilltagande europeisering. Omvänt 
är en framgångsrik demokratipolitik en grundläggande 
förutsättning för att föra en regional suveränitetspolitik. 
Om regionerna inte förmår att realisera demokratinormen, 
dvs misslyckas med att tillfredsställande uppfylla centrala 
demokrativärden, riskerar man att både staten och kom-
munerna bromsar en fortsatt utveckling av regionerna.” 26 

Det bör i detta sammanhang också nämnas att statsve-
tarna i Lund fördjupat dessa analyser inom ramen för 
ett specifikt projekt (finansierat av Kommunförbundets 
FoU-råd) som mer specifikt studerar kommunernas roll i 

flernivådemokratin. Ett stort antal delrapporter från båda 
projekten har publicerats och även i detta fall förväntas 
slutrapport från projekten förväntas under 2005. 

I den följande framställningen i denna rapport ut-
gör resultaten från dessa projekt en värdefull komplet-
tering för det egna materialet. Det är dock värt att på-
peka att programmen i Göteborg respektive Lund arbetat 
med olikartade analysfokus, både gällande den teoretiska 
orienteringen och rörande det empiriska materialet. 
Lundensarna har studerat Region Skåne samt Region-
förbundet i Kalmar län medan göteborgarna i huvudsak 
intresserat sig för de politiska processerna inom Västra 
Götalandsregionen. 

 

25  En samlad redovisning finns i Nilsson, L. (red.) 2004
26 citat hämtat i oktober 2004 från hemsidan www.svet.lu.se/Research/sve_Research.html
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2.1 Inledning
Syftet med detta kapitel är att lämna en bakgrund till för-
söksverksamheten med en ändrad regional ansvarsfördel-
ning i Skåne och Västra Götaland. Bakgrundsteckningen 
kommer att göras i tre avsnitt. I avsnitt 2.2, Regionali-
seringens drivkrafter, behandlas regionaliseringen som ett 
allmänt fenomen i svensk och europeisk politik. Två frå-
gor söker därvid sitt svar: Vilka värderingar lämnas av 
de i försöksverksamheten involverade aktörerna rörande 
regionaliseringen i Sverige? Varför har en regionfråga 
placerats på dagordningen i svensk politik? 

I avsnitt 2.3, Statsmaktens motiveringar, riktas in-
tresset mot vilka mål och intentioner som statsmakten 
anfört i samband med dels beslutet att introducera för-
söksverksamheten, dels besluten i senare skeden att för-
länga försöksverksamheten. 

I det avslutande avsnittet (2.4), Framväxtproces-
serna i Skåne och Västra Götaland, lämnas en översiktlig 
beskrivning av de politiska framväxtprocesser i Skåne 
och Västra Götaland som föregick försöksverksamhe-
ten. Huvudfrågan i detta avsnitt blir därför; Vilka var 
initiativtagare och på vilka sätt förbereddes försöksverk-
samheten i Skåne och Västra Götaland?

2.2 Regionaliseringens drivkrafter
Inledningsvis ska jag belysa hur politikaktörerna i försöks-
regionerna (och enkätmässigt i Kalmar län) ser på frågan 
om vilka drivkrafter som finns bakom framväxten av en 
speciell regionfråga på den politiska dagordningen. I den 
svenska debatten om regionernas utveckling har det varit 
vanligt att åberopa åtminstone fem typer av drivkrafter. 
Den första, internationaliseringstesen, lyfter fram EU-inte-
grationen som en avgörande drivkraft bakom regionalise-
ringen. Många har talat om utvecklingen som framväxten 
av ett regionernas Europa, där EU-nivån tillsammans med 

regionerna skulle komma att utgöra framtidens viktigaste 
politiska enheter. När EG:s 12 medlemsstater 1992 ställde 
sig bakom Maastrichtfördraget utgjorde regionerna en vä-
sentlig del i det som skulle bli det framtida Europas sam-
hällsliv. Genom inrättandet av en särskild regionkommitté 
och genom en relativt omfattande regionretorik skapades 
förhoppningar om en starkare regional självstyrelse i fram-
tiden. Till detta fanns det en stark politisk vilja från EU:s
sida att satsa resurser på interregionalt samarbete över 
nationsgränserna, något som i Sverige inspirerade till nya 
ansträngningar att vitalisera samarbetet mellan regioner 
över bl.a. Öresund och Östersjön. En andra drivkraft, 
delvis kopplad till internationaliseringstesen, har utgjorts 
av argument kopplade till en stärkt demokrati. Regionerna 
har setts som strategiska instrument att kunna vitalisera 
en tämligen tröttkörd nationell demokrati, att få fart på 
de politiska partierna och allmänt svara för en sorts demo-
kratisk kompensation i tider av internationalisering och 
politisk anonymisering. 

En tredje drivkraft bygger på en sakfrågepolitisk ar-
gumentation där det anses förhålla sig på det sättet att ett 
växande antal politiska problem varken kan lösas av na-
tionalstaten eller av politiska organ i lokalsamhället. Det 
finns med andra ord ett ökande behov av politiska lös-
ningar på mellannivån i det politiska systemet. Den fjärde 
drivkraften bygger på mer renodlade effektivitetsargument 
där det dels anses saknas samordning mellan ett växande 
antal aktörer på den regionala nivån (en administrativ 
röra), dels finns behov av att göra rationaliseringsvinster 
(t.ex. genom färre län) för att åstadkomma besparingar i 
den offentliga sektorns finanser. En femte drivkraft, be-
släktad med den fjärde, har att göra med att dagens ad-
ministrativa länsgränser inte längre anses överensstämma 
med olika funktionsbehov i samhället som näringslokali-
sering, arbetspendling osv. Detta argument handlar om 
att anpassa den geografiska länsindelningen efter grundläg-
gande socioekonomiska och demografiska förhållanden.

2. Den svenska regionaliseringen
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Hur ser då de involverade aktörerna i försöksregionerna 
på dessa drivkrafter? I denna del kommer data dels från 
djupintervjumaterialet, dels enkätundersökningen med 
ledamöter i kommunstyrelserna att utnyttjas. Vad som är 
intressant med denna analys är också att den är en upp-
följande studie av en likartad undersökning som gjordes 
1999 (i fortsättningen omtalad som ”undersökningen 
1999”). Vi kan alltså av materialet få besked om en del 
förändringsdrag i politikaktörernas syn på regionalise-
ringens drivkrafter. Låt oss börja med hur kommunsty-
relsepolitikerna ser på internationaliseringens betydelse 
för regionfrågans framväxt:

TABELL 2.1  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om regionfrågan och   
 internationaliseringen. 

Ta ställning till följande påstående:
Regionfrågan är ett uttryck för en ökande internationalise-
ring, dvs. att svensk politik kommit att bli alltmer samman-
länkad med internationella frågor och problem.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +74 (8) +31 (8)

Västra Götaland +37 (8) +38 (7)

Skåne + Västra Götaland +55 (8) +35 (7)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+52 (4) +54 (4)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +55 (2) +53 (5)

Kalmar län +78 (6) +54 (8)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +60 (7) +38 (8)

* Balansmåttet har beräknats genom att subtrahera andelen som svarar ”Instämmer 

helt” eller ”Instämmer i stort sett” från de som svarar ”I stort sett motsatt åsikt” eller ”Helt 

motsatt åsikt”. Ju högre balansmått desto mer positiv till påståendet. Balansmåttet kan 

variera mellan +100 och -100. Siffror inom parentes är andelen ”vet ej” svar.

Till synes hävdar kommunstyrelseledamöterna att regi-
onfrågan åtminstone delvis är ett uttryck för en ökande 
internationalisering. Det intressanta med tabellen är 
emellertid att andelen utsagor som instämmer i detta på-
stående minskar kraftigt i både Skåne och Kalmar län. 
Bland Västra Götalands kommunpolitiker har dock ba-
lansmåttet varit oförändrat under perioden mellan 1999 
och 2004. 

Enkätrespondenternas utsagor om internationa-
liseringens betydelse för framväxten av en regionfråga 
i svensk politik stämmer väl överens med iakttagelser 
både från djupintervjuerna och från andra analyser av 
svensk regionalisering. Regionfrågans renässans i svensk 
politik vid 1990-talets början utgick i hög grad från te-
sen om ett Regionernas Europa. Resonemang kopplade 
till EU och regionernas ställning i Europa stod högt på 
den politiska dagordningen. Den politiska retoriken var 
påtagligt visionär och fick viktig politisk inspiration från 
gränsregionala aktiviteter ute i Europa och av regioner-
nas alltmer utvecklade aktiviteter för att marknadsföra 
och bedriva lobbning på den internationella arenan. I 
takt med att politiska reformer sjösattes, främst länsin-
delningsförändringarna och försöksverksamheten, fick 
emellertid regionfrågan en alltmer pragmatisk sida. 

En sådan pragmatisk aspekt, som från 1998/99 fick 
växande betydelse, var att samarbetsytorna mellan kom-
muner och landsting intensifierades. Tanken om ett Re-
gionernas Europa kom successivt att kompletteras med 
idén om att regionerna skulle bli till en Kommunernas 
Region.27 I följande tabell visas hur kommunstyrelsepo-
litikerna betraktar just kommunernas roll som drivkraft 
för regionfrågan. Dessvärre saknas här utsagor från un-
dersökningen 1999 (frågan fanns inte med i enkäten), 
men man kan säga att kommunpolitikerna, även de som 
sitter i regionfullmäktige, värderar kommunernas roll 
som ungefär lika betydelsefull för regionaliseringen som 
internationaliseringstesen.

27   se Johansson, J. 2003 och 2004.
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TABELL 2.2.  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om kommunernas roll för  
 regionaliseringen. Denna tabell endast för 2004. 

Ta ställning till följande påstående:
Regionfrågan är ett uttryck för ett ökande engagemang och 
intresse bland landets kommuner för frågor rörande regional 
utveckling.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

2004

Skåne 2004 +55 (5)

Västra Götaland 2004 +15 (6)

Skåne + Västra Götaland 2004 +33 (6)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäktige (2004) +55 (3)

...ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) +47 (4)

Kalmar län 2004 +68 (5)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) +38 (6)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

Ovanstående tabell är intressant även av ett annat skäl. 
Kommunpolitikerna i Västra Götaland har en helt an-
nan uppfattning i denna fråga än vad man har i Skåne 
och i Kalmar län. I Kalmar län har kommunerna genom 
Regionförbundet i Kalmar län ett direkt ägaransvar för de 
regionala utvecklingsfrågorna och bildandet av Region-
förbundet 1997 var ett resultat av att kommunerna i Kal-
mar län genomfört ett samfällt agerande i framtagandet 
av ett remissvar på regionberedningens slutbetänkande år 
1995. Detta initiativ inbegrep också ett önskemål om att 
få bli försökslän med en ändrad regional ansvarsfördel-
ning. Ett sådant starkt initialt engagemang för region-
politikens utveckling fanns inte bland Västra Götalands 
kommuner (undantag finns i delar av Västra Götaland). 
Detta är en aspekt som är värd att hålla i minnet i den 
fortsatta analysen i denna rapport. I nästa tabell prövas 
den sakpolitiska aspekten, dvs. om politikerna anser att 

det finns ett växande sakpolitiskt behov av att organisera 
politik på mellannivån i det politiska systemet.

TABELL 2.3.  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om politiska sakfrågor.

Ta ställning till följande påstående:
Att en regionfråga placerats på den politiska dagordningen 
beror på att alltfler politiska frågor och samhällsproblem inte 
kan åtgärdas eller lösas av varken centralstaten i Stockholm 
eller av primärkommuner.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +79 (5) +46 (4)

varav s-politiker +81 (6) +47 (5)

varav m-politiker +69 (6) +44 (0)

varav (fp)+(c)+(kd)-politiker +79 (4) +79 (8)

Västra Götaland +34 (8) +50 (5)

Skåne + Västra Götaland +55 (7) +48 (4)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+54 (2) +79 (0)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +55 (2) +48 (5)

Kalmar län +58 (4) +59 (3)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +56 (6) +50 (4)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.  

  
En relativt bred majoritet bland kommunstyrelsepoli-
tikerna anser att det finns ett sakfrågepolitiskt behov att 
fylla genom att fler politiska uppgifter bör tas om hand av 
regionerna. I själva verket är det den sakpolitiska aspekten 
som får det enskilt sett starkaste stödet av kommunpoliti-
kerna bland de olika frågor om regionaliseringens drivkraf-
ter som ställdes i enkäterna. Förändringstrenden för denna 
fråga har varit konvergerande mellan de båda försöksre-
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gionerna. Den kraftiga minskningen av andelen kommun-
politiker som instämmer i påståendet i Skåne är anmärk-
ningsvärd. Om vi fördjupar analysen på hur företrädare för 
olika partier besvarar denna enkätfråga kan konstateras att 
det framförallt är bland moderata och socialdemokratiska 
kommunpolitiker i Skåne som bidrar till att dra ner ba-
lansmåttet mellan mättillfället 1999 och 2004.28 

Under djupintervjuerna framträder en liknande 
bild där en majoritet av de intervjuade hävdar att det 
finns ett ökande sakpolitiskt behov av politik på regional 
nivå. Undantaget i intervjumaterialet utgörs främst av 
moderata politiker som menar att det saknas behov el-
ler utrymme för tre politiska nivåer i svensk politik (de 
djupintervjuade socialdemokraterna delar inte denna 
uppfattning). Vilken vikt tillmäter då kommunstyrel-
sepolitikerna demokratiargumentens betydelse för fram-
växten av regionfrågan? 

TABELL 2.4.  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om demokratiaspekter. 

Ta ställning till följande påstående:
Regionfrågan är ett uttryck för en politisk vilja att åstad-
komma ökad demokrati och medborgarinflytande i svenskt 
samhällsliv.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +38 (8) +56 (6)

Västra Götaland +1 (7) +24 (6)

Skåne + Västra Götaland +19 (7) +38 (6)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige 

+31 (2) +75 (0)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +29 (6) +39 (2)

Kalmar län +19 (4) +11 (8)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +19 (6) +35 (6)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

I samband med utvärderingen för PARK 1999 utgjorde 
utsagorna ovan ett överraskande resultat. Hur kunde 
det egentligen komma sig att så pass få politiker ansåg 
att demokratifrågorna inte var av större betydelse för 
regionfrågans framväxt på den politiska dagordningen? 
En mycket stor del av argumentationen bakom försöks-
verksamheten hade ju handlat om just demokratiutveck-
ling. En av slutsatserna i utvärderingen för PARK blev 
att försöksverksamheten mötts av en viss demokratimäs-
sig skepsis. Bland de djupintervjuade politikerna den 
gången fanns också en relativt utbredd uppfattning om 
att regionfrågan visserligen ägde en potential i demokra-
tiska avseenden men det var trots allt andra motiv som 
var viktigare för framväxten av en regionfråga i svensk 
politik (främst samordningsmotiv, internationalisering 
etc). Vi kan av tabellen ovan se en tydlig trend mot att 
uppgradera demokratiaspekterna som drivkraft bakom 
regionaliseringen i Sverige. Detta är också något som 
präglar intervjusamtalen. Förvisso existerar fortfarande 
utsagor som uttrycker en viss skepsis inför tanken att re-
gionernas utveckling drivits fram av önskemålet om att 
demokratisera samhällslivet, men tveklöst har det blivit 
alltfler som betonar demokratiargument som väsentliga 
i reformutvecklingen. Precis som i enkätmaterialet är det 
intervjupersoner i Skåne som under intervjuerna lyfter 
fram demokratiaspekterna med större intensitet än vad 
man gör i Västra Götaland.

Om vi fortsätter beskrivningen rörande regionfrå-
gans drivkrafter kan det vara dags att lyfta fram argu-
menten rörande besparings- och effektivitetsaspekterna. 
Kommunstyrelsepolitikerna ger följande besked i enkät-
materialet:

28 Att en växande andel av de enkätintervjuade socialdemokraterna i Skåne inte 
anser att det finns ett ökande utrymme för politik på regional nivå är överraskande 
och uttrycker sannolikt en viss misstro bland (s)-märkta kommunpolitiker mot 
regionaliseringens utveckling i Skåne.
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TABELL 2.5. Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om effektivitetsargument. 

Ta ställning till följande påstående:
Att en regionfråga placerats på den politiska dagordningen 
beror på ökande krav på effektivitet och besparingar i den 
offentliga sektorn.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +41 (5) +21 (10)

Västra Götaland +16 (8) +23 (10)

Skåne + Västra Götaland +28 (7) +22 (10)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige (2004)

+24 (2) +35 (9)

...ordförande respektive v. ordförande i 
KS (2004)

+23 (3) +11 (5)

Kalmar län +23 (4) +38 (5)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +27 (6) +24 (9)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

Regionfrågan synes åtminstone delvis vara ett uttryck för 
ökande effektivitets- och besparingsskäl i den offentliga 
verksamheten. Resultaten är svårtolkade då det går att 
utläsa skilda utvecklingstrender. Effektivitetsarguments 
status i Skåne har förlorat i betydelse medan vi kan se en 
motsvarande ökning i Kalmar län. Man kan möjligtvis 
anse att resultaten i tabell 2.5 ovan är överraskande ef-
tersom många intervjupersoner lyfter fram betydelsen av 
att samordna och renodla den något röriga administra-
tiva struktur som fanns i både Skåne och Västra Götaland 
på de gamla landstingens tid. Det är därför också något 
överraskande att respondenterna inte heller anser att läns-
indelningen har varit en särskilt betydelsefull faktor.

TABELL 2.6.  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om antalet län. 

Ta ställning till följande påstående:
Regionfrågan är ett uttryck för att det finns för många län 
i Sverige.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +3 (15) -2 (15)

Västra Götaland -2 (13) +9 (11)

Skåne + Västra Götaland +/-0 (14) +4 (13)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige (2004)

-4 (7) -23 (10)

...ordförande respektive v. ordförande i 
KS (2004)

-2 (9) -9 (7)

Kalmar län +31 (15) -8 (16)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +7 (14) +2 (14)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

Det råder alltså för både tabell 2.5 och 2.6 olikartade utsa-
gor om vi jämför enkätmaterial med djupintervjumateri-
al. En viktig anledning att bilda Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen bottnade, enligt flera intervjupersoner, 
i både behov av att renodla den politiskt-administrativa 
komplexiteten och att åstadkomma en mer funktionell 
länsindelning. Kommunstyrelsepolitikerna i enkätma-
terialet tenderar att betrakta dessa aspekter som mindre 
relevanta för regionaliseringen i Sverige än vad intervju-
personerna gör. Det är, kort sagt, svårt att förklara dessa 
skillnader i utsagor mellan enkäter och djupintervjuer.

När det gäller regionaliseringens drivkrafter kan, 
sammanfattningsvis, tre slutsatser dras. Vi kan för det för-
sta konstatera att regionfrågan i Sverige betraktas i min-
dre grad som ett uttryck för samhällets ökande interna-
tionalisering än vad som var fallet för bara fem år sedan. 
Överlag har språkbruket och perspektiven på regionalise-
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ringen blivit mer pragmatiska och en viktig del i denna 
utveckling är en ökande betoning av ett synsätt som av 
flera ledande regionföreträdare benämner med uttrycket 
en Kommunernas Region. Fokus är i stor utsträckning 
riktat mot beredningsprocesser i förhållande till kom-
munerna, om förhandlingar mellan olika privata och po-
litiska intressen och om uppgiftsfördelningsfrågor i den 
regionala politikmiljön. Detta är sannolikt ett uttryck för 
att regionerna varit verksamma under snart 10 år och de 
mer visionära utgångspunkter (om ett Regionernas Eu-
ropa) som präglade försöksverksamhetens första tid har 
delvis tappats bort i den politiska retoriken.

För det andra kan konstateras att regionfrågan kom-
mit att uppgraderas som ett demokratiprojekt. En försik-
tigt formulerad slutsats om detta är att de båda försöks-
regionerna haft ett sorts krav på sig att bedriva ett aktivt 
demokratiarbete. Under den tid som försöksregionerna 
existerat har ett stort antal demokratipolitiska projekt (se 
mer om detta i nästa kapitel) satts igång. Ett demokra-
tiperspektiv har alltså funnits med hela vägen och sam-
mantaget har detta också inneburit att alltfler politiska 
aktörer i Skåne och Västra Götaland kommit att förknip-
pa regionaliseringen med olika demokratiaspekter. 

För det tredje är det intressant att notera att utsa-
gorna i enkätmaterialet tenderar att konvergera mellan 
Skåne och Västra Götaland. I undersökningen 1999 av-
vek enkätsvaren i de flesta avseenden tämligen mycket 
mellan de båda regionerna. 2004 råder nära nog samma 
syn på regionaliseringens drivkrafter. Bland de studerade 
indikatorerna finns ett betydande undantag. Kommun-
politikerna i Skåne värderar just kommunernas roll i 
regionaliseringsprocessen som mer betydelsefull än vad 
kommunpolitikerna i Västra Götaland gör. Detta anty-
der en något mindre intresserad och engagerad kommun-
politisk opinion i Västra Götaland jämfört med Skåne. 
Den i försöksregionerna uttalade ambitionen att vara en 
kommunernas region torde alltså ha olika förutsättningar 
att lyckas. Om detta ska vi fördjupa oss i mer detaljerat 
i kapitel fyra.

2.3 Statsmaktens motiveringar
Grundläggande för all utvärderingsforskning är att gran-
ska de intentioner eller mål som varit vägledande i det ak-
tuella reformarbetet. Vi har redan i det första kapitlet givit 
en bakgrundsteckning av försöksverksamhetens framväxt. 
Statsmaktens beslut att inleda en försöksverksamhet i fyra 
län representerade, i jämförelse med utredningsförslagen 
från regionberedningen, en tämligen försiktig öppning. 
Regionberedningen förordade i sitt slutbetänkande en 
helhetslösning på regionfrågan i så motto att förslagen 
skulle äga tillämpning i hela landet. Det regionala ut-
vecklingsansvaret skulle överföras från länsstyrelsen till 
landsting i samtliga län. Dessutom innebar statsmaktens 
beslut att de politiska befogenheter som skulle gälla i för-
sökslänen inte var lika omfattande som de förslag som 
lämnades av regionberedningen.29 Syftet med detta av-
snitt är att dels beskriva statsmaktens grundläggande mål 
med försöksverksamheten och dels att beskriva de moti-
veringar statsmakten anfört för att bedriva reformarbetet 
med hjälp av just försöksverksamhet. I detta avsnitt ska vi 
söka svar på följande huvudfrågor:

• Vilka är riksdagens mål med försöksverksamheten?   
 Vilka motiveringar anförs från riksdagens sida för  
 att starta försök och vilka motiveringar har senare   
 lämnats för att låta försöksregionerna få fortsätta 
 försöken fram till år 2010?

29  se prop. 1996/97:36, kap. 6.



24

Den svenska regionaliseringen  |  Regionförsök och demokratiDen svenska regionaliseringen  |  Regionförsök och demokrati

Riksdagens mål med försöksverksamheten

Många har betecknat riksdagens beslut i december 1996 
om en försöksverksamhet med en ändrad regional an-
svarsfördelning som ett historiskt beslut. I riksdagen ytt-
rade exempelvis riksdagsledamoten Mats Berglind (s):

”Efter många års diskuterande är det tillfredsställande att 
vi nu är framme vid ett beslut om en försöksverksamhet 
med regionala samhällsorganisationer. Jag tycker att det 
känns som vi står inför ett historiskt beslut.” 30 

Efter 30 år av utredande om länsdemokrati fattade riks-
dagen beslut om att överföra en del statliga uppgifter 
inom området regional utveckling till nybildade regio-
nala självstyrelseorgan. Till detta beslutar riksdagen också 
att för första gången på mycket länge göra större föränd-
ringar i länsindelningen genom att bilda två nya storlän; 
Skåne och Västra Götaland. Huvudargumentet för en 
förändrad regional samhällsstruktur har handlat om att 
demokratisera Sverige. Inrikesminister Jörgen Andersson 
(s) säger i samband med riksdagsdebatten följande:

”För mig är regionfrågan i första hand en fråga om demo-
krati. Frågan man måste ställa sig är: Om det stämmer att 
den regionala planeringen blir viktigare för att åstad-
komma tillväxt och utveckling, bör då inte de regionalt 
verksamma förtroendevalda få en starkare ställning? För 
mig är svaret givet. Jag tycker att det är viktigt att demo-
kratin förstärks på alla samhällsområden. Härvidlag skiljer 
sig inte regionfrågan från några andra frågor.”

I regeringens proposition lämnas ingen mera utförlig 
beskrivning av försöksverksamheten mål. Regeringen 
noterar att många remissinstanser varit tveksamma eller 
negativa till regionberedningens förslag om att flytta över 
utvecklingsansvaret från länsstyrelsen till landstingen. Re-
geringen bedömde situationen som sådan att ett genom-

förande av denna överflyttning av ansvar endast kunde 
genomföras på försök i ett begränsat antal län. Målet för 
försöken uttrycks på följande sätt:

”Regeringen vill genom försöksverksamheten tillmötesgå det 
intresse som finns i vissa län att pröva nya metoder för att 
utveckla den regionala verksamheten och ge den en starkare 
demokratisk förankring.” 31

Regeringen hävdade att en sådan bred förankring av det 
regionala utvecklingsarbetet skulle kunna bidra till en 
bättre samordning och därmed till ett effektivare utnytt-
jande av de resurser som finns inom regionen. I samband 
med att riksdagen år 2001 fattade beslut om att förlänga 
försöksverksamheten den kommande mandatperioden 
gjordes ingen egentlig revidering av de målsättningar 
som lades fast 1996. Möjligtvis kan man ur regeringens 
proposition och ur riksdagens ställningstagande finna en 
något starkare markering av statens roll i sammanhanget. 
I en typisk passus ur propositionen från 2001 står föl-
jande att läsa:

”Regeringen har ett starkt intresse av att kunna stimulera 
ett ökat lokalt och regionalt engagemang i utvecklingsfrågor 
så att den kraft och kreativitet som finns hos medborgare, 
organisationer och näringsliv tas tillvara. Samtidigt har 
staten på den nationella nivån ett tydligt ansvar att verka 

för en likvärdig och rättvis utveckling i hela landet.” 32 

Sammanfattningsvis innehåller alltså riksdagsbesluten 
1996 respektive 2001 två huvudsakliga målsättningar. 
Dels att få till stånd en fördjupad demokratisk förankring 
av det regionala utvecklingsarbetet och dels att åstadkom-
ma en mer effektiv och bättre samordnad utvecklingspolitik 
på regional nivå. Vi ska något senare i detta delavsnitt 
belysa olika utsagor från aktörer i försökslänen rörande 
statsmaktens intentioner. Denna fråga är dock nära sam-

30  Prot. 1996/97:38
31 Prop. 1996/97:36, s. 37
32  Prop. 2001/02:7, sid. 40, jfr även Prot 2001/02:53, anförande av Statsrådet Lövdén.



Den svenska regionaliseringen  |  Regionförsök och demokrati

25

Den svenska regionaliseringen  |  Regionförsök och demokrati

mankopplad med själva reformstrategin, dvs. att bedriva 
försöksverksamhet. Det kan därför vara tid att mer i de-
talj granska statsmaktens synsätt och motiveringar om 
varför man valt att reformera regionnivån med hjälp av 
försöksverksamhet.

Varför försöksverksamhet?

Det har blivit allt vanligare i västerländsk politik att 
bedriva reformarbete med hjälp av försöksverksamhet. 
Kännetecknande för politisk försöksverksamhet är ofta 
att reformarbetet präglas av osäkerhet och att det berör 
komplicerade organisations- och verksamhetsstrukturer.33 
Ofta finns det också en uttalad vilja att pröva sig fram och 
att, i händelse av misslyckanden, kunna återgå till den 
tidigare ordningen. Försöksverksamhet kan till detta ses 
som ett resultat av en politisk kompromiss. Olika intres-
sen talar för sin sak och försöksverksamheten fungerar då 
som en sorts skiljedomare mellan dessa intressen. 

I forskningen om försöksverksamhet som politisk 
reformstrategi hävdas att försöksverksamhet ofta sätts 
igång i en politisk beslutsprocess där många aktörer har 
del i initiativet. Enligt Hagen och Rose innebär för-
söksverksamhet, i de allra flesta fall, ett samspel mellan 
centralstatliga aktörer och andra intressenter, antingen 
dessa befinner sig på lokal eller regional nivå. Centralt 
i sammanhanget är betoningen av lärandeprocesser av 
olika slag. Försöksverksamhet är nästan alltid kopplad till 
utvärderingsinsatser och formaliserade arenor för övervä-
ganden och debatt om försökens utfall.

Hur motiverar riksdag och regering beslutet att dri-
va reformarbetet i regionfrågan som försöksverksamhet? 
Svaret på frågan är inte alldeles enkelt att ge. Statsmak-
tens motiveringar i denna del har nämligen förändrats 
sedan försöksverksamheten startade. I själva verket rör 
det sig om utveckling i tre akter. Vi har att förhålla oss 

till det ursprungliga riksdagsbeslutet 1996, till 2001 års 
riksdagsbeslut om den regionala samhällsorganisationen 
samt till de konsekvenser för försöksverksamheten som 
aktualiserats genom tillsättandet av den s.k. Ansvarskom-
mittén. Låt oss börja med den första akten och låt oss åter 
få lyssna till den förre inrikesministern i riksdagsdebatten 
om försöksverksamheten i december 1996:

”Regeringen har inte med denna proposition tagit slutlig 
ställning till vilken modell som bör gälla. Vi har beskrivit 
en försöksverksamhet som, när den har utvärderats, skall ge 

oss ett bättre underlag för det slutliga ställningstagandet.” 34 

Kunskapsunderlaget för en samlad reform anses alltså 
som bristfälligt och riksdagen ger i sitt beslut om försöks-
verksamheten uttryck för en grundläggande osäkerhet 
om vilken regionmodell som ska väljas. En annan sorts 
argumentation i beslutet om försöksverksamheten hand-
lar om att åstadkomma konsensus mellan de involverade 
intressenterna. Det råder oenighet om hur de regionala 
frågorna ska skötas och regeringens strategi blir att styra 
genom försök och att undvika att för tillfället ta strid för 
en viss modell. I propositionen konstateras att en fram-
gångsrik samverkan på regional nivå inte kan åstadkom-
mas om det råder oenighet mellan de berörda offentliga 
organen i regionen rörande förslaget att överföra det re-
gionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen till lands-
tingen. Regeringen noterar:

”En försöksverksamhet bör i stället genomföras i ett be-
gränsat antal län för att i praktisk verksamhet pröva olika 
former för samverkan.” 35

Det är dock viktigt att påpeka att regeringen i samband 
med introduktionen av försöksverksamheten ser framför 
sig ett slutgiltigt ställningstagande där en modell kommer 
att gälla i framtiden. Innehållet i det följande beslutet i 

33  se Hagen-Rose 1989
34  Prot. 1996/97:38
35  Prop. 1996/97:36, s. 36.
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riksdagen har presenterats tidigare och innebar att för-
söksverksamhet startades i fyra län med något olikartad 
organisations- och verksamhetsstruktur. Parkkommit-
tén som utvärderade försökens första tid, pekade på att 
tidsperspektivet hade varit alltför kort och att försöks-
verksamheten därför borde förlängas under ytterligare en 
mandatperiod. PARK föreslog också att ytterligare några 
län borde få ingå i försöksverksamheten för att därige-
nom bredda erfarenhetsunderlaget ytterligare. 

Försöksverksamhetens andra akt inleds med att re-
geringen i september 2001 lägger fram en ny proposition 
om den regionala samhällsorganisationens framtid. I för-
hållande till de förslag som presenterats av PARK fram-
stod förslagen i propositionen som både oväntade och 
nydanande genom att regeringen nu helt ville avskaffa 
försökslagstiftningen. Regeringen ville istället satsa på 
kommunala samverkansorgan som en möjlighet för de län 
som önskade sig ett starkare självstyrelseperspektiv inom 
det regionala utvecklingsarbetet. Det grundläggande vill-
koret var att samtliga kommuner i ett län var eniga om att 
bilda samverkansorgan. Som en särlösning för Skåne och 
Västra Götaland föreslog regeringen att landstingen, dvs. 
de nyligen inrättade fullmäktigeförsamlingarna, skulle få 
fungera som samverkansorgan. I realiteten innebär detta 
att den ordning som hade tillämpats i försökslänen en-
ligt lagstiftningen från 1996 nu fick fortsätta, inte som 
försöksverksamhet utan som en del i en organisatorisk 
modell kallad för kommunala samverkansorgan. 

Behandlingen av propositionen i riksdagen blev, 
med svenska mått mätt, tämligen dramatisk. Konstitu-
tionsutskottets beredning av ärendet resulterade i att en 
del förändringar gjordes i propositionen. KU kom fram 
till att försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland 
skulle förlängas ytterligare fyra år vilket innebar att de 
båda storregionerna inte kom att bli klassade som sam-
verkansorgan utan som försökslän enligt den tidigare 
försökslagen. Detta innebar en viss sakpolitisk skillnad 
gällande volymen av de politiska delarna i det regionala 
utvecklingsarbetet och att Skåne även fortsättningsvis fick 
behålla den s.k. kulturpåsen. Händelseförloppet i denna 

försöksverksamhetens andra akt innebar i praktiken att 
den centrala statsmakten nu frångått en av ursprungsmo-
tiveringarna bakom försöksverksamheten, nämligen att 
erhålla ett breddat erfarenhetsmaterial för att kunna lägga 
fast en modell för den regionala samhällsorganisationen 
i framtiden. Riksdagsbeslutet 2001 innebar att den cen-
trala statsmakten accepterade det som i dagens regionde-
batt kommit att kallas för en asymmetrisk lösning, dvs. 
att tillåta olika modeller i olika län. Det finns en möjlig-
het för alla län att starta samverkansorgan, men det är 
inget tvång. I realiteten innebar det nya beslutet att olika 
modeller nu tillåts i olika län, antingen med kommunala 
samverkansorgan eller med länsstyrelsen som ansvariga 
för den regionala utvecklingspolitiken. Och sedan 1996 
bedrivs försök med en ändrad regional ansvarsfördelning 
i Skåne och Västra Götaland.

Den tredje akten i dramat förebådades redan i riks-
dagens beslut 2001 om att uppdra åt regeringen att till-
sätta en parlamentarisk kommitté för att utreda behovet 
av förändringar i organisation och ansvarsförhållanden i 
hela samhällsorganisationen. Denna kommitté, Ansvars-
kommittén, har fått i uppdrag att även utreda den regio-
nala samhällsorganisationens framtida utformning. Då 
riksdagen tidigare sagt att försöksverksamheten i Skåne 
och Västra Götaland ska pågå till 2006 års utgång skulle 
regeringen tvingas att föregå Ansvarskommitténs slutsat-
ser och därför har riksdagen under hösten 2004 beslutat 
att förlänga försöksverksamheten fram till år 2010. Detta 
beslut påverkar åtminstone delvis den process som denna 
utvärdering ursprungligen var en del av. Riksdagen be-
ställde i sitt beslut 2001 en utvärdering av de fortsatta 
försöken i Skåne och Västra Götaland i det specifika syf-
tet att återkomma med ett nytt riksdagsbeslut om den 
regionala samhällsorganisationen i god tid före försöks-
tidens slut år 2006. Nu är den förutsättningen borta och 
slutsatserna i denna utvärdering kommer i bästa fall att 
utgöra underlag för Ansvarskommitténs överväganden 
om den regionala samhällsorganisationen i sin helhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att försöksverksam-
heten, i det ursprungliga riksdagsbeslutet, utformades 
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med ambitionen att den skulle ge en fingervisning om 
vilken modell som borde väljas i framtiden. I övrigt fanns 
i riksdagsbeslutet 1996 två framträdande motiveringar 
bakom statsmaktens val att tillämpa försöksverksamhet 
som reformstrategi. För det första att det rådde oenighet 
om reformens innehåll bland tunga intressenter. Försö-
ken blev därmed en strategi för att uppnå politisk kon-
sensus. För det andra ville den centrala statsmakten låta 
länen själva få vara drivande, dvs. att få reformen att så 
att säga växa fram underifrån. I senare riksdagsbeslut (år 
2001 och 2004) har emellertid dessa ambitioner kom-
mit att förändras. Till stor del lever motiveringen om att 
låta reformen få växa fram underifrån kvar. Riksdag och 
regering har visat öppenhet inför det faktum att olika in-
stitutionella lösningar kan tillämpas i olika län. Ambitio-
nen att hitta en given nationell modell eller lösning har, 
åtminstone för tillfället, tonats ner.

Hur har då de involverade aktörerna i försöksre-
gionerna uppfattat försöksverksamhetens betydelse och 
innehåll? En samlande karakteristik är att en majoritet 
av de intervjuade tjänstemännen och politikerna i för-
söksregionerna intar en frågande attityd när den centrala 
statsmaktens strategier i regionfrågan förs på tal under 
intervjuerna. Intervjupersonerna menar att statsmakten, 
allmänt betraktat, uppträtt på ett ambivalent sätt. Under 
försöksverksamhetens inledande period framkom vid ett 
antal tillfällen kritik från företrädare i försöksregionerna 
om att den centrala statsmakten inte fullt ut givit accep-
tans och förståelse för att försöksregionerna tillämpade 
en alternativ modell för de regionala utvecklingsfrågorna. 
Denna kritik riktades mot regeringens och en del centrala 
myndigheters agerande i samband med exempelvis arbe-
tet med tillväxtavtal och hanteringen av infrastruktur-
planeringen.36 Bland Skånes regionpolitiker riktas då och 
då också kritik mot att Statens Kulturråd aldrig riktigt 
helhjärtat ställt upp bakom ordningen med att Region 
Skåne förfogar över den s.k. kulturpåsen. 

En annan typ av ifrågasättanden av reformprocessen 

handlar om att tidsperspektivet varit för kort. Ett genom-
gående svar på mina frågor om försökens demokrativär-
den har ofta tagit fasta på det korta tidsperspektivet. Ett 
typiskt intervjusvar (i det här fallet från en av regionsty-
relsepolitikerna) låter så här:

”Vi har gjort en rad konkreta insatser för att förbättra de-
mokratin i regionala frågor. Men det tar tid. Att pröva hur 
vi lyckats med detta efter några få år är inte realistiskt. Det 
tar kanske 10-15 år innan vi kan se resultat av demokrati-
reformer av detta slag.” 

Utfallet av regeringens och riksdagens behandling av regi-
onförsöken år 2001 väcker också frågor och kritik bland 
de intervjuade. Många refererar till det remissarbete 
som genomfördes inom både Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen med anledning av Parkkommitténs 
slutbetänkande år 2000. Man uppfattade det som att det 
fanns en tämligen bred enighet i regionsverige om att låta 
försöksverksamheten fortsätta en period till och att yt-
terligare några län borde få möjlighet att bli försökslän 
under den kommande mandatperioden. 

Regeringens förslag att avbryta försöksverksamhe-
ten och istället satsa på kommunala samverkansorgan är 
något som intervjupersonerna ofta betecknar som ’över-
raskande’. För aktörerna i Skåne och Västra Götaland 
underströk detta den osäkerhet man tidigare upplevt 
rörande regeringens tilltro till försöksregionernas arbete. 
Satsningen på kommunala samverkansorgan signalerade 
en viss tveksamhet från regeringens sida inför tanken att 
i framtiden satsa på direktvalda regionfullmäktige efter 
den modell som fanns i Skåne och Västra Götaland. Re-
geringens proposition uppfattades inom Region Skåne 
och i Västra Götalandsregionen, trots att försöksregio-
nerna i stora drag fick fortsätta sin verksamhet, som oro-
ande nyheter. Den följande riksdagsbehandlingen som 
ledde fram till ett beslut om fortsatt försöksverksamhet 
enligt försökslagen var ett besked som gick i lugnande 

36  Se t.ex. de brev som regionstyrelsernas ordförande undertecknade till PARK (se Johansson, J. 2000, s. 78) 
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riktning. Det är dock tydligt att riksdagsbeslutet 2001 
ledde till en intensifierad aktivitet i de båda försöksre-
gionerna för att påverka den politiska dagordningen i 
Sverige i riktning mot att få ökad acceptans för den di-
rektvalda modellen.37 

Vad kan vi då utläsa om dessa frågor i enkätmate-
rialet? Hur värderar egentligen de förtroendevalda po-
litikerna i försöksregionernas kommuner behovet av en 
permanentad lösning och hur man på att organisera det 
regionala utvecklingsarbetet inom ramen för kommunala 
samverkansorgan? Enkätrespondenterna fick ta ställning 
följande påstående:

TABELL 2.7.  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om direktvalt fullmäktige

Ta ställning till följande påstående:
Jag menar att de regionala utvecklingsfrågorna i framtiden 
bör skötas av direktvalda fullmäktige, dvs. att försöksverk-
samheten i Skåne och Västra Götaland permanentas.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

2004

Skåne 2004 +58 (4)

Varav i...

... Sydvästra Skåne +72 (3)

...Nordvästra Skåne +24 (0)

...Sydöstra Skåne +50 (6)

...Nordöstra Skåne +70 (6)

Västra Götaland 2004 +15 (19)

Varav i...

...Göteborgsregionen +35 (25)

...Sjuhäradsbygden -25 (8)

...Skaraborg +17 (21)

...Fyrbodal +16 (18)

Totalt Skåne och Västra Götaland 2004 +34 (12)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäktige +77 (2)

...KS-politiker utan uppdrag i regionen +18 (17)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +37 (10)

...(vp)-politiker +33 (0)

...(s)-politiker +61 (14)

...(mp)-politiker +/-0 (9)

...(c)-politiker +65 (0)

...(fp)-politiker +63 (15)

...(kd)-politiker +30 (20)

...(m)-politiker -7 (13)

Kalmar län 2004 +11 (24)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) +31 (14)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

37  Inom både Region Skåne och Västra Götalandsregionen bedrivs särskilda aktiviteter 
(med partipolitisk förankring) i syfte att följa och påverka den s.k. ansvarskommitténs 
arbete.  I Västra Götalandsregionen har exempelvis en särskild beredning tillsatts i 
detta syfte och i Region Skåne bedrivs ett motsvarande arbete inom den regionala 
utvecklingsledningen  (bl.a. tillsammans med Kommunförbundet Skåne).



Den svenska regionaliseringen  |  Regionförsök och demokrati

29

Den svenska regionaliseringen  |  Regionförsök och demokrati

Med några få undantag betonar de djupintervjuade po-
litikerna i försöksregionernas ledning att den direktvalda 
modellen bör bli en permanent ordning för att bedriva 
regionalt utvecklingsarbete i Skåne respektive Västra Gö-
taland i framtiden. Undantagen representeras av mode-
rata politiker som uttrycker en viss tveksamhet inför den 
direktvalda modellen. Vi skulle nog kunna dra slutsatsen 
att ju närmare man som politiker befinner sig i förhål-
lande till regionens centrum desto mer positivt inställd 
är man till en direktvald lösning. Andelen kommunpo-
litiker i tabellen ovan som även har säte i regionfullmäk-
tige tenderar att vara mer positivt inställda i frågan än 
vad som gäller kommunpolitiker utan uppdrag i regio-
nen. Tabellen visar att det finns en majoritet bland po-
litikerna i kommunerna som är positivt inställda till en 
direktvald lösning. Det finns dock också politiker som 
uttrycker tveksamhet inom alla partier. Störst tveksamhet 
finns inom det moderata samlingspartiet medan den di-
rektvalda modellens starkaste anhängare finns inom (s), 
(c) och (fp).

Tabellen indikerar också att skåningarna är betydligt 
mer positiva i frågan än vad som gäller i Västra Götaland. 
Det går också ur djupintervjuerna att utläsa en mer pro-
blematiserande attityd kring den direktvalda modellen i 
Västra Götaland än vad som gäller i Skåne. Vad denna 
åsiktsskillnad beror på kan vi egentligen endast spekulera 
kring. De delregionala identiteterna i Västra Götaland (i 
t.ex. Sjuhärad, Skaraborg etc) kan utgöra ett förhållande 
som leder en del politiker till att snegla mot delregionala 
modeller med kommunala samverkansorgan. En sådan 
tolkning får ett visst stöd i den följande tabellen:

 

TABELL 2.8.  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om kommunala   
 samverkansorgan

Ta ställning till följande påstående:
Jag menar att de regionala utvecklingsfrågorna i framtiden 
bör föras från Västra Götalandsregionen/Region Skåne till 
ett eller flera kommunala samverkansorgan (efter den modell 
som tillämpas i t.ex. Kalmar län och Östergötland)

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

2004

Skåne 2004 -28 (14)

Varav i...

... Sydvästra Skåne -65 (16)

...Nordvästra Skåne +5 (0)

...Sydöstra Skåne +/-0 (22)

...Nordöstra Skåne -27 (18)

Västra Götaland 2004 +4 (26)

Varav i...

...Göteborgsregionen -15 (35)

...Sjuhäradsbygden +17 (17)

...Skaraborg -7 (26)

...Fyrbodal +18 (24)

Totalt Skåne och Västra Götaland 2004 -10 (20)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäktige -51 (14)

...KS-politiker utan uppdrag i regionen +4 (26)

...ordförande respektive v. ordförande i KS -16 (7)

...(vp)-politiker -13 (33)

...(s)-politiker -29 (20)

...(mp)-politiker +45 (0)

...(c)-politiker -53 (12)

...(fp)-politiker -11 (30)

...(kd)-politiker -35 (15)

...(m)-politiker +29 (18)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.
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Kommunpolitikerna i Västra Götaland är av tabellen 
att döma tämligen splittrade i synen på de kommunala 
samverkansorganen. Flest anhängare till samverkansor-
gan finns i Sjuhärad och Fyrbodal medan politikerna i 
Göteborgsregionen är betydligt mer tveksamma. Slående 
i detta sammanhang är också den höga andelen osäkra. 
Var fjärde politiker i Västra Götaland uttrycker att man 
saknar åsikt i frågan. Situationen i Skåne är däremot nå-
got mer entydig genom att en majoritet av kommunpoli-
tikerna är motståndare till kommunala samverkansorgan 
och andelen osäkra är betydligt lägre. Återigen är det de 
moderata politikerna som är avvikande i åsikter i denna 
fråga. Det är tydligt att moderatpolitiker i jämförelser 
med övriga partiers politiker är positivt inställda till 
samverkansorgan och negativt inställda till den direkt-
valda modellen. Intressant att notera är också skillnaden 
i åsikter mellan de kommunpolitiker som har plats i re-
gionfullmäktige och de kommunpolitiker som inte har 
några uppdrag alls i regionala organ. Det är tydligt att 
kommunpolitiker med plats i fullmäktige är, måhända 
föga överraskande, mer positiva till den direktvalda lös-
ningen jämfört med modellen med samverkansorgan.

Den svenska regionfrågan har, som visats i ett tidi-
gare avsnitt, i hög grad debatterats på grundval de två 
modellerna regionalt folkstyre (direktvalda fullmäktige) 
och kommuner i samverkan. I Skåne och Västra Gö-
taland har den direktvalda modellen tillämpats sedan 
1997/98 och det finns idag bland de ledande regionpo-
litikerna ett starkt stöd för att låta denna modell bli per-
manentad. På kommunal nivå är en majoritet av politi-
kerna av samma uppfattning som regionpolitikerna även 
om det finns en högre grad av tveksamhet i denna fråga 
i det kommunpolitiska landskapet. Denna tveksamhet är 
större i Västra Götaland än i Skåne och det kan bero på 
att Västra Götalandsregionen i högre grad än vad som är 
fallet i Region Skåne byggt upp sin regionala utvecklings-
politik med hjälp av ett tämligen formaliserat samarbete 
i fyra delregioner (Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skara-
borg samt Sjuhärad). Åsiktsbildningen i dessa grundfrå-
gor betingas sannolikt också av identitetsmönster med 

den traditionella länsstrukturen i Västra Götaland. Kom-
munpolitikerna i Västra Götalandsregionens olika delar 
har under försökstiden fått en ny part eller partner att 
förhålla sig till i olika utvecklingsfrågor. Tidigare byggde 
de länspolitiska kontakterna på nätverksrelationer mellan 
kommun och landsting respektive statliga länsorgan som 
nu försvunnit och ersatts av nya nätverksstrukturer med 
Västra Götalandsregionen som ledande kraft. För en del 
kommunpolitiker (sannolikt inte en majoritet) framstår 
alternativet med samverkansorgan som en möjlighet att 
utverka en större grad av självständighet i ett sedan ti-
digare välkänt och inarbetat område som t.ex. Sjuhärad 
eller Skaraborg. 

När det gäller det tredje alternativet, statlig läns-
förvaltning, råder idag tämligen entydiga uppfattningar, 
både bland intervjupersoner och enkätrespondenter:

TABELL 2.9.  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om länsstyrelsen

Ta ställning till följande påstående:
Jag anser att /aktuell region/ är bättre lämpad än länsstyrel-
sen att ansvara för länets regionala utvecklingsarbete (regi-
onprojekt, EU-stöd, tillväxtfrågor).
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Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +36 (14) +62 (11)

Varav i...

... Sydvästra Skåne +56 (17) +62 (12)

...Nordvästra Skåne +11 (11) +71 (0)

...Nordöstra Skåne +29 (14) +63 (12)

...Sydöstra Skåne +25 (25) +50 (17)

Västra Götaland +36 (17) +30 (15)

Varav i...

...Göteborgsregionen +62 (16) +65 (15)

...Fyrbodal +37 (18) +14 (12)

...Sjuhäradsbygden +15 (39) +33 (17)

...Skaraborg +33 (7) +33( 19)

Totalt Skåne och Västra Götaland +36 (15) +45 (13)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

- +79 (3)

...KSpolitiker utan uppdrag i regionen - +32 (20)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +59 (4) +58 (7)

...(vp)-politiker +26 (42) +40 (7)

...(s)-politiker +42 (10) +61 (16)

...(mp)-politiker +27 (36) +18 (27)

...(c)-politiker +47 (9) +59 (6)

...(fp)-politiker +37 (9) +59 (11)

...(kd)-politiker +63 (25) +65 (15)

...(m)-politiker +25 (13) +24 (13)

Kalmar län +39 (16) +54 (19)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +37 (16) +46 (14)
  
* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

I tabellen finns nu också data från utvärderingen 1999 
och det är tydligt att Region Skåne stärkt sin ställning i 
kommunpolitikernas ögon som ansvarig för det regionala 
utvecklingsarbetet (när kommunpolitikerna jämför med 
länsstyrelsen som ansvarig). Återigen finns en viss skillnad 
i utsagor mellan Skåne och Västra Götaland. Kommun-
politikerna i Västra Götaland har en något mer positiv 
värdering av länsstyrelsens förmåga i dessa avseenden än 
vad som gäller i Skåne. Resultaten i denna del stämmer 
också väl överens med utsagorna i djupintervjuundersök-
ningen och med iakttagelser som gjordes i samband med 
utvärderingen 1999. Till stor del är det kommunpoliti-
kerna i Fyrbodalsområdet som är av avvikande mening i 
denna del. Vad det i sin tur beror på är svårbedömt men 
kan ha att göra att kommunerna i främst Dalsland och 
i delar av Bohuslän haft mer intensiva regionalpolitiska 
kontakter med staten än vad som gäller i övriga delar av 
Västra Götaland. 

Vi ska i kommande kapitel fördjupa förståelsen av 
hur de nya regionerna förhåller sig till kommunernas 
ambitioner i den regionala utvecklingspolitiken. Vi kan 
dock redan nu notera att det råder delregionala olikheter 
i både Skåne och Västra Götaland som påverkar attityder 
och utsagor om försöksverksamhetens utveckling. Dessa 
olikheter är en del i det som jag skulle vilja framhålla som 
försöksregionernas mest strategiskt betydelsefulla upp-
gift; nämligen att utveckla politiska processer som bidrar 
till att öka kommunernas samtycke för den regionala ut-
vecklingspolitiken. Denna fråga var också en viktig be-
ståndsdel i det politiska förberedelsearbete som föregick 
försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland.
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2.4 Framväxtprocesserna i Skåne och Västra  
 Götaland
Jag har under mina intervjuer med berörda aktörer i för-
sökslänen ställt frågor om hur de politiska aktörerna i Skå-
ne och Västra Götaland upplevde försöksverksamhetens 
framväxtprocesser. En grundläggande iakttagelse i detta 
sammanhang är att huvuddelen av de intervjuade politi-
kerna och tjänstemännen lägger stor vikt vid de aktiviteter 
som förberedde bildandet av de nya regionerna. Fram-
växtprocesserna ifråga kan på goda grunder karakteriseras 
som formativa för regionernas kommande verksamhet. 
De är formativa i den bemärkelsen att grundläggande 
styrdokument togs fram, grundstrukturen för den politis-
ka organisationen klargjordes och ett antal betydelsefulla 
personkontakter och nätverk etablerades. Många av de 
intervjuade uppehåller sig också vid de stora kulturskill-
nader som fanns mellan de tidigare existerande läns- och 
landstingsinstitutionerna. Det är också tydligt att fram-
växtprocesserna, i de båda regionerna, fungerade som en 
betydande politisk inspirationskälla för involverade poli-
tiker och tjänstemän. De intervjuades berättelser präglas 
av tämligen entusiastiska utsagor och många upplever sin 
insats under framväxtprocesserna som historiskt betydel-
sefull. En av de ledande tjänstemännen (som var med i 
förberedelseprocessen) uttrycker det på följande sätt:

”Förberedelsearbetet drevs i en rad politiskt utsedda 
arbetsgrupper som arbetade med entusiasm och med en 
känsla av att gå i spetsen för något helt nytt. Processen drevs 
underifrån av intressen i regionen och med de politiska 
partierna som ledande kraft. Tidigare drevs den regionala 
utvecklingen huvudsakligen uppifrån där det lokala och 
regionala intressena spelade en mindre aktiv roll.”

Den kommande beskrivningen av försökslänens fram-
växtprocesser syftar främst till att skapa ingångsvärden 
för den fortsatta utvärderingen. De olikartade skeenden 
som präglat försöksverksamhetens framväxt i respektive 
län utgör alltså en viktig utgångspunkt för den samlade 
utvärderingen. 

Skåne

I Skåne inleddes en regionprocess redan mot slutet av 
1980-talet då en diskussion om regionalt samarbete och 
kraftsamling initierades. Den skånska regionprocessen 
har, enligt intervjumaterialet, haft sin viktigaste drivkraft 
i det som kommit att benämnas den regionala adminis-
trativa röran i Skåne. Det har gällt frågan om den onatur-
liga administrationsgränsen mellan Malmöhus- och Kris-
tianstads län som existerat sedan tiden för försvenskandet 
av Skåne på 1600-talet. Detta har lett till ett dubbel-
kommando i såväl den statliga som den landstingskom-
munala verksamheten i Skåne. Sjukvårdens, den statliga 
administrationens och kollektivtrafikens uppsplittring på 
flera huvudmän har alltså varit en viktig del i den skån-
ska regionprocessen. En annan drivkraft i den skånska 
regionprocessen rör ett ökande behov av att profilera ett 
enat Skåne i internationella sammanhang, både i gräns-
regionala aktiviteter som i Öresundsregionen och i EU-
sammanhang. 

År 1992 formaliserades dessa strävanden i den s.k. 
fempartsgruppen bestående av de båda landstingen, kom-
munförbundets länsavdelningar i Malmöhus- respektive 
Kristianstads län samt Malmö stad. Fempartssamarbe-
tet resulterade redan tidigt (i maj 1992) i ett förslag till 
regeringen om att få starta en försöksverksamhet med 
en förändrad regional uppgiftshantering inom Skåne. 
Fempartssamarbetet fördjupades från 1995 genom att 
den s.k. Skånestyrelsen bildades. Skånestyrelsen bestod 
av företrädare från de fem parterna och med de politiska 
partierna i ledningen. Genom Skånestyrelsen skapades 
ett beslutsforum med partipolitiskt tillsatta arbetsgrup-
per inom områden rörande regional samverkan, fysisk 
planering/miljö, kollektivtrafik, kultur, infrastruktur 
m.m. I juli 1997 avvecklades Skånestyrelsen och samti-
digt bildades Regionförbundet Skåne (ett regionförbund 
med kommunerna och landstingen i Skåne som medlem-
mar). Det är också inom ramen för Regionförbundet som 
den formella delen av försöksverksamheten inleds. Efter 
valet 1998 konstituerades det nya Region Skåne med 
ett eget direktvalt regionfullmäktige. Sammantaget kan 
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framväxtprocessen sägas kännetecknas av följande skån-
ska särdrag:

För det första hade de politiska partierna en drivan-
de roll i hela processen. Det har sagts under såväl inter-
vjuer som i andra sammanhang att de politiska partierna 
varit ägare av processen i Skåne. När de fem parterna 
hade svårt att komma överens tog partiföreträdarna tag i 
processen och kunde överbrygga konflikterna och få pro-
cessen att fortskrida framåt. Enligt samstämmiga utsagor 
i intervjumaterialet innebar regionprocessen att en helt 
ny samarbetsanda utvecklades mellan partierna i Skåne. 

Det andra särdraget för den skånska processen be-
rör frågor om hur man hanterade samgåendet av två 
gamla länsstrukturer. Det bör i detta sammanhang först 
och främst noteras att den formella starten av försöks-
verksamheten i juli 1997 hade, enligt samstämmiga in-
tervjuuppgifter, förberetts genom ett målmedvetet arbete 
inom såväl fempartsgruppen som i Skånestyrelsen. Trots 
olikheter i organisationskultur och politiska traditioner 
mellan de båda tidigare länsstrukturerna hävdar flera av 
intervjupersonerna att företrädare för de olika parterna 
deltog i förberedelsearbetet på ett öppet och sakfrågein-
riktat sätt. 

Ett tredje särdrag berör den i föregående avsnitt 
behandlade frågan om försöken skulle drivas inom ett 
direktvalt fullmäktige eller inom ett kommunal- eller 
regionförbund. Om enigheten rörande det sakpolitiska 
innehållet var stor i föreberedelseprocessen fanns det 
dock en del åsiktsskillnader mellan kommuner och lands-
ting rörande den organisatoriska formen. Den skånska 
regionprocessen präglades i dess tidiga skede (1992-95) 
av en tydlig konfliktdimension kring frågan om regionen 
skulle byggas som regionförbund eller som ett direktvalt 
regionfullmäktige. Förespråkarna för ett regionförbund, 
främst företrätt av de båda kommunförbunden, var un-
der processen mycket tveksamma till den direktvalda mo-
dellen. Argumentationen från kommunförbundens sida, 
vari man vid denna tid hade stöd från Svenska Kommun-

förbundet, handlade i hög grad om risken för att ett di-
rektvalt fullmäktige skulle kunna komma att fungera som 
en sorts överkommun som tar på sig politiska uppgifter 
i strid med kommunernas intressen i regionen. Motstån-
det mot ett direktvalt fullmäktige var emellertid inte till-
räckligt starkt. Huvuddelen av de politiska partierna ville 
se ett direktvalt regionfullmäktige för Skåne. 

Ett fjärde särdrag i den skånska regionprocessen var 
en relativt betydelsefull konflikt mellan anhängarna av ett 
stärkt regionalt folkstyre och länsstyrelsen kring överfö-
ringen av det regionala utvecklingsansvaret. Företrädare 
för det nybildade regionorganet upplevde, i vart fall un-
der den första tiden av försöksverksamheten, svårigheter 
att hitta en renodling vad gäller ansvaret för de regionala 
utvecklingsfrågorna visavi staten och länsstyrelsen. 

Västra Götaland

Det finns klara paralleller mellan den skånska framväxt-
processen och utvecklingen av Västra Götalandsregionen. 
Precis som i Skåne utgjorde den regionala administrativa 
röran en viktig utgångspunkt för de ansträngningar som 
initierades vid 1990-talets början för att reformera läns-
politiken i Västra Götaland. Inom ramen för den s.k. 
Västsverigeutredningen föreslogs att ett regionförbund 
skulle bildas av kommunerna i NORP-länen med uppgift 
att från länsstyrelsen överta ansvaret för ett antal övergri-
pande utvecklingsfrågor. I det fortsatta utredningsarbe-
tet, med koppling till regionberedningen, bildades en 
referensgrupp med tre ledamöter och en ersättare för 
varje politiskt parti i NORP-länen.38 Denna referens-
grupp presenterade under 1993 förslag på en framtida 
organisation och ansvarsområden för den regionala sam-
hällsorganisationen i västsverige. Referensgruppen före-
slog bildandet av ett regionförbund (med kommuner och 
landsting) bestående av de fyra länen och med möjlighet 
för Värmlands län att ansluta sig senare. Det markerades 
tydligt i förslaget att regionförbundet inte skulle kunna 

38  se SOU 1992:66, NORP står för N=Halland, O=Gbg/Bohus län, R=Skaraborgs län och P=Älvsborgs län.
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fungera som överkommun i relation till kommunerna. 
Huvuduppgiften för det nya regionförbundet skulle vara 
att ansvara för inom-regional samordning, planerings- 
och utvecklingspolitik samt ansvaret för regionens inter-
nationella kontakter. En majoritet av deltagarna i refe-
rensgruppen uttalade sig också för att på sikt grunda ett 
direktvalt regionfullmäktige.

Regionberedningen, som presenterade sitt slutbe-
tänkande under 1995, anammade i stora drag detta för-
slag. Regionberedningens förslag innebar att det regio-
nala utvecklingsansvaret skulle överföras från länsstyrelse 
till landsting. Den stora skillnaden var dock att merpar-
ten av politikaktörer i Halland ställde sig avvisande till 
att ingå i samarbetet. Regionberedningens förslag kom 
därför att endast omfatta ORP-länen samt Kungsbacka 
kommun i Halland. Trots att huvuddragen var klara re-
dan 1995 blev regionprocessen försenad till följd av oe-
nighet om den geografiska indelningen. Kungsbacka ville 
i slutändan inte ingå i storlänet och det fanns kommuner 
även på andra håll som var tveksamma. Regeringen till-
satte under 1996 en särskild utredare för att klarlägga de 
geografiska gränserna. Slutresultatet blev en region med 
de tre ORP-länen men utan Habo och Mullsjö kommu-
ner i Skaraborgs län som efter folkomröstningar istället 
bestämde sig för att ansluta sig till Jönköpings län. Det 
fanns därutöver stor tveksamhet inför en anslutning till 
storlänet bland ytterligare ett antal kommuner i främst 
Skaraborgs län.

I de fortsatta förberedelserna av försöksverksamhe-
ten bildades under 1996 den s.k. Väststyrelsen. Den be-
stod av 27 politiker som utsågs av partiorganisationerna 
och som kom från både kommuner och landsting. Under 
våren 1997 organiserades arbetet i styrgrupper bestående 
av politiker med uppgift att förbereda den kommande 
försöksverksamheten inom olika sakområden. Ett tiotal 
styrgrupper startades inom områden såsom Primärvård, 
Kultur, EU-frågor, Länstrafik, Infrastruktur, Regionut-
veckling, Miljö osv. Precis som i Skåne hade de politiska 
partierna en ledande roll. En av intervjupersonerna bland 
de politiker som var med i arbetet beskriver Väststyrelsen 
på följande sätt:

”Tveklöst var de politiska partierna drivande i arbetet i 
Väststyrelsen. Styrgrupperna hade en stark partipolitisk för-
ankring och det var ofta politikerna själva som svarade för 
de initiativen och beredningen av förslagen. För att förstå 
dagens arbete inom Västra Götalandsregionen med RUS-
revision, med beredningsorgan inom regional utveckling 
och hanteringen av kulturfrågorna måste vi gå tillbaka till 
det som skedde under Väststyrelsens tid.”

Slutsatsen blir alltså att arbetet inom Väststyrelsen i stora 
drag lade grunden för det framtida arbetet med de regio-
nala utvecklingsfrågorna i regionen. Flera av intervjuper-
sonerna intygar att det politiska samarbetet präglades av 
en konstruktiv anda och en känsla av att det var något 
helt nytt som skapades. Väststyrelsen ombildades i de-
cember 1997 till en interimistiskt fungerande fullmäk-
tigeförsamling, sammanläggningsdelegerade, med 103 
ledamöter med formellt mandat att fatta förberedande 
beslut angående försöksarbetet. Precis som i Skåne har 
de politiska partierna dominerat framväxtprocessen, ofta 
utan att tjänstemän lämnat några beredande förslag. 

I likhet med skånska förberedelseprocessen har en 
viktig konfliktdimension gällt relationerna mellan Väs-
tra Götalandsregionen och kommunerna. En huvud-
strategi i att hantera detta problem har varit ett försök 
att involvera kommunerna i de arbetsgrupper etc. som 
förberedde försöksverksamheten. Detta har sedan ut-
vecklats till en beredningsorganisation där kommunala 
representanter tillsammans med regionpolitiker utgör 
formellt inrättade beredningsorgan (inom områdena Re-
gional utveckling, Kultur och Miljö) till regionstyrelsen i 
regionala utvecklingsfrågor (mer om detta i kommande 
kapitel). Ett grundproblem i detta sammanhang var att 
kommunerna inte kunde enas om Kommunförbundsor-
ganisationen. Jag ska inte i detalj beskriva de olika turer 
som utspelade sig i denna fråga mer än att konstatera att 
det egentligen är först idag (år 2004) som Kommunför-
bundsfrågan möjligtvis kan sägas ha fått sin lösning. En 
majoritet av kommunerna förordade i samband med att 
Västra Götalandsregionen bildades att ett gemensamt 
Kommunförbund för hela regionen skulle bildas. Tanken 
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på ett för hela Västra Götaland gemensamt Kommunför-
bund accepterades emellertid inte av kommunerna inom 
Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). Under en 
period mot slutet av 1990-talet befann sig denna fråga i 
ett dödläge tills kommunerna inom GR tog initiativ till 
att hos Svenska Kommunförbundet få bli accepterad som 
regionalt Kommunförbund. Svenska Kommunförbundet 
accepterade i sin tur denna lösning vilket innebar att dör-
ren för ett gemensamt Kommunförbund för hela regio-
nen nu definitivt stängts. Idag existerar därför fyra Kom-
munförbund, GR, Skaraborgs KF, Sjuhärads KF samt 
Fyrbodals KF. Slutsatsen blir att kommunerna i Västra 
Götaland aldrig kom att organisera sig på enhetligt sätt 
under förberedelseprocessen av försöksverksamheten. 

Till skillnad från förberedelseprocesserna i Skåne 
har relationen mellan Västra Götalandsregionen och läns-
styrelsen präglats av relativt smärtfritt utbyte. Visserligen 
fanns en rad svårlösta teknikaliteter och en del rollkon-
flikter i den tidigare delen av försöksverksamheten. En an-
nan viktig faktor är att Västra Götaland låg steget efter de 
andra försökslänen när det gällde överföringsfrågorna av 
det regionala utvecklingsansvaret. Till stor del kom därför 
överföringsförhandlingarna att bli resultatinriktade och 
utan några alltför segslitna diskussioner eller konflikter.

Syftet med detta delavsnitt har varit att lämna ett 
antal ingångsvärden för den fortsatta utvärderingen. På 
vilka sätt har de utgångspunkter och förväntningar som 
fanns under förberedelseprocesserna påverkat den kom-
mande försöksverksamheten? Tre förhållanden är härvid 
värda att få fortsatt uppmärksamhet:

För det första. Försökens förberedelseprocesser 
kännetecknades av att de politiska partierna spelade en 
betydelsefull roll som både ägare och drivande i region-
bildningsprocesserna. Grundfrågan blir om de politiska 
partierna förmått att bibehålla denna roll under försöks-
verksamheten. Hur har partierna klarat av att hantera 
övergången från en situation präglad av eget initiativta-
gande och nydanande uppgifter till en situation då regio-
nernas politik ska förverkligas och förvaltas? 

För det andra. Under förberedelseprocesserna be-

tonades den kommunala förankringen av det regionala 
utvecklingsarbetet. I både Skåne och Västra Götaland 
fördes diskussioner om risken för att den nya regionen 
skulle kunna bli till en sorts överkommun i förhållande 
till regionens primärkommuner. Hur har denna över-
kommunrisk hanterats under försöksverksamheten och 
med vilka politiska instrument försöker regionerna för-
ankra sina ställningstaganden bland kommunerna?

För det tredje. En viktig drivkraft bakom de politiska 
processerna i Skåne och Västra Götaland var ambitionen 
att komma bort från den som allmänt kom att benämnas 
för den administrativa röran, dvs. att politiken i Skåne 
respektive Västsverige hanterades av flera huvudmän i 
komplicerade administrativa strukturer. Avgörande för 
regionernas demokratiska legitimitet ligger också i att 
man som medborgare kan se ett helhetligt sammanhang 
av de båda regionernas politik inom olika sakområden. 
Har försöksverksamheten inneburit en ökande grad av 
renodling i det regionala utvecklingsarbetet eller har kan-
ske bilden rentav blivit än mer komplicerad med tanke 
på förekomsten av exempelvis nya delregionala organi-
sationer, partnerskapsarrangemang och annan politisk 
organisering?

2.5 Slutsatser – regionaliseringen i Sverige
Syftet med detta kapitel har varit att besvara tre analys-
uppgifter. Nedan repeteras frågeställningarna inom res-
pektive analysuppgift och därefter följer ett antal punkter 
som ger de viktigaste slutsatserna. 

1. Vilka värderingar lämnas av de i försöksverksamheten
involverade aktörerna rörande regionaliseringen i Sveri-
ge? Varför har en regionfråga placerats på dagordningen 
i svensk politik?

4 Regionfrågan i Sverige betraktas i mindre grad som 
ett uttryck för samhällets ökande internationalisering 
än vad som var fallet för bara fem år sedan. Överlag 
har språkbruket och perspektiven på regionalisering-
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en blivit mer pragmatiska och en viktig del i denna 
utveckling är en ökande betoning av ett synsätt som 
av flera ledande regionföreträdare benämner med ut-
trycket en Kommunernas Region. Detta är sannolikt 
ett uttryck för att regionerna varit verksamma under 
snart 10 år och att de mer visionära utgångspunkter 
(om ett Regionernas Europa) som präglade försökens 
första tid delvis tappats bort i den politiska retoriken.

2. Vilka är riksdagens mål med försöksverksamheten?
Vilka motiveringar anförs från riksdagens sida för att 
starta försöksverksamheten och vilka motiveringar har 
senare lämnats för att låta försöksregionerna få fortsätta 
försöksarbetet fram till år 2010?

4 Riksdagens mål med försöksverksamheten kan sam- 
manfattas i två huvudsakliga målsättningar. Dels att få 
till stånd en fördjupad demokratisk förankring av det 
regionala utvecklingsarbetet och dels att åstadkomma 
en mer effektiv och bättre samordnad utvecklingspo-
litik på regional nivå.

4 Motiveringen i det första riksdagsbeslutet 1996 om 
att reformera regionpolitiken medelst försöksverk-
samhet handlade om att få en fingervisning om vilken 
modell som borde väljas i framtiden. I övrigt fanns i 
riksdagsbeslutet 1996 två framträdande motiveringar 
bakom statsmaktens val att tillämpa försöksverksam-
het som reformstrategi. För det första att det rådde 
oenighet om reformens innehåll bland tunga intres-
senter. Försöken blev därmed en strategi för att uppnå 
politisk konsensus. För det andra ville den centrala 
statsmakten låta länen själva få vara drivande, dvs. att 
få reformen att så att säga växa fram underifrån. I se-
nare riksdagsbeslut (år 2001 och 2004) har emellertid 
dessa ambitioner kommit att förändras. Till stor del 
lever motiveringen om att låta reformen få växa fram 
underifrån kvar. Riksdag och regering har visat öp-
penhet inför det faktum att olika institutionella lös-
ningar kan tillämpas i olika län. 

4 Riksdagsbeslutet 2001 om den regionala samhälls-
organisationen föranledde en intensifierad partipoli-
tisk aktivitet i både Skåne och Västra Götaland för att 
påverka den politiska dagordningen i Sverige i rikt-
ning mot att få acceptans för den direktvalda modell 
som tillämpats i de båda försöksregionerna.

3. Hur ser försöksverksamhetens framväxtprocesser ut? 
Vilka var initiativtagare och på vilka sätt förbereddes 
försöken? På vilka sätt har de utgångspunkter och för-
väntningar som fanns under framväxtprocesserna påver-
kat det kommande försöksarbetet?

4 Försökens förberedelseprocesser kännetecknades av 
att de politiska partierna spelade en betydelsefull roll 
som både ägare och drivande. En grundfråga inför 
fortsättningen blir om de politiska partierna förmått 
att bibehålla denna roll under försöksverksamheten. 
Under förberedelseprocesserna betonades också den 
kommunala förankringen av det regionala utveck-
lingsarbetet. I både Skåne och Västra Götaland fördes 
diskussioner om risken för att den nya regionen skulle 
kunna bli till en sorts överkommun i förhållande till 
regionens primärkommuner. Hur har denna över-
kommunrisk hanterats under försöksverksamheten 
och med vilka politiska instrument försöker regio-
nerna förankra sina ställningstaganden bland primär-
kommunerna? 

Slutligen: En viktig drivkraft bakom de politiska
processerna i Skåne och Västra Götaland var ambi-
tionen att komma bort från den som allmänt kom att 
benämnas för den administrativa röran, dvs. att politi-
ken i Skåne respektive Västsverige hanterades av flera 
huvudmän i komplicerade administrativa strukturer. 
Har försöksverksamheten inneburit en ökande grad 
av renodling i det regionala utvecklingsarbetet eller 
har kanske bilden rentav blivit än mer komplicerad 
med tanke på förekomsten av exempelvis nya delre-
gionala organisationer, partnerskapsarrangemang och 
annan politisk organisering?
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3. En medborgarens region?

39  se Johansson, F.  2002 och 2004.

3.1 Inledning – demokratipolitik i Skåne   
 och Västra Götaland 
Bildandet av Region Skåne och Västra Götalandsregio-
nen innebar att cirka 1/3 av Sveriges befolkning fått en 
helt ny demokratisk arena att förhålla sig till. De båda 
regionerna har ansvar för ett mycket omfattande politiskt 
uppdrag. En fundamental insikt i samhällsforskningen 
om demokratisk legitimitet är att politiska system av den 
sort som Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
utgör kräver medborgerligt stöd för att överhuvudtaget 
kunna överleva. Det medborgerliga stödet kan kanalise-
ras på olika sätt och betydelsen av stödets intensitet och 
omfattning bedöms olika av olika demokratiteoretiker 
En del menar att det kan anses som tillräckligt om med-
borgarna i allmänna val går och röstar på konkurrerande 
partier medan andra har mer ambitiöst formulerade krav 
som innefattar ett brett deltagande i de angelägenheter 
som hanteras av det politiska systemet ifråga.

I de medborgarundersökningar som genomförts av 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet har ett antal 
analyser presenterats där ett representativt urval av med-
borgare fått svara på enkätfrågor om Västra Götalands-
regionens och Region Skånes organisation och politik. 
Ett huvudresultat från dessa undersökningar visar att 
medborgarnas tilltro till regionernas förmåga att bidra 
till en mer positiv demokratisk utveckling är relativt 
svag. Endast en tredjedel av de svarande instämmer (helt 
eller i stort sett) i påståendet om att regionen ifråga ”för-
bättrar demokratin.”39 Under mina intervjusamtal med 
de ansvariga politikerna inom Västra Götalandsregionen 
och Region Skåne förs dessa undersökningar på tal. De 
intervjuade har i detta sammanhang fått ta ställning till 
frågan om regionpolitiken är förknippad med ett speci-
fikt medborgardemokratiskt problem och vilka åtgärder 
regionen genomfört för att få till stånd ett starkare stöd 

bland medborgarna. I starkt förenklad form kan föl-
jande slutsatser dras om intervjupersonernas utsagor om 
medborgardemokratin i de båda regionerna:

a. De allra flesta intervjupersoner (både bland politiker
och tjänstemän) medger att det finns ett medborgar-
demokratiskt problem i regionpolitiken. Intervjuper-
sonerna noterar härvid att dessa problem är särskilt 
stora inom den regionala utvecklingspolitikens om-
råde. 

b. Resonemanget i a ovan förs med två typer av reserva-
tioner: För det första hävdar intervjupersonerna att 
det tar lång tid att utveckla medborgardialogen i regi-
onala frågor. Ofta hävdas att det krävs 10-15 år innan 
regionreformen kommer att få genomslag på medbor-
garnivån. För det andra pekar intervjupersonerna på 
att regionpolitiken aldrig haft ett särskilt starkt med-
borgar- eller deltagardemokratiskt innehåll. Intervju-
personerna lyfter fram länsstyrelsernas tidigare arbete 
med regional utveckling och ställer en motfråga; vil-
ket krav riktades då gällande medborgardemokratin 
och vilka åtgärder vidtog länsstyrelserna för att enga-
gera den vanlige medborgaren i det regionala utveck-
lingsarbetet.

c. En majoritet av de intervjuade hävdar också att det 
medborgerliga intresset för Hälso- och Sjukvårdsfrå-
gorna ökat mycket starkt under den senaste fem års 
perioden. De ledande regionpolitikerna säger sig där-
med ha utvecklat dialogen med medborgare och med-
borgargrupper under samma tid gällande sjukvårds-
politiken. Även om denna dialog mestadels byggt 
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på kritiska synpunkter från medborgarna har detta 
ändock, enligt flera intervjupersoner, bidragit till att 
skapa fler möjligheter att diskutera även de regionala 
utvecklingsfrågorna.

d. Samtliga intervjupersoner i ledande ställning i regio-
nerna lyfter under intervjusamtalen fram en rad ex-
empel på åtgärder och insatser i syfte att förbättra 
medborgardemokratin. Inom både Region Skåne 
och Västra Götalandsregionen har specifikt utforma-
de program och specifika arbetsgrupper/beredningar 
haft ansvar för det demokratipolitiska arbetet.

Begreppet demokratipolitik har kommit att utnyttjas 
allt flitigare i svensk politik under de senaste 5-10 åren. 
Demokratipolitiken innefattar politiska åtgärder inom 
stat och kommun i syfte att uppmärksamma tillkorta-
kommanden i den demokratiska folkstyrelsen samt att 
utveckla politiska åtgärder för att värna och fördjupa 
densamma. Demokratipolitik i Sverige fick en forma-
liserad status genom att riksdagen år 2000 beslöt att i 
budgetpropositionen inrätta ett särskilt politikområde 
för demokratifrågor – politikområdet Demokrati.40 Detta 
politikområde innefattar, såsom regeringen definierat det, 
bl.a. insatser för att främja valdeltagandet, att öka kun-
skapen om demokratins funktionssätt, att öka andelen 
medborgare som innehar politiska förtroendeuppdrag, 
att förbättra möjligheterna för medborgare att delta i den 
politiska processen samt att deltagandemöjligheterna i 
politiken blir mer jämlika. I detta jämlikhetsmål ingår 
främst att öka det politiska deltagandet bland funktions-
hindrade, ungdomar, kvinnor och personer med utländsk 
bakgrund. 

Även i Region Skåne och i Västra Götalandsregio-
nen bedrivs ett relativt omfattande demokratipolitiskt 
utvecklingsarbete. I det följande ska framställningen 
fokuseras mot försöksregionernas arbete i fyra avsnitt. I 
nästa delavsnitt kommer medborgarnas deltagande och 

röstande i de allmänna valen att beskrivas. Genomgång-
en av röstandet kommer att göras ytterst översiktligt och 
beskriver endast röstfördelningen på parti och valdelta-
gande vid de allmänna valen 1998 och 2002. I det därpå 
följande avsnitt 3.3 riktas fokus mot regionfullmäktiges 
roll som demokratiskt forum och mötesplats. Två hu-
vudfrågor kommer att behandlas: Dels hur de politiska 
majoritetskoalitionerna tagit form efter de allmänna va-
len år 1998 samt 2002 och dels vilka insatser som ge-
nomförts för att utveckla regionfullmäktiges roll som 
demokratisk mötesplats? I avsnitt 3.4 analyseras försöks-
regionernas allmänna demokratipolitiska arbete. Vilka 
insatser har gjorts för att stärka medborgardialogen på 
ett allmänt plan, dvs. med bäring på hela regionens po-
litiska uppgiftsområde (frågan om medborgardialogens 
betydelse mer specifikt för det regionala utvecklingsar-
betet kommer att behandlas i kapitel fyra). Avslutnings-
vis kommer, i avsnitt 3.5, regionernas politiska kommu-
nikation, både egna informationsinsatser och mediernas 
roll, att diskuteras i ett demokratipolitiskt perspektiv.

40 se Regeringens skrivelse, Skr 2003/04:110, sid. 6.
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3.2  Regionerna i allmänna val 
Det fanns en hel del förväntningar bland politiska före-
trädare i Västra Götaland och i Skåne inför det första ’re-
gionvalet’ 1998. För väljarna i Malmö och Göteborg var 
det första gången man på samma valdag fick gå till valur-
nan med tre istället för två valsedlar. I massmedierna var 
det inte ovanligt att läsa om det ’historiska’ valet. Många 
förväntade sig ett ökande intresse både gällande valdelta-
gande och den mediala uppmärksamheten. Till viss del 
infriades förväntningen om ett ökat medialt intresse, i 
varje fall i de lokalt och regionalt förankrade medierna. 
En slutsats av de medieanalyser som gjorts visar att det 
främst var Hälso- och sjukvårdspolitiken som tilldrogs sig 
det mesta av utrymmet under valrörelsen 1998.41 Upp-
märksamheten runt sjukvårdspolitiken bidrog sannolikt 
också till att Sjukvårdspartiet tog plats i regionfullmäk-
tige efter 1998 års val i Västra Götalandsregionen. 

Den procentuella fördelningen av rösterna vid va-
len 1998 och 2002 framgår av nedanstående tabell:

 

Bortsett från att två små partier, Skånes Väl respektive 
Sjukvårdspartiet, tog plats i regionfullmäktige 1998 (Skå-
nes Väl förlorade sina mandat 2002) synes röstandet i 
Skåne och Västra Götaland följa den nationella utveck-
lingen. Det synes, kort sagt, svårt att finna regionala sär-
drag i väljarbeteendet i de båda försöksregionerna. Möj-
ligtvis kan röstandet på (s) i Skåne vid 2002 års val sägas 
avvika från den nationella trenden. Socialdemokraterna 
gör i Skåne ett bättre val än genomsnittet för Sverige och 
det gäller i någon mån även (vp) i Skåne som inte tappar 
lika mycket i Skåne som på andra håll i landet. Röstandet 
på Skånes Väl 1998 kan möjligtvis också sägas represen-
tera en sorts skånsk regionalism, men detta är oerhört 
svårbedömt eftersom Skånes Väl dels tappat röststöd i 
2002 års val, dels att partiet de facto bestod av en mängd 
olika fraktioner. Röstandet i de båda försöksregionerna 
synes alltså i allt väsentligt sakna regionala särdrag eller 
en specifik regional dimension. 

TABELL 3.1.  Valresultatet i landstingsvalet 1998 och 2002 (% av röstberättigade)

m c fp Kd Mp s vp SFV* SV* övr

V. Götaland -98 20,6 6,2 6,7 11,9 4,8 33,1 11,3 3,7 - 1,5

V. Götaland -02 15,6 6,3 13,1 9,4 4,1 35,5 8,7 3,7 3,3

Skåne -98 26,1 6,1 4,9 7,7 3,6 35,8 6,8 - 4,1 5,0

Skåne -02 19,5 5,3 11,5 6,7 3,4 40,1 6,0 - 2,8 4,4

Hela Sverige -98 22,2 6,7 6,0 10,0 4,4 35,8 10,7 - - 4,1

Hela Sverige -02 16,6 7,0 12,0 8,2 3,9 38,5 8,4 - - 5,4

* SFV= Sjukvårdspartiet Folkets Vilja

** SV= Skånes väl

41 se Fernandez 1999, i Johansson, B. 2002 noteras, om massmediebevakningen av Västra Götalandsregionen under perioden 1999-2000, att sjukvårdspolitiken överskuggade alla andra 
politiska sakfrågor. När det gäller mediebevakningen av Västra Götalandsrregionen under valrörelsen 2002 konstaterar Bengt Johansson (2004) att sjukvårdsfrågorna fortfarande 
dominerade, men att mediernas intresse för regionen till viss del svalnat i jämförelse med 1998 då regionen bildades.
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42  se Konstitutionsutskottets betänkande 2001/2002:KU07

Hur förhåller det sig då med valdeltagandet? Har de poli-
tiskt betydelsefulla regionorganen haft en intressehöjande 
effekt på väljarna som också resulterat i ett ökat valdel-
tagande? Det bör väl då sägas att regionförsöken intro-
duceras under en period då valdeltagandet uppvisade en 
nedåtgående trend i hela Sverige. Det kanske därför vore 
orealistiskt att hoppas på en ökning av valdeltagandet. 
Det man kanske kunde förvänta sig var snarare en sorts 
uppbromsning, dvs. att regionvalen i Skåne och Västra 
Götaland skulle visa på en mer återhållsam minskning 
än på andra håll i Sverige. Den följande tabellen ger ett 
svar.

TABELL 3.2.  Valdeltagande i allmänna val 1998 och 2002 (i %)

Län/Region Landstingsval Kommunalval Riksdagsval

Västra Götaland -98 77,2 77,9 81,3

Västra Götaland -02 76,7 (-0,5) 77,4 (-0,5) 79,8 (-1,5)

Skåne -98 76,9 77,3 79,9

Skåne -02 75,9 (-1,0) 76,4 (-0,9) 78,5 (-1,4)

Hela Sverige -98 78,0 78,5 81,4

Hela Sverige -02 77,5 (-0,5) 77,9 (-0,6) 80,1 (-1,3)

Vi kan inte heller av denna tabell urskilja några bety-
delsefulla regionala särdrag i de båda försöksregionerna. 
I stora drag följer uppenbarligen valdeltagandet i Skåne 
och Västra Götaland en nationellt nedåtgående trend. Vi 
kan dock av tabellen utläsa att valdeltagandet är lägre i 
försöksregionerna jämfört med hela Sverige. I Skåne är 
valdeltagandet nästan två procentenheter lägre och ner-
gången i valdeltagandet i Skåne har varit något större än 

vad som gäller för hela Sverige. Mycket talar dock för 
att den relativt sett låga andelen inte har så mycket med 
regionbildningarna eller regionförsöken att göra. Förkla-
ringen ligger i att både Malmö stad och Göteborgs stad 
har ett betydligt lägre valdeltagande generellt sett. Om vi 
exkluderar röstandet i Malmö och Göteborg ur analysen 
erhålles följande resultat:

TABELL 3.3.   Valdeltagande i landstingsvalet 1994, 1998 och 2002 (i %). 

Län/Region Landstingsval Stad Övriga

Västra Götaland -94* 84,5 Göteborg -94** 83,2

Västra Götaland -98* 79,5 (-5,0) Göteborg -98*** 72,2 (-11,0)

Västra Götaland -02* 78,5 (-1,0) Göteborg -02*** 72,9 (+0,7)

Skåne -94* 83,8 Malmö -94** 83,4

Skåne -98* 78,3 (-5,5) Malmö -98*** 72,1 (-11,3)

Skåne -02* 77,3 (-1,0) Malmö -02*** 71,5 (-0,6)

Hela Sverige -94 84,3 

Hela Sverige -98 78,0 (-6,3)

Hela Sverige -02 77,5 (-0,5)

 
* Röstandet i Malmö stad och Göteborgs stad exkluderat

** Avser valdeltagande i val till kommunfullmäktige i Malmö/Göteborg

** Avser val till landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) i valdistrikt i Malmö/Göteborg

Det är möjliggen analytiskt tveksamt att räkna bort Mal-
mö och Göteborg på detta sätt men ger en möjlighet att 
utläsa om regionernas väljare i övriga regiondelar givit 
mer eller mindre uppmärksamhet åt de nybildade regio-
nerna.42 Tabellen visar att försöksregionerna nu kommer 
ut något mer positivt jämfört med riket när det gäller 
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43  Slutsatsen bekräftas i allt väsentligt i Folke Johanssons (2004) analys av röstdelning vid 2002:års val. Hans slutsats blir följande: Det framstår klart att Västra Götalandsregionen 
utvecklas mot ett mer självständigt fungerande politiskt system på samma sätt som svenska kommuner i allmänhet. Regionbildningen förefaller inte ha påverkat hastigheten eller nivån i 
det avseendet (Johansson, F. 2004, sid. 216).

44  Skånes Väl samlade en brokig skara partier. Inte mindre än 16 olika partibildningar ingick i Skånes Väl, bl.a. Sjöbopartiet, Skånepartiet, Centrumdemokraterna osv.

valdeltagandet. Skillnaderna är emellertid mycket små, 
för att inte säga försumbara. I Malmö och Göteborg kan 
vi i tabellens högra del notera att nergången i valdelta-
gandet varit betydligt mer accentuerat än vad som gäller 
i övriga delar av Skåne respektive Västra Götaland. Även 
här bör försiktighet iakttas med att dra slutsatser, men 
den relativt sett stora nergången i Malmö och Göteborg 
kan betingas av helt andra faktorer än tillkomsten av de 
nya regionerna. 

Vilka slutsatser kan då dras av resultaten i de all-
männa valen i Skåne och Västra Götaland 1998 och 
2002? Och vilka skillnader finns i valdeltagande och 
röstande i de båda försöksregionerna jämfört med andra 
län? Svaret på frågorna kan formuleras ytterst kortfat-
tat. Skåne och Västra Götaland uppvisar egentligen inga 
specifika särdrag när det gäller röstande och valdelta-
gande i de allmänna valen. De särdrag som noterats kan 
i det närmaste negligeras. Valdeltagandet har minskat 
i paritet med riksgenomsnittet och det går inte att tala 
om en specifik regional dimension i de båda regionerna. 
Det är uppenbart att medborgarna inte givit de båda 
försöksregionerna en annorlunda eller mer intresserad 
uppmärksamhet än vad som gäller för landstingsvalen i 
andra delar av Sverige.43 

3.3  Regionfullmäktige och demokratin
Enligt kommunallagstiftningen i Sverige betecknas full-
mäktige i kommuner och landsting som den församling 
som fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet. 
Det gäller bl.a. om mål och riktlinjer för verksamheten, 
om budget och skatt, om nämndernas organisation och 
sammansättning etc. Fullmäktige blir därmed ytterst den 
församling där en viktig del av den demokratiska legi-
timiteten grundas. I den aktuella regiondebatten, som 

behandlades i föregående kapitel, utgör en direktvald 
lösning den modell som förordas av flest politiker. Vad 
finns då egentligen att lära av fullmäktige som demo-
kratiskt forum i de båda försöksregionerna? Vi kunde i 
föregående delavsnitt konstatera att valdeltagandet vid 
fullmäktigevalen i Skåne och Västra Götaland ligger nära 
riksgenomsnittet. Av tabell 3.1. kan vi också avläsa hur 
väljarna fördelade sina röster mellan partierna. Valen till 
fullmäktige i Skåne och Västra Götaland 1998 resulte-
rade i oklara majoritetssituationer. I Region Skåne fick de 
borgerliga partierna 70 mandat medan (s), (vp) och (mp) 
erhöll 73. De resterande sex mandaten gick till Skånes 
Väl. I Västra Götalandsregionen blev Sjukvårdspartiet 
Folkets Vilja vågmästare med sex mandat medan de bor-
gerliga fick 69 mandat och den rödgröna sidan 74 man-
dat. De efterföljande partiförhandlingarna i både Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen blev på grund av 
dessa oklara majoritetslägen tämligen dramatiska. 

I de skånska partiförhandlingarna efter valet 1998 
ville inget av blocken ha med Skånes Väl att göra då par-
tiet betraktades som en sammanslutning med främlings-
fientliga idéer.44 Olika förhandlingsalternativ förelåg. Ett 
alternativ innebar att man borde bilda en bred koalition 
över blockgränsen för att helt isolera Skånes Väl. Ett 
annat alternativ var att miljöpartiet anslöt sig till det 
borgerliga blocket osv. Förhandlingarna kom att föras 
mot bakgrund av en intensiv medial debatt där politiska 
företrädare på olika håll (naturligtvis från vänsterpoliti-
ker men också från exempelvis liberala ungdomsförbun-
det och andra enskilda personer inom borgerligheten) 
krävde att man tog avstånd från Skånes Väl och att det 
under inga omständigheter fick skapas politisk legitimi-
tet åt detta parti. Noterbart är också att statsminister 
Göran Persson i ett brev uppmanade sina partiledarkol-
legor Lars Leijonborg och Alf Svensson att ta avstånd 
från möjligheten för de borgerliga i Region Skåne att 
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45 se Bäck 2004.
46 i Johansson, B. 2003 visas hur medierna i Västra Götaland i allt väsentligt bevakade regionens första tid som en sorts ’krisbevakning’ (sid. 10).

nå en uppgörelse med Skånes Väl. Lösningen blev dock 
att de borgerliga partierna i slutändan arrangerade en så 
kallad teknisk samverkan med Skånes Väl. Uppgörelsen 
innebar att Skånes Väl erhöll en suppleantplatser i dels 
regionstyrelsen dels i ett antal andra beredningar och 
nämnder i den nya regionorganisationen. 

Partiförhandlingarna efter valet 1998 i Västra Gö-
talandsregionen kom också att bli dramatiska. I Västra 
Götalandsregionen var den parlamentariska situationen 
efter valet 1998 oklar. Inget av blocken var beredda att 
liera sig med sjukvårdspartiet som av alla partier uppfat-
tades som ett utpräglat missnöjesparti. Vänsterblocket 
med miljöpartiet kom dock att bilda en minoritetskoa-
lition (man saknade ett mandat från att vara i majori-
tet). Koalitionen överlevde emellertid inte länge. Redan 
i samband med budgetsammanträdet i fullmäktige i 
december 1998 hade de borgerliga enats med sjukvårds-
partiet och fullmäktige röstade ner vänsterblockets bud-
getförslag. Detta innebar att den nyss tillträdda minori-
tetskoalitionen omedelbart meddelade sin avgång och en 
borgerlig koalition, med moderaterna i spetsen, kom att 
från februari 1999 leda Västra Götalandsregionen. Inte 
heller denna ledningskoalition blev särskilt långlivad. 
Redan under hösten 1999, när kristdemokraterna hota-
de att hoppa av från majoriteten om man inte befriades 
ifrån ansvaret för sjukvårdspolitiken, syntes tydliga kris-
tecken. På försommaren 2000 kom den slutliga krisen 
och den borgerliga fyrpartiregeringen sprack. Den nya 
regeringen blev åter en minoritetskoalition, nu mellan 
(s), (fp) och (c). En viktig utgångspunkt för denna nya 
koalition var en överenskommelse om att höja skatten 
för att kunna klara åtagandena inom sjukvården. Med 
denna nya regeringskonstellation förrättades också nyval 
till samtliga av fullmäktige utsedda organ.45 

Efterföljden av 2002 års val blev inte lika drama-
tiska. I Västra Götalandsregionen fortsatte den etable-
rade koalitionen mellan (s), (fp) och (c) sitt samarbete 

och kunde nu, efter valframgångar för både socialdemo-
kraterna och folkpartiet, dessutom bilda en majoritets-
koalition. Detta innebär också den något ovanliga situa-
tionen att det finns oppositionsblock på båda sidor om 
majoritetskoalitionen, å ena sidan med vänsterpartiet 
och miljöpartiet och å den andra med moderaterna och 
kristdemokraterna. I Skåne fick den borgerliga majorite-
ten (med Skånes Väl) lämna över makten till en rödgrön 
majoritet, dels beroende på socialdemokraternas relativt 
sett stora valframgång, dels på att Skånes Väl tappade 
samtliga sina mandat.

Berättelserna om partiförhandlingarna efter valet 
1998 har relevans för denna utvärdering i åtminstone 
två avseenden. För det första noterar många av de inter-
vjuade att försöksregionerna fick en ”olycklig start” ge-
nom att det efter valet 1998 saknades självklara politiska 
majoriteter. De inledande och mycket inflammerade de-
batterna i Skåne om hanteringen av Skånes Väl skadade 
enligt flera intervjupersoner förtroendet och legitimite-
ten för Region Skåne som helhet. I Västra Götalands-
regionen utgjorde de första årens politiska turbulens på 
motsvarande sätt ett legitimitetsmässigt bakslag.46 Det 
är väl därför inte heller en alltför långsökt slutsats att 
säga att de båda försöksregionerna inledde sin verksam-
het i en demokratimässig motvind. Intervjupersonerna 
menar dessutom att det inte bara var i medborgarnas 
ögon som det uppstod ett legitimitetsproblem. Även den 
centrala statsmaktens förtroende påverkades negativt av 
den olyckliga starten för de nya regionerna. En av inter-
vjupersonerna säger så här:

”Att Skåne och Västra Götaland, med mycket stora 
välfärdspolitiska åtaganden, nu styrdes av borgerliga 
majoriteter med stöd av missnöjespartier skapade troligtvis 
olustkänslor i regeringen och inte minst hos statsministern 
själv.”
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Berättelserna om partiförhandlingarna är, för det andra, re-
levanta för denna utvärdering då de understryker den må-
hända självklara slutsatsen att valen till regionfullmäktige 
och regionfullmäktiges arbetssätt utgör själva fundamentet 
för regionernas status och utveckling som demokratiska or-
ganisationer. I fullmäktige, som valts av medborgarna, be-
stäms inte bara vilka partier som ska styra regionen under 
den kommande mandatperioden. Här har medborgarna 
möjligheten att även ta del av debatter, voteringar, beslut 
och annat som är viktigt för att kunna förstå och påverka 
politikens inriktning. En grundfråga i denna utvärdering 
handlar därför om hur regionerna arbetat med just region-
fullmäktige som demokratisk mötesplats.

Om vi läser regionernas egna överväganden (i olika 
dokument) rörande det medborgerliga inflytande över 
regionernas politik ges ett relativt stort och även växan-
de utrymme åt just regionfullmäktiges roll. I ett förslag 
från den s.k. Demokratikommittén inom Västra Göta-
landsregionen sägs exempelvis följande:

”Enligt vår bedömning behöver regionfullmäktiges infly-
tande i beslutsprocessen öka och rollen som forum för stra-
tegiska framtidsfrågor stärkas. De främsta motiven bakom 
denna bedömning är att regionfullmäktige är direktvald 
och öppen för allmänheten. Det är endast i fullmäktige som 
medborgarnas gemensamma angelägenheter kan behandlas 
offentligt av direktvalda representanter.”  47

 

På likartat sätt formulerar Region Skånes Demokratibe-
redning sin ståndpunkt:

”Regionfullmäktige har tre huvudfunktioner. Utöver rollen 
som Region Skånes främsta beslutande församling är full-
mäktige ett forum för offentliga diskussioner samt ett forum 
för kunskapsinhämtning och informationsspridning kring 
Region Skånes frågor.” 48 

Betoningen av fullmäktiges roll har enligt flera inter-
vjupersoner ökat under de senaste åren. Härvidlag är 
knappast de båda försöksregionerna unika. Överlag har 
demokratifrågorna fått något av en renässans i svensk 
kommun- och landstingspolitik och inte minst har full-
mäktiges roll betonats. Detta har under senare delen 
1990-talet skett bland annat genom förslag om att ex-
empelvis kunna utlokalisera fullmäktiges sammanträden, 
om att anordna offentliga frågestunder, om rätten för 
medborgare att lämna förslag i fullmäktige osv.49 Ett an-
nat sådant förslag, som tillämpats i Västra Götalandsre-
gionen vid den politiska krisen år 2000, är att fullmäktige 
har rätt att återkalla uppdragen i nämnder och styrelser 
om den politiska majoriteten i fullmäktige inte stämmer 
överens med den som råder i nämnden. Vi kan alltså av 
citaten ovan notera att såväl Region Skåne som Västra 
Götalandsregionen gör anspråk på att betona region-
fullmäktiges demokratimässiga roll. Frågan är i vilken 
utsträckning dessa övergripande proklamationer också 
resulterat i konkreta åtgärder för att stärka fullmäktiges 
roll i dessa avseenden? 

I huvudsak kan sägas att det finns tre områden där 
de båda försöksregionerna gjort aktiva insatser för att 
stärka regionfullmäktige som demokratiskt forum. För 
det första arbetar både Region Skåne och Västra Göta-
landsregionen med specifika temadagar där olika frågor 
tas upp till debatt i fullmäktige. Ofta har temadagarna 
genomförts med hjälp av speciellt inbjudna föreläsare, 
utnyttjande av diskussioner i mindre grupper och dis-
kussioner som kunnat ske utan förberedande aktiviteter 
i respektive partigrupp osv. I Region Skåne har fullmäk-
tigemöten med sådana temadagar ägnats åt exempelvis 
ungdomsdemokrati, infrastrukturfrågor och översynen 
av det regionala utvecklingsprogrammet. I Västra Gö-
talandsregionen har denna typ av aktiviteter varit min-

47 Ur Utveckling och fördjupning av demokratin i Västra Götalandsregionen, förslag från Demokratikommittén, daterat 2002-03-28, sid 22. Om demokratikommittén i Västra 
Götalandsregionen – se vidare avsnitt 3.4.

48 Ur Demokratiberedningens slutrapport. Förslag till vidgad och fördjupad dialog med skåningarna. Demokratiberedningen 2004, sid 5. Om Demokratiberedningen inom Region Skåne 
– se vidare avsnitt 3.4.

49 se t.ex. Montin 2004, s. 91f.



44

En medborgarens region? |  Regionförsök och demokratiEn medborgarens region? |  Regionförsök och demokrati

dre frekvent än i Skåne men särskilda temadagar har 
ägnats åt bl.a. demokratifrågor och åt revideringen av 
den regionala utvecklingsstrategin. De uttalade motive-
ringarna bakom att arrangera sådana temaaktiviteter i 
fullmäktige är att det anses öka intresset för fullmäkti-
gesammanträdena som sådana och att ledamöterna till-
låts diskutera och samtala på ett mer öppenhjärtigt och 
förutsättningslöst sätt. 

För det andra har debattformerna i fullmäktige 
rörande exempelvis motionsbehandling, frågestunder 
samt besvarande av interpellationer utvecklats i de båda 
regionerna. Huvudtanken har varit att vitalisera debat-
terna, att involvera fler ledamöter och att stärka möj-
ligheterna för den politiska oppositionen att få relativt 
snabba svar på aktuella och kontroversiella frågor. Det 
gäller t.ex. möjligheten för en motionär att få göra en 
egen presentation av sin motion och att interpellations-
svar ska sändas ut skriftligt till ledamöterna några dagar 
före sammanträdet etc. I både Västra Götalandsregionen 
och i Region Skåne tillämpas möjligheten att arrangera 
frågestund för allmänheten, dvs. tillfällen då allmänhe-
ten bereds möjlighet att i fullmäktige ställa frågor till 
ledamöterna. Den samlade erfarenheten av dessa fråge-
stunder är blandade. I Region Skåne noteras i den egna 
utvärderingen att endast enstaka personer utnyttjat 
möjligheten. I Västra Götalandsregionen har systemet 
(framtill november 2004) prövats vid ett tillfälle. All-
mänheten hade vid detta tillfälle möjlighet att skicka 
in frågor skriftligt per brev eller via e-post. Fullmäktige 
fick in 56 brev, varav cirka två tredjedelar betraktades 
som relevanta. Vid sammanträdet fanns dock ingen av 
frågeställarna närvarande i fullmäktigesalen. Man fick 
istället tillämpa ett förfarande där en person ur fullmäk-
tiges presidium läste frågorna och en annan svarade. 

För det tredje betonas behovet av att stärka de egna 
informationsinsatserna kring vad som utspelar sig i regi-
onfullmäktige. I både Region Skåne och i Västra Göta-
landsregionen utgör webbsidan ett väsentligt instrument 
för att nå ut med fullmäktiges beslut till allmänheten. I 
Region Skåne kan man idag exempelvis via nätet följa 

fullmäktiges möte via en strömmande videoutsändning. 
I olika dokument från regionernas sida betonas också 
vikten av att upprätthålla konstruktiva kontakter med 
medierna för att få uppmärksamhet åt beslut och för att 
möjliggöra den offentliga granskningen av fullmäktiges 
arbete i stort. Vi ska något senare i detta kapitel fördjupa 
beskrivningen och värderingen av de båda försöksregio-
nernas insatser med utåtriktad information och medie-
kontakter då dessa frågor inte bara berör beslutsfattan-
det inom regionfullmäktige.

Om vi konsulterar intervjumaterialet är det en 
allmän upplevelse bland de intervjuade partiföreträ-
darna att arbetet med att vitalisera fullmäktigemötena 
varit värdefulla. Kännetecknande är att man från alla 
politiska läger ger beröm åt fullmäktiges presidium för 
ambitionerna att göra fullmäktige till en alltmer vital 
demokratisk mötesplats. Samtidigt markerar de inter-
vjuade att det knappast går att hävda att de båda för-
söksregionernas fullmäktigen skiljer sig i dessa avseen-
den från andra landsting och större kommuner. Man 
pekar på att det förekommer sådana förnyande insatser 
över hela kommunlandskapet. Intervjupersonernas bild 
av fullmäktige är, trots att flera förnyande inslag utveck-
lats, att det fortfarande till stor del fungerar som ett sorts 
transportkompani. En intervjuperson säger följande:

”Visst har mycket skett när det gäller debattformer, fråge-
stunder, temaprogram osv. Men fortfarande är fullmäktige, 
och det bör det förbli, en församling för beslutsfattande. 
Det är fortfarande nog också så att partiståndpunkterna 
ligger fast så att säga oberoende av debatten på mötet och 
i de viktigaste frågorna dominerar en relativt liten grupp 
debatterna.”

Det huvudsakliga betraktelsesättet bland intervjuperso-
nerna är att förnyelsearbetet av de demokratiska arbets-
formerna i fullmäktige i huvudsak har en kompletterande 
funktion. Fullmäktige beskrivs av intervjupersonerna 
som en sorts institutionaliserad struktur med bestämda 
procedurer, rolluppsättningar och regler. Fullmäktiges 
beslut beskrivs härvid som slutpunkten på en ofta lång 
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50  En förteckning över Demokratiforums aktiviteter och rapporter kan läsas på www.gr.to/demokrati.
51  En omfattande rapport presenterades i augusti 2003 – Ungdomars inflytande i beslutsprocesser –  i augusti 2003 författad av Marie Fridolf.

politisk process där politiker, tjänstemän, partier och an-
dra intressenter behandlat frågan på olika nivåer i orga-
nisationen. Beslutens demokratiska legitimitet grundas i 
flera olika processer och fullmäktiges beslut blir mer till 
en bekräftelse. I intervjuutsagorna vilar i detta ett dilem-
ma som nära nog samtliga intervjupersoner kommer in 
på. Dilemmat består i att kunna förena möjligheten för 
fullmäktigeledamöterna att debattera och ställa kritiska 
frågor med ansvaret för att värna om de värden som finns 
ackumulerade i den bakomliggande beredningsprocessen. 
Många av intervjupersonerna illustrerar detta med att det 
i fullmäktige ofta förekommer att enskilda ledamöter lyf-
ter upp mer bypolitiska krav, exempelvis värnandet om 
en viss vårdcentral eller yrkanden om mer resurser till en 
specifik kulturinstitution eller liknande. Förnyelsen av 
fullmäktiges demokratiska arbetsformer, med allmänhe-
tens frågestund, motionsdebatter, interpellationssvar etc., 
tenderar att hamna i just sådana bypolitiska enskildheter. 
Denna typ av debatter bör, menar intervjupersonerna, 
naturligtvis respekteras och få spela en betydande roll i 
regionfullmäktige, men samtidigt får inte det politiska 
helhetsintresset förfaras. Helheten menar man då ska-
pas i demokratiska beredningsprocesser som kanske un-
der lång tid och i många olika sammanhang beretts och 
debatterats före det att förslaget hamnade i fullmäktige. 
Intervjupersonerna menar att om enskilda fullmäkti-
gedebatter förs på ett sådant sätt att de framprocessade 
helheterna undergrävs så kommer fullmäktiges beslut att 
snabbt förlora sin legitimitet.

Att öka fullmäktiges roll som en demokratisk mö-
tesplats har, för att sammanfatta, varit ett viktigt mål i 
de båda försöksregionerna och en rad insatser har också 
genomförts i detta syfte. Förnyelsen av fullmäktiges 
arbetsformer omhuldas av samtliga intervjuade, men 
genomgående problematiseras detta arbete på ett prin-
cipiellt sätt. 

3.4  Försöksregionernas allmänna                  
 demokratipolitiska arbete
Syftet med detta avsnitt är att översiktligt beskriva och 
pröva vilka allmänna demokratipolitiska insatser som 
vidtagits i de båda försöksregionerna. Fokus riktas mot 
demokratiutvecklingsinsatser för att stärka medborgar-
dialogen över hela det verksamhetsfält som de båda re-
gionerna är verksamma inom. I flera avseenden har dessa 
allmänna insatser beröringspunkter med de mer specifika 
demokratipolitiska aktiviteter som tillämpats inom den 
regionala utvecklingspolitikens område. Framställningen 
i detta avsnitt fungerar därför som en introduktion till 
den prövning av demokrativärden i den regionala utveck-
lingspolitiken som ska göras i kapitel fyra.

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionens allmänna demokratipolitiska 
arbete har i huvudsak skett inom ramen för tre ganska 
omfattande aktiviteter. För det första har Västra Göta-
landsregionen medverkat i Demokratiforum, ett demo-
kratipolitiskt samarbete mellan Västra Götalandsregio-
nen, Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) samt 
Göteborgs universitet. Demokratiforum startade redan 
1996 och har organiserats med hjälp av en styrgrupp med 
ledamöter från de tre huvudmännen plus ett tjänsteman-
nasekretariat. Inom Demokratiforum har en lång rad de-
mokratipolitiska aktiviteter bedrivits.50

Ett viktigt demokratipolitiskt arbete inom Demo-
kratiforum har handlat om ungdomars möjligheter till 
delaktighet och påverkan inom politiken. Västra Gö-
talandsregionens styrelse beslöt i juni 2002 att ta fram 
former för ungdomars delaktighet och inflytande i regi-
onens politiska beslutsprocesser. En särskild styrgrupp, 
bestående av en representant från varje parti i regionfull-
mäktige, bildades och uppdraget att bistå denna styr-
grupp lades på Demokratiforum.51 Demokratiforums 
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52  se Regionfullmäktiges protokoll 2000-11-28 (§ 285)
53 se protokoll Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen i december 2003 (§ 334)
54  se dokumentet Medborgardialogen i Västra Götalandsregionen, Revisionen 2004-02-26.
55  Att delta i demokratin som funktionshindrad. Rapport från Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen, RSK 215-2003. Rapporten är författad av Marie Fridolf.

arbete har, utöver arbetet med ungdomsdemokrati, även 
innefattat demokratipolitiska aktiviteter rörande politi-
kerroller, valdeltagande, kartläggning av olika demokra-
tiexempel, mediernas roll i demokratin osv. Demokra-
tiforum har från 2004 avvecklats och andra former för 
organisering av det demokratipolitiska arbetet har tagit 
form inom Västra Götalandsregionen.

En andra betydelsefull aktivitet inom demokratipo-
litikens område i Västra Götalandsregionen initierades av 
regionfullmäktige i november 2000. I samband med att 
fullmäktige behandlade sitt remissyttrande till den s.k. 
Demokratiutredningens slutbetänkande föreslogs också 
att regionen borde igångsätta en mer formaliserad aktivi-
tet för att utveckla och fördjupa demokratin i regionen.52 
Regionfullmäktige beslöt därför, i ett något senare skede 
och på förslag av regionstyrelsen, att tillsätta en särskild 
demokratikommitté med uppdrag att lämna förslag inom 
det demokratipolitiska området. Demokratikommittén 
fick en partipolitisk sammansättning med en ledamot 
från varje parti med mandat i regionfullmäktige. Kom-
mittén utarbetade en rapport som regionfullmäktige an-
tog i mars 2002. I rapporten föreslogs en rad åtgärder, 
bl.a. gällande jämlikhetsmål i demokratipolitiken (et-
nisk mångfald, funktionshinder, unga och demokratin), 
uppgifter för de politiska partierna samt förslag om att 
vitalisera arbetet i regionfullmäktige. Ett annat förslag 
var att påbörja ett utvecklingsarbete för att införa en spe-
cifik demokratiredovisning i Västra Götalandsregionen. 
Tanken är här att få till stånd ett demokratibokslut på 
motsvarande sätt som görs för ekonomi, personal, miljö 
etc. I skrivandets stund, dvs. i november 2004, är detta 
projekt ännu i sin linda men regionstyrelsen har i ett 
beslut markerat att demokratiredovisningsprojektet äger 
hög prioritet. När det gäller demokratikommitténs öv-
riga förslag kan dock konstateras att flertalet förslag ge-
nomförts genom beslut i regionfullmäktige. Det bör väl 
dock tilläggas att förslagen rörande de politiska partier-

nas arbete med rekrytering av politiker, nomineringar, 
spridning av uppdrag etc. är frågor som naturligtvis lig-
ger på respektive parti att förverkliga.

Ett tredje spår i Västra Götalandsregionens de-
mokratipolitiska arbete utgörs av en ny parlamentarisk 
grupp för demokratiutveckling. Även i denna grupp 
ingår en ledamot från varje parti. Gruppen tillsattes i 
december 2003 och syftet är att överväga åtgärder om 
att öka medborgarnas tillgång till information, att öka 
tillgängligheten till Västra Götalandsregionens olika or-
ganisationsled och förtroendevalda samt att skapa dialog 
och delaktighet ur ett medborgarperspektiv.53 En viktig 
uppgift är även att kartlägga och bedöma pågående och 
planerade projekt inom demokratipolitikens område. 
Inom ramen för denna grupp är också avsikten att vi-
dareutveckla det arbete som bedrevs av styrgruppen för 
ungdomars inflytande (se ovan). Tanken är att satsa på 
ett pilotprojekt med gymnasieskolorna med syftet att 
pröva metoder för att öka inflytande och delaktighet i de 
regionala samhällsfrågorna. 

Den gjorda genomgången av Västra Götalandsregi-
onens allmänna demokratipolitiska insatser är naturligt-
vis inte uttömmande. Det har exempelvis genomförts en 
hel del demokratipolitiska aktiviteter inom frågor som 
exempelvis jämställdhetsarbete, patientdialog, dialog 
med pensionärer, miljöpolitik, brukarinflytande etc. I 
en dokumentation genomförd av Revisionen i Västra 
Götalandsregionen listas, i en kartläggning, en rad akti-
viteter i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnder röran-
de brukarinflytande, öppna möten, medborgarråd osv.54 

En annan aktivitet som är värd att lyfta fram är rap-
porten Att delta i demokratin som funktionshindrad som 
tagits fram av Västra Götalandsregionens handikapp-
kommitté.55 Utifrån bakgrundsfakta och en beskrivning 
av upplevelsen att ha ett funktionshinder behandlas en 
rad förutsättningar att kunna påverka politiken ur den 
funktionshindrades synvinkel.



En medborgarens region? |  Regionförsök och demokrati

47

En medborgarens region? |  Regionförsök och demokrati

56  Demokratiberedningens slutrapport. Förslag till vidgad och fördjupad dialog med skåningarna. Region Skåne 2004-03-31.
57 Demokratiberedningens slutrapport, sid 16.
58  Exempel på teman som stått på Unga Tankars dagordning är kulturfrågor, Skånes regionala utvecklingsprogram, kollektivtrafiken, ”att ha ett bra liv” etc. Se information på webbsidan
   www.skane.se/ungdomskraft

Skåne

Det allmänna demokratipolitiska arbetet har organiserats 
på ett delvis annorlunda sätt i Region Skåne jämfört med 
Västra Götalandsregionen. Region Skåne har först från 
2003 inrättat en särskild beredning med uppgift ”att ana-
lysera hur Region Skåne kan vidga och fördjupa dialogen 
med Skånes medborgare och olika grupper i samhället”.56 
Det har alltså saknats en organisatorisk samling av de-
mokratipolitiken av det slag som funnits i Västra Göta-
landsregionen genom organ som Demokratiforum och 
Demokratikommittén. Därmed inte sagt att Region Skå-
ne försummat medborgardialogen och demokratiutveck-
lingsarbetet. Tvärtom, det finns, som ska visas nedan, en 
rad demokratipolitiska aktiviteter inom olika områden. 
Avsaknaden av ett samlande organ för det demokratipo-
litiska arbetet i Region Skåne har dock betraktats som ett 
visst problem för organisationen:

”I den här rapportens nulägesbeskrivning har det framgått 
att det på många håll i Region Skåne görs mycket goda 
insatser i arbetet med att utveckla demokratin. Det behövs 
emellertid, enligt demokratiberedningens uppfattning, mer 
samarbete och erfarenhetsutbyte över gränserna – inte minst 
mellan distriktsnämnderna – för att goda exempel och idéer 
bättre ska tas tillvara. Om inte insatser ska stanna vid 
spridda skurar krävs ett systematiskt arbete som följer en för 

regionen sammanhållen strategi.” 57 

För Region Skånes del har det allmänna demokratipo-
litiska arbetet bedrivits i en mängd olika delprocesser. 
Huvuddelen av arbetet kan nog sägas ha skett inom fyra 
huvudaktiviteter. För det första har Region Skåne bedri-
vit ett både omfattande och systematiskt demokratipoli-
tiskt arbete inom ramen för det man kallar Skånsk Livs-
kraft. Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 
– Skånsk Livskraft – utgör grund för utvecklingsarbetet 
i Skåne och innefattar fyra mål, tillväxt, attraktionskraft, 

bärkraft och balans. Programmet kommer att analyseras 
mer på djupet i nästa kapitel då det utgör grunddoku-
ment för det regionala utvecklingsarbetet, men ett par 
ting är värda att lyfta fram redan nu. Inom ramarna för 
utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft pågår nämligen 
ett flertal delprocesser. En av de processerna representeras 
av arbetet med Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Syf-
tet med detta arbete har varit att genom ett omfattande 
förändringsarbete bättre tillgodose medborgarnas behov 
av hälso- och sjukvård. Beredningsprocessen av Skånsk 
Livskraft – vård och hälsa utvecklades bl.a. genom dia-
logkonferenser där deltagarna gavs möjligheter att ge 
synpunkter på nulägesanalys och åtgärdsförslag på ett 
relativt stadium i processen. Metodiken med att utnyttja 
dialogkonferenser har utnyttjats i flera andra avseenden 
inom Region Skåne. Inte minst har, som ska visas i nästa 
kapitel, dialogkonferensmetoden spelat en relativt stor 
roll i den demokratiska förankringen av hela det regio-
nala utvecklingsarbetet.

För det andra har Region Skåne inom ramen för 
Unga Tankar/Ungdomskraft Skåne bedrivit ett syste-
matiskt arbete med ungdomsdemokrati. Sedan våren 
år 2000 har Region Skåne två gånger per år anordnat 
något man kallar för Unga Tankar, en mötesplats för 
ungdomar och regionens politiker. Utifrån bestämda 
teman har ungdomar och politiker i dialogkonferen-
sens form diskuterat frågor som anses betydelsefulla 
för Skånes utveckling.58 Till dessa konferenser inbjuds 
ungdomar från Skånes gymnasieskolor, ungdomsorga-
nisationer och ungdomsråd samt politiker från Region 
Skåne, politiker från kommunerna samt de skånska riks-
dagsledamöterna. Syftet med Unga Tankar är främst att 
stärka ungdomars inflytande över Region Skånes politik 
och att skapa mötesplatser för ungdomar och politiker. 
Ungdomskraft Skåne är en slags styrelse eller arbetsut-
skott till Unga Tankar. Ungdomskraft Skåne består av 
25 ledamöter (18 ungdomsplatser plus 7 politikerplatser 



48

En medborgarens region? |  Regionförsök och demokratiEn medborgarens region? |  Regionförsök och demokrati

– en för varje parti i fullmäktige). Ungdomskraft Skånes 
huvudsakliga uppdrag är att planera, genomföra och ut-
värdera Unga Tankar.

En tredje verksamhet som tagit stort utrymme i Re-
gion Skånes allmänna demokratipolitik utgörs av region-
ledningens kommunbesök. I kommunbesöken möter den 
politiska ledningen (både politiker och tjänstemän) för 
Region Skåne den politiska ledningen för kommunen. 
Avsikten med kommunbesöken är att skapa en dialog 
mellan kommun och region kring utvecklingsfrågor som 
berör kommunens invånare. Kommunbesöken genom-
förs alltså i samtliga kommuner och på plats hos respek-
tive kommun. Kommunbesök av detta slag har genom-
förts i tre omgångar 1998, 2000/2001 samt 2003/2004. 
Dagordningen för mötena görs upp tillsammans mellan 
kommun och region och mötet skapar möjligheter att 
på ett relativt informellt plan beskriva och diskutera 
förutsättningar, problem, samverkansbehov osv.59 Kom-
munbesöken anses, ur demokratipolitisk synvinkel, vara 
betydelsefulla på det sättet att det, utöver erfarenhetsut-
bytet som sådant, ofta uppstår avknoppningseffekter i 
skapandet av nya nätverk eller samarbetsprojekt.60

Det fjärde området för Region Skånes allmänna de-
mokratipolitik gäller den nyligen inrättade Demokratibe-
redningen som genom beslut i regionfullmäktige i septem-
ber 2004 erhållit status som fast fullmäktigeberedning. 
Demokratiberedningen tillsattes av regionfullmäktige i 
februari 2003 med sitt viktigaste uppdrag att analysera 
hur Region Skåne kan vidga och fördjupa dialogen med 
Skånes medborgare och olika grupper i samhället. Må-
let med beredningen är att öka den politiska jämlikheten 
samt att öka medborgarnas engagemang och inflytande i 
samhället. I den redan nämnda rapporten från Demokra-
tiberedningen från år 2004 ges en ganska bred beskriv-
ning av olika demokratipolitiska aktiviteter inom Region 
Skåne samt förslag till åtgärder. Listan på Region Skå-
nes demokratipolitiska aktiviteter kunde ha gjorts ännu 

längre. Andra exempel på demokratipolitiska insatser kan 
knytas till de aktiviteter som genomförts av hälso- och 
sjukvårdens distriktsnämnder i syfte att utveckla med-
borgardialogen, arbetet inom s.k. brukarråd för patienter, 
funktionshindrade och pensionärer samt aktiviteter inom 
området Hållbar utveckling osv.

Summering

Av den gjorda genomgången framgår att det demo-
kratipolitiska arbetet står relativt högt på den politiska 
dagordningen både i Region Skåne och i Västra Göta-
landsregionen. Detta bör väl sägas med reservation för 
att demokratipolitik blivit en angelägenhet över hela det 
politiska Sverige. Det är naturligtvis svårt att göra en 
mätning av i vilken grad och med vilken intensitet det 
demokratipolitiska utvecklingsarbetet bedrivs i Skåne 
respektive Västra Götaland i jämförelse med andra lands-
ting. Flera av intervjupersonerna hävdar att det finns två 
viktiga drivkrafter bakom de båda försöksregionernas 
demokratiarbete. Dels att politiken bedrivs i helt nya 
territoriella och administrativa organisationer. Dels att 
försöksverksamheten med en ändrad regional ansvarsför-
delning fört med sig ett ökande externt tryck att visa på 
ett genomtänkt och systematiskt demokratiarbete i hela 
organisationen, inte bara inom den regionala utveck-
lingspolitiken.

Kännetecknande för det demokratipolitiska arbe-
tet i såväl Region Skåne som i Västra Götalandsregionen 
är att de politiska partierna haft en ledande ställning. 
Grundläggande för de kommittéer och beredningar 
som bedrivit demokratipolitiska aktiviteter har varit att 
samtliga partier givits en jämbördig representation. Ett 
centralt mål i arbetet är att nå fram till konsensus mel-
lan partierna och att undvika att göra majoritetspolitiska 
markeringar. Detta har väl i allt väsentligt lyckats och 
det finns exempelvis ytterst få tilläggsyrkanden och re-

59 Exempel på innehåll och uppläggning av kommunbesöken ges på www.skane.se/kommunbesok
60 se notering i Demokratiberedningens slutrapport, sid 23.
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61 ett undantag utgörs dock av Region Skåne behandling av den s.k 
Demokratiberedningens rapport 2004 där det fanns dels säryrkanden från 
centerpartiet och dels en reservation från moderaterna i fullmäktige, se 
Regionfullmäktiges protokoll, Region Skåne 2004-09-21, § 64.Ottensten.

servationer framlagda i samband med regionfullmäkti-
ges eller regionstyrelsernas behandling av dessa frågor.61 

En annan gemensam nämnare mellan Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen är de relativt om-
fattande satsningarna på ungdomsdemokrati. I båda 
regionerna har brett upplagda och systematiskt orga-
niserade projekt och aktiviteter genomförts i syftet att 
öka ungdomars politiska deltagande och inflytande över 
regionens politik. Överlag värderar de intervjuade dessa 
insatser som mycket positiva även om en och annan röst 
i intervjumaterialet som uttrycker sig skeptiskt eller kri-
tiskt. Kritikerna menar visserligen att det är välorgani-
serade och ofta också välbesökta aktiviteter men att det 
är oerhört svårt att se konkreta resultat i termer av att de 
framkomna förslagen från ungdomarna också realiseras 
i den politiska organisationen. Vi har låtit enkätrespon-
denterna få ta ställning till ungdomarnas påverkansmöj-
ligheter i regionpolitiken utifrån följande påstående:

TABELL 3.4   Kommunstyrelseledamöternas åsikter om ungdomars inflytande.

Ta ställning till följande påstående:
Jag tror att försöksverksamheten inneburit förbättrade möj-
ligheter för ungdomar att påverka länspolitiska frågor

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne -41 (30) -11 (26)

Varav KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

-36 (32) +25 (19)

Västra Götaland -60 (24) -43 (23)

Varav KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

-51 (21) -24 (20)

Skåne + Västra Götaland -53 (27) -28 (24)

Kalmar län +4 (26) +21 (45)

Samtliga (inkl. Kalmar) -40 (27) -21 (24)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Tabellen uttrycker en allmän skepsis mot att ungdoms-
grupper, som en följd av försöksverksamheten, fått för-
bättrade möjligheter att påverka olika länspolitiska frå-
gor. Intressant är dock att attityden förändrats sedan 
1999 och det är sannolikt så, särskilt gällande Skåne, att 
de ungdomsdemokratiska satsningarna fått ett visst ge-
nomslag. För ledamöterna i Region Skånes fullmäktige 
har detta genomslag varit tydligt. Den kanske viktigaste 
iakttagelsen som bör göras är väl dock att en relativt stor 
andel av enkätrespondenterna inte tar ställning (man sva-
rar vet ej/ingen åsikt). Det är naturligtvis i grunden oer-
hört svårt att bedöma i vilken grad just försöksverksam-
heten bidragit till ett starkare inflytande för ungdomar i 
länspolitiken.

Om vi låter intervjupersonerna i djupintervjuun-
dersökningen sammanfatta de båda regionernas demo-
kratipolitiska utvecklingsarbete kan följande intervju-
svar anses som representativt för de intervjuade i både 
Skåne och Västra Götaland:

”Det är ingen lätt uppgift att fylla ut det medborgardemo-
kratiska underskottet i regionala frågor. Vi måste betrakta 
vårt demokratiarbete i ett långsiktigt perspektiv. Jag kan 
dock konstatera att vi faktiskt gjort oerhört mycket. Ja, jag 
skulle vilja säga nästan för mycket. Det handlar om ung-
domsmöten, dialogkonferenser inom många olika områden, 
om mässbesök, informationsbroschyrer, programarbete, 
pensionärsdebatter. Jämfört med hur det var på de gamla 
landstingens tid är allt detta någonting nytt.”

Intervjupersonerna hävdar, i båda regionerna, att det 
traditionellt betraktat existerat ett särskilt demokrati-
mässigt problem förknippat med mellannivån i svensk 
politik. Landstingspolitikerna har enligt de intervjuade 
alltid framstått som mer anonyma än riks- och lokalpo-
litikerna och inom de politiska partierna har landstings-
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politiken inte riktigt ansetts ha samma politiska tyngd 
som merparten av de kommunpolitiska frågorna. Inter-
vjupersonerna menar här att dessa attityder tar lång tid 
att förändra, men att skapandet av de två stora regionerna 
inneburit nya möjligheter i dessa avseenden. Av citatet 
ovan framgår också att intervjupersonerna anser att am-
bitionsnivån varit hög och att mängden igångsatta akti-
viteter varit talrika. Flera intervjupersoner menar till och 
med att det varit väl många aktiviteter. 

En annan gemensam nämnare är att de båda re-
gionernas hälso- och sjukvårdsnämnder utvecklat fler 
aktiviteter jämfört med tidigare. Inom ramen för sjuk-
vårdspolitiken finns många exempel på projekt om 
brukarinflytande och utvecklade försök till en vidgad 
medborgardialog. Flera av de intervjuade politikerna i 
regionstyrelsen pekar på ett stort uppsving för medbor-
garaktiviteter inom hälso- och sjukvårdens område. En 
del intervjupersoner menar också att dessa medborgar-
kontakter haft en viss spill-över-effekt på den regionala 
utvecklingspolitiken:

”Det blir inte bara hälso- och sjukvård vi pratar om – till-
fällen ges också att då och då prata regional utveckling eller 
kollektivtrafik vid dessa träffar.”

Skiljer sig då de båda försöksregionerna åt gällande ut-
formningen av demokratiutvecklingsfrågorna? Vid ge-
nomgången av det samlade materialet är det likheterna, 
snarare än skillnaderna som är mest slående. De skillna-
der som finns rör detaljer och nyanser som inte bör över-
tolkas. En sådan nyansskillnad gäller den övergripande 
orienteringen av det demokratipolitiska arbetet i termer-
na representativ respektive samtals/dialogdemokrati. En 
försiktig tolkning av både den skriftliga dokumentatio-
nen och intervjumaterialet säger att Västra Götalandsre-
gionens demokratipolitik varit mer orienterad mot den 
representativa demokratins funktionssätt än vad som gäl-

ler i Skåne. Ledande politiker i Västra Götaland pekar 
oftare på regionfullmäktiges roll och på de politiska par-
tiernas uppgifter än vad man gör i Skåne. I Skåne ägnar 
intervjupersonerna mer utrymme åt att beskriva dialogen 
med kommunerna (kommunbesöken nämns ofta) och 
betydelsen av dialog med olika medborgargrupper (dia-
logkonferensens fördelar framhålles) än vad som är fallet i 
Västra Götalandsregionen. Det bör dock genast sägas att 
det är frågan om en nyansskillnad. Det förekommer re-
sonemang om betydelsen av dialog utanför det represen-
tativa systemet i Västra Götalandsregionen och i Region 
Skåne saknas inte, på motsvarande sätt, resonemang om 
den representativa demokratins betydelse. 

Dessa skillnader är, om än som nyanser, intressanta 
och naturligtvis svåra att ge en rimlig förklaring till. Det 
kan i vart fall inte uteslutas att skillnaderna bottnar i 
de båda regionernas olikartade territoriella och identi-
tetsmässiga struktur. Västra Götalandsregionen består 
av flera olika identitetsmässiga områden som t.ex. Bo-
huslän, Dalsland, Sjuhärad, Mellansjöregionen och även 
Göteborgs stad kan räknas hit. De geografiska avstån-
den mellan huvudorterna i regionen är också, med syd-
svenska mått mätt, tämligen långa. Region Skåne har 
en något mer homogen identitetsmässig struktur även 
om det finns underströmmar av identitetsbindningar i 
begrepp som Göinge, Bjäre, Österlen eller för den delen 
Malmö stad. Om vi läser de demokratipolitiska doku-
menten från Region Skåne talar man ofta till ”skåning-
arna”.62 Man arrangerar ”Skånes utvecklingsdagar” och 
det ungdomsdemokratiska arbetet leds av en organisa-
tion kallad Ungdomskraft Skåne osv. Man tilltalar alltså 
ofta medborgarna som just skåningar och demokratiut-
vecklingen bedrivs i ett skånskt perspektiv osv. I Västra 
Götalandsregionen sker detta tilltal sällsynt i termer av 
västsvenskar eller västragötalänningar eller dylikt. Istäl-
let utnyttjas oftast termer som väljare eller medborgare 
i detta tilltal.63 

62 Demokratiberedningens slutrapport 2004 har underrubriken, Förslag till vidgad och fördjupad dialog med skåningar.
63  Undantag finns emellertid. I Västra Götalandsregionens Demokratikommitté från år 2002 presenteras kommitténs vision på följande sätt: Västragötalänningarna har möjlighet 

att aktivt delta i och påverka regionens utveckling och har förtroende för sina politiker. Det är dock enda gången i den 30 sidor långa rapporten där uttrycket västragötalänning eller 
västsvenskar förekommer.
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Det är möjligtvis en långsökt slutsats men Region 
Skåne har därmed en fördel när det gäller att utveckla 
demokratin som dialog och som deliberativa samtal. 
Oavsett om det är kommuner eller ungdomar som ut-
gör dialogens målgrupp är den relativt sett homogena 
identitetsstrukturen en fördel. Alla är redan från början 
överens om det skånska perspektivet och de förutsätt-
ningar det innebär. I Västra Götalandsregionen saknas 
en sådan identitetsgrund och det ligger nära till hands 
att demokratipolitikens huvudfokus istället riktas mot 
den ledande och sammanhållande demokratiska enhe-
ten i regionen, nämligen regionfullmäktige/styrelse. 

3.5  Politisk kommunikation och demokrati
Avslutningsvis i detta kapitel ska vi rikta uppmärksamhet 
mot de båda försöksregionernas politiska kommunika-
tion ur ett demokratiperspektiv. Två huvudfrågor söker 
därvid sina svar. Vilka olika typer av informationsinsatser 
har genomförts med medborgare och medborgargrupper 
som målgrupp? Vilken roll bedöms medierna spela för 
den demokratiska förankringen och ansvarsutkrävandet 
i försöksregionerna?

Regionernas informationsarbete

Både Region Skåne och Västra Götalandsregionen har ta-
git fram specifika policies för sin informations- och kom-
munikationsverksamhet. I Västra Götalandsregionen ges 
exempelvis följande målsättning i sin Kommunikations-
policy:

”Kommunikationen är ett prioriterat område för Västra 
Götalandsregionen och en fungerande kommunikations-
process är en förutsättning för att målen för regionen skall 
kunna uppnås. Genom en effektiv, genomtänkt och pla-
nerad kommunikation med invånare och anställda skapas 
dels en delaktighet i utvecklingen av regionens verksamheter 
och av Västra Götaland i stort, dels förmedlas politikernas 
beslut och de konsekvenser för regionen som besluten får.” 64

I Region Skånes informations- och kommunika-
tionspolicy sägs bland annat att kommunikationen syf-
tar till att stödja den demokratiska processen genom att 
utveckla kanaler för dialog som ser till att medborgarna 
har tillgång till information om Region Skånes roll, upp-
gifter och arbetssätt samt att underlätta genomförandet 
av fattade beslut genom att ge korrekt information om 
beslutens syfte och innehåll.

Ett huvudtema i de båda regionernas kommunika-
tionspolicies handlar om demokrati. I dokumenten be-
tonas vikten av att medborgarna erhåller korrekt infor-
mation för att därigenom underlätta både inflytande och 
ansvarsutkrävande i regionpolitiken. En generell iaktta-
gelse som görs i de båda regionernas kommunikations-
politiska dokument är att invånarna i respektive region 
anses ha ytlig kännedom om regionernas verksamhet, po-
litik och organisation. I båda regionerna har man därför 
genomfört speciella insatser, ofta på ett försöksmässigt 
sätt, med exempelvis distribution av hushållstabloider, 
annonskampanjer, mässdeltagande, riktade nyhetsbrev 
osv. Om vi gör en mycket översiktlig beskrivning av de 
olika typer av informationsinsatser som genomförts i de 
båda regionerna utgör följande de mest väsentliga:

• Hemsidan. En viktig del i de båda regionernas infor-
mationsarbete sker via den egna hemsidan. Arbetet 
med hemsidan som kanal för kommunikation med 
medborgarna är ett högprioriterat område och hem-
sidornas utformning och innehåll har förändrats i ett 
antal avseenden sedan regionerna bildades. Hemsi-
dans demokratipolitiska betydelse lyfts fram av båda 
regionerna och det uttalade målet är att hemsidan 
ska bidra till att öka kommunikationen både mellan 
medborgare och regionens politiker samt även med-
borgarna emellan om innehållet i regionens politik. 
På hemsidorna i båda regionerna finns rikligt med in-
formation om politikens organisation, programdoku-
ment, beslutsprotokoll, föredragningslistor osv. Det 
är också möjligt att lyssna till regionfullmäktiges de-

64  ur Kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen, sid 1.
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batter via hemsidan, i Region Skåne genom en ström-
mande video och i Västra Götalandsregionen genom 
närradioutsändning (man kan alltså titta/lyssna både 
live och i efterhand). Region Skåne har, om vi får tro 
en dokumentation gjord av Statskontoret, kommit en 
bit längre i utvecklingen av hemsidan (ur demokra-
tisynpunkt) jämfört med Västra Götalandsregionen. 
Det gäller framförallt funktionerna på hemsidan som 
möjliggör för medborgare att lämna synpunkter (inte 
bara via e-post) och debattera politik via ett debattfo-
rum under ledning av moderator.65 

• Utåtriktad information. Båda regionerna har allt se-
dan starten satsat relativt stora resurser på utåtriktad 
information i form av hushållstidningar, annons-
kampanjer, tabloidtidningar, affischering etc. Båda 
regionerna ger ut återkommande tabloidtidningar till 
samtliga hushåll. I Västra Götalandsregionen kallas 
hushållstidningen för RegionMagasinet och utkom-
mer med fyra nr/år. Region Skåne har också distribu-
erat återkommande hushållsinformation. Till detta 
genomförs vid olika tillfällen och med olikartad te-
matisering, annonskampanjer och annan utåtriktad 
information till allmänheten.

• Läromedel. Ett antal studiematerial för användning i 
skolor och studieförbund har tagits fram för att sti-
mulera kunskapsinhämtningen och debatten om 
de nya regionernas politiska uppgifter. Den senaste 
produkten utgörs av en lärobok, kallad Regional de-
mokrati, som utvecklats i samarbete mellan de båda 
regionerna.66 Ett annat exempel utgörs av studiema-
terialet Framtid i Västra Götaland som togs fram av 
Västra Götalandsregionen (i samarbete med Västra 
Götalands bildningsförbund) i ett tidigt skede av för-
söksverksamheten.67 

• Speciella insatser. Till ovanstående punkter kan läggas 
en rad andra speciella insatser i det utåtriktade in-
formationsarbetet. Det finns en stor mängd speciella 
broschyrmaterial, vykort, dvd-filmer, faktamaterial 
etc. Man kan också notera att regionerna lagt ner 
resurser och ansträngningar på att göra årsredovis-
ningar, budgetdokument, utvecklingsprogram etc. 
mer läsvänliga och översiktliga. De båda regionerna 
har dessutom tagit fram flera olika typer av informa-
tionsmaterial till speciella grupper i regionen, t.ex. 
för invandrare, funktionshindrade osv.

Det är väl även i detta sammanhang värt att framhålla 
att det i samtliga landsting i Sverige bedrivs informa-
tionsarbete av denna karaktär. Det är naturligtvis svårt 
att värdera kvaliteten av Region Skånes och Västra Göta-
landsregionens informationsarbete i förhållande till andra 
landsting. Den slutsats som kan dras, utifrån samstäm-
miga uppgifter i intervjumaterialet, är att det utåtriktade 
informationsarbetet i de båda regionerna ökat väsentligt 
i volym i jämförelse med hur det förhöll sig på de gamla 
landstingens tid. Om vi summerar de båda regionernas 
informationsarbete med hjälp av intervjumaterialet är 
det främst två typer av svårigheter eller, som man oftast 
uttrycker det under intervjuerna, utmaningar, som står i 
fokus för resonemangen i denna del. Den ena utmaning-
en kretsar kring problemet med medborgarnas allmänna 
kunskaper och insikter i regionernas politiska ansvar och 
uppgifter. Den andra utmaningen fokuserar intresset mer 
internt runt problemet med att bedriva informationsar-
bete på alla nivåer i en stor politisk organisation.

Den första utmaningen utgår från insikten att 
medborgarnas kunskaper om regionernas organisation 
och verksamhet inte är de bästa. Av både intervjuma-
terial och regionernas kommunikationsstrategiska do-
kument framgår att informationsarbetets viktigaste 

65  se Statskontoret, E-tjänster och besökare på offentliga webbplatser. Rapport nr 2004:11.
66  Skriften Regional demokrati. Skåne & Västra Götaland är författad av Bo Jonhäll, Warne förlag, Sävedalen 2004
67  Framtid i Västra Götaland. Ett studie- och samtalsunderlag om att finna vägar att utveckla vår nya region. Västra Götalandsregionen, 1999.
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målgrupp finns bland enskilda medborgare och att det 
då är väsentligt att informationen är tydlig, konkret och 
begriplig. Ett huvudproblem, som flera intervjupersoner 
noterar, är att det ofta rör sig om ytterst komplicerade 
politiska processer som ska kommuniceras. Både hälso- 
och sjukvården och den regionala utvecklingspolitiken 
uppvisar komplicerade organisationsstrukturer och svår-
överskådliga resursfördelningssystem. Den stora bred-
den i de båda regionernas uppgiftsarsenal skapar också 
en komplicerad målgruppsproblematik för de informa-
tionsansvariga. I vissa verksamheter är det patienten som 
står i fokus, i andra fall handlar det om brukare, men 
målgruppen kan också definieras som privata företagare, 
kommunpolitiker, resenärer, funktionshindrade osv. 

Det är därför ingen oriktig karakteristik att tala om 
regionernas insatser med utåtriktad information i termer 
av att vara prövande, försöksmässiga och lärande. Det 
finns följaktligen exempel på aktiviteter, t.ex. annons-
kampanjer, som genomförts i specifika områden eller 
med specifika målgrupper som i efterhand utvärderats 
genom effektmätningar och analyser av i vilken grad de 
berörda målgrupperna tagit till sig informationen osv. 
Det är också tydligt att informationsarbetet utvecklats 
och förändrats sedan regionerna bildades. Det är na-
turligtvis oerhört vanskligt att värdera effekterna av de 
gjorda informationsinsatserna. Intervjupersonerna refe-
rerar till olika opinionsstudier som visar på att kännedo-
men och kunskaperna på medborgarnivån ökat om re-
gionernas organisation och politik. En rimlig slutsats är 
att regionerna blivit mer kända för allmänheten jämfört 
med hur det förhöll sig under regionernas första år. I vil-
ken utsträckning detta kan kopplas till gjorda informa-
tionsinsatser är givetvis svårbedömt. Intervjupersonerna 
pekar också på att massmediernas uppmärksamhet har, 
på gott och ont, gjort regionerna kända. I Skåne är det 
också vanligt att åberopa Skånetrafiken som en viktig 
faktor för att göra Region Skåne mera bekant för all-
mänheten. 

När jag ber enkätrespondenterna ta ställning till 
informationsaspekterna ges följande, tämligen, negativa 
värdering.

TABELL 3.5.  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om regionens informa-  
 tionsarbete (endast 2004).

Ta ställning till följande påstående:
Jag anser att /aktuell region/ lyckats relativt väl med att in-
formera medborgarna om sin verksamhet

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

2004

Skåne 2004 +1 (5)

Västra Götaland 2004 -14 (6)

Skåne + Västra Götaland 2004 -7 (5)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäktige 
(2004)

+25 (5)

...ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) +7 (2)

Kalmar län 2004 -24 (11)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) -10 (6)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1 

Den negativa bedömningen i tabellen ovan är föga förvå-
nande. Mina intervjusamtal vittnar om att medborgarnas 
kännedom och intresse för regionpolitik är en fråga som 
diskuteras tämligen livligt i de politiska partierna. Det 
ligger då naturligt till att som enkätrespondent en bit 
bort från regionens politiska centrum att vara kritisk. Le-
damöterna i regionfullmäktige gör en mer positiv värde-
ring och detta bottnar sannolikt i att man mer aktivt tagit 
del av regionernas ansträngningar i dessa avseenden. Det 
är också värt att notera skillnaden med Kalmar län, där 
kommunstyrelsepolitikerna gör en betydligt mer kritisk 
bedömning av Regionförbundets informationsinsatser. 
Vi ska naturligtvis vara försiktiga med att dra slutsatser 
av enkätutsagorna om informationsfrågorna, men det är 
en svårhanterlig uppgift att bedriva informationsarbete i 
en stor organisation över ett relativt stort geografiskt om-
råde. Den följande tabellen visar dock på att majoriteten 
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av de aktiva politikerna anser sig själva ha goda kunskaper 
om regionens verksamhet och organisation.

TABELL 3.6.  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om sina egna 
 kunskaper rörande regionens organisation och verksamhet.   
 Denna enkätfråga endast för 2004:års undersökning.

Ta ställning till följande påstående:
Jag anser mig själv ha goda kunskaper om Region Skånes/
Västra Götalandsregionens /Regionförbundets organisation 
och verksamhet.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

2004

Skåne 2004 +72 (3)

Västra Götaland 2004 +59 (7)

Skåne + Västra Götaland 2004 +65 (5)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäktige 
(2004)

+100 (0)

...ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) +84 (2)

...suppleanter i KS +47 (9)

Kalmar län 2004 +73 (0)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) +66 (4)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

Att regionfullmäktigeledamöterna i Västra Götaland och 
Skåne i samtliga enkätsvar instämmer i påståendet i tabell 
3.6 är väl en självklarhet. Tabellen visar, föga överraskan-
de, att ju längre bort man befinner sig från regionens po-
litiska centrum desto svagare synes de egna kunskaperna 
bli. Intressant här är gruppen suppleanter i kommunsty-
relsen som utgör en grupp politiker som troligtvis har 
större kunskaper om regionens politik än vad som gäller 
för den genomsnittlige medborgaren, men är likväl inte 
att betrakta som tunga eller ledande politiker i den grad 

som gäller för kommunstyrelsens presidiepolitiker. En-
kätmaterialet visar att nästan var tredje kommunstyrelse-
suppleant inte anser sig själv ha goda kunskaper (eller är 
osäker om sina kunskaper) om regionens organisation och 
verksamhet. Det är naturligtvis svårt att veta vad som me-
nas med goda kunskaper i sammanhanget men det synes 
ändock anmärkningsvärt att en så pass stor grupp anser 
sig sakna tillfredsställande insikter i regionernas politik. 
Värt att notera är också att det finns en viss skillnad mel-
lan Västra Götaland och Skåne i denna del. Skåningarna 
anser sig, genomsnittligt betraktat, ha bättre kunskaper 
om regionen jämfört med kollegorna i Västra Götaland. 
Sannolikt beror detta på att Region Skåne (dess politiska 
ledning) haft fler direktkontakter med kommunerna 
jämfört med vad som varit fallet i Västra Götalandsre-
gionen. Detta är en fråga som för oss fram till den andra 
utmaningen i de båda regionernas informationsarbete.

Den andra utmaningen rörande informationsarbe-
tet berör nämligen frågan om behovet av en å ena sidan 
tydlig extern information och å den andra sidan förhål-
landen som rör informationsarbetet internt. Flera av in-
tervjupersonerna lyfter fram detta problem i termer av 
att de nya regionerna dels blivit volymmässigt mycket 
större, dels med ansvar för betydligt fler politikområden 
jämfört med hur det förhöll sig på de gamla landstingens 
tid. Informationsavstånden i organisationen är därmed 
förhållandevis långa och det finns en del noterade svå-
righeter för regionledningen att nå ut med sina strategier 
inom olika områden. Dessutom pekar en del intervju-
personer på att sambanden mellan regionens olika poli-
tikområden borde betonas ytterligare i den utåtriktade 
informationen. Främst gäller detta sambanden mellan 
regional utveckling och hälso- och sjukvård. Inom sam-
ma organisation ryms skilda politiska professioner med 
helt olikartade verksamhetsmässiga traditioner, språk-
bruk, politiska konfliktlinjer osv. 

Även om kontakterna mellan sjukvårdssektorn och 
regionutvecklingssektorn, enligt de flesta intervjuper-
soner, blivit alltmer frekventa under den hittillsvarande 
försökstiden saknas inte röster i intervjumaterialet som 



En medborgarens region? |  Regionförsök och demokrati

55

En medborgarens region? |  Regionförsök och demokrati
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önskar se ett betydligt starkare samband mellan sjuk-
vårdspolitik och regional utvecklingspolitik. Trots att am-
bitionerna att föra samman de två områdena sedan länge 
varit ett uttalat mål i de båda regionerna, betraktar många 
av regionutvecklingspolitikerna hälso- och sjukvårdspoli-
tiken som en mycket stark och självständig sektor inom 
regionorganisationen. Den strategiska utmaningen ur in-
formationssynpunkt är att chefstjänstemän och ledande 
politiker inom olika politikområden inte bara bedriver 
utåtriktad information utefter den egna sektorns behov 
utan har förmågan att se samband och helheter i förhål-
lande även till andra politikområden. Vi har anledning 
att i nästa kapitel återvända till denna problematik. 

Det offentliga rummet i försöksregionerna

Det råder en tämligen stor enighet bland medieforskarna 
om att den viktigaste arenan för det offentliga samtalet 
sker genom massmedierna.68 Massmediernas betydelse för 
medborgarnas kännedom om det politiska arbetet inom 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen är därmed 
att betrakta som mycket betydelsefull. Medierna spelar 
också en stor roll i den demokratiskt betydelsefulla frågan 
om kommunikationen eller dialogen mellan politiker och 
medborgare i de båda regionerna. Genom medierna för-
medlas således information till medborgarna och utgör 
en arena för debatt och meningsutbyte om regionernas 
politik. En strategisk roll i sammanhanget blir då frågan 
om hur massmedierna agerat som informationsförmedla-
re och som samtalsfora i regionpolitiska frågor. Det gäller 
frågor som har att göra med vilket innehåll medierap-
porteringen har, vilka frågor som prioriteras i medierna, 
journalisternas kunskaper osv. 

Det bör redan inledningsvis sägas att det saknats 
resurser att göra en djuplodande analys av dessa aspekter 
inom ramen för denna utvärdering. Analysen kommer 
i denna del att grunda sig på utsagor från intervju- och 
enkätrespondenterna. I en del, kompletterande avseen-

den, har även andra forskares slutsatser utnyttjats. Låt 
oss inledningsvis konstatera att de båda regionerna ut-
vecklat ett antal egna instrument i kontakterna med 
massmedierna. Det gäller mer traditionella former som 
information via pressmeddelanden, presskonferenser och 
särskilda nyhetsbrev inom specifika områden, men också 
genom något mer alternativa former som presseminarier 
(på olika teman), specialutformad pressinformation på 
webben och utbyte genom nätverksbyggande mellan fö-
reträdare för massmedierna och regionen. Sammantaget 
uppvisar de båda regionerna en omfattande verksamhet 
i arbetet med att bedriva informationsarbete i förhål-
lande till massmedierna. Detta gäller på alla nivåer i 
organisationen, från regionledningsnivå ner till enskilda 
primärvårdsenheter. På ett allmänt plan kan noteras att 
Västra Götalandsregionen verkar i ett mer komplicerat 
medielandskap jämfört med Region Skåne. Det finns 
fler dagstidningar i Västra Götaland precis som radio- 
och TV-kanaler än vad som är fallet i Skåne. 

Intervjupersonerna har fått ta ställning till ett antal 
frågor om massmediernas roll i respektive försöksregion. 
Hur upplever intervjupersonerna mediernas informa-
tionsuppgift i förhållande till medborgarna? Vilka poli-
tiska frågor har stått i centrum för den mediala debatten 
om politiken i Västra Götalandsregionen och i Region 
Skåne? Och hur upplever intervjupersonerna journalis-
ternas kompetens och förmåga att kritiskt granska de 
regionpolitiska frågekomplexen?

En första iakttagelse rörande mediernas roll är att 
respektive intervjuperson uppehåller sig relativt länge 
vid dessa frågor. Utsagorna vittnar om att medvetenhe-
ten om mediernas stora roll för den politiska kommu-
nikationen är hög. Intervjupersonernas utsagor vittnar 
också om att politikens möte med medierna innehåller 
ett grundläggande dilemma. Å ena sidan understryks 
politikens allt starkare beroende av mediernas rapporte-
ring. Intervjupersonerna menar att i kommunikationen 
med väljare och andra intressenter är medierna idag den 
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i särklass viktigaste kommunikationskanalen. Å andra 
sidan utgör intervjumaterialet också en provkarta på de 
många problem som finns i politikens relationer med 
medierna. Många intervjupersoner anser sig exempel-
vis orättfärdigt behandlad i medierna, andra menar att 
pressen fokuserar för mycket energi mot enskilda och 
enstaka problem som inte är representativa för helheten 
och ytterligare andra menar att det finns ett sorts egen-
värde bland pressfolk att försöka ”sätta dit oss maktha-
vare” osv. Det är alltså en påtaglig kluvenhet som präglar 
intervjupersonernas utsagor om mediernas roll. Denna 
kluvenhet fanns uttalad även i mina tidigare utvärde-
ringar av försöksverksamheten, men det synes trots allt 
som om att relationerna mellan politiker och mediefolk 
hunnit stabiliserats under de senaste åren. Det är tydligt 
att politiker och medieföreträdare lärt känna varandra 
och varandras skilda uppdrag allt bättre i takt med att 
försöksverksamheten fortskridit. 

I detta ligger sannolikt, om vi gör en tolkning av 
materialet, också en sorts kunskapsaspekt. Journalister-
nas kunskaper om de nya regionerna var i inledningen 
av försöken inte de bästa och bland ledande politiker i 
regionorganisationen fanns också en osäkerhet.69 Flera 
av de intervjuade tjänstemännen menar att man på ett 
medvetet sätt fört en öppen dialog med medieföreträ-
dare (t.ex. genom presseminarier) för att öka förståelsen 
för varandras uppdrag. En av de intervjuade tjänstemän-
nen uttrycker sig på följande sätt:

”Synen på mediernas uppdrag är inte sällan en smula för-
enklad bland politikerna. Inga journalister är intresserade 
av att föra ut ett politiskt budskap som en megafon. Journa-
listerna har på sin kant ibland svårt att förstå politikernas 
uppdrag. Jämfört med hur det var på landstingstiden har vi 
med regionen öppnat för en dialog och jag tycker mig redan 
kunna se en ökande ömsesidighet i förståelsen för att politik 
och medier arbetar med olika sorters uppdrag.”

Om vi ska koncentrera oss på de viktigaste aspek-
terna i intervjupersonernas utsagor om mediernas roll är 
det främst fyra aspekter som bör lyftas fram. För det för-
sta uppehåller sig de intervjuade vid den starkt lokalpo-
litiskt förankrade dagspressen. Dagspressen i såväl Skåne 
som i Västra Götaland opererar på lokala eller i bästa fall 
delregionala arenor. Generellt sett saknas medier som så 
att säga täcker hela regionen. Den mediala rapportering-
en och granskningen av regionövergripande frågor och 
problem betecknas av de intervjuade sam en bristvara. 
Den mediala uppmärksamheten tenderar att fokuseras 
mot lokala eller delregionala frågor. Ur demokratisk 
synvinkel har intervjupersonerna problematiserat detta 
som en risk för ett ökat bypolitiskt agerande i regionpo-
litiken. Bypolitiken frodas enligt detta resonemang av 
att lokalt verksamma politiker skördar politiska poäng i 
pressen genom att agera i t.ex. regionfullmäktige för det 
egna sjukhuset på hemmaplan eller för byggnation av en 
vägsträcka i den egna hembygden osv. I de mediestudier 
som tidigare gjorts av regionpolitiken i Skåne och Västra 
Götaland understryks denna bild av ett offentligt rum 
som domineras av en lokalt eller delregionalt baserad 
dagspress.70 Några mer djuplodande analyser av i vilken 
mån detta också medfört ökande bypolitiska inslag, som 
en del intervjupersoner refererar till, finns dock inte. 

För det andra hävdar intervjupersonerna att sjuk-
vårdsfrågorna haft en dominerande ställning i medierap-
porteringen från Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne.71 I försökens inledningsskede var den sjukvårds-
politiska dominansen nära nog total, men flera intervju-
personer menar att detta förändrats under perioden efter 
2002 års val. Regionens politik rörande infrastruktur-
frågor, regional utveckling, kultur och miljöpolitik an-
ses av intervjupersonerna ha fått mer plats i den mediala 
rapporteringen under försökens senare år. Fortfarande 
dominerar dock, enligt intervjupersonerna, sjukvårds-
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politiken och detta anses naturligtvis bero på att sjuk-
vården dominerar verksamheten, men också på att sjuk-
vårdsfrågorna hittills varit mer politiskt kontroversiella 
jämfört med exempelvis den regionala utvecklingspoliti-
ken (som anses mer konsensusbemängd). 

En tredje aspekt som är värd att lyfta fram är att 
intervjupersonerna pekar på framväxten av en mer sam-
lad grupp av regionjournalister. Journalisternas kunska-
per om regionpolitiken har, trots att intervjupersonerna 
fortfarande till övervägande delen ser problem med 
mediebevakningen, blivit betydligt bättre jämfört hur 
det förhöll sig åren efter det att regionen hade bildats. 
Detta gäller, om vi får tro intervjupersonerna, både för 
den sjukvårdspolitiska bevakningen och för bevakning-
en av de regionala utvecklingsfrågorna. Medvetenheten 
om försöksverksamheten och regionfrågans utveckling i 
svensk politik har också, enligt intervjupersonerna, ökat 
i journalistkåren. I denna del finns ingen möjlighet att 
verifiera intervjupersonernas utsagor. Det har inte inom 
ramen för denna utvärdering funnits möjligheter att 
göra en analys av journalisternas kunskaper, intressen 
och arbetssätt i de regionpolitiska frågorna. 

För det fjärde anser intervjupersonerna att den me-
diala debatten om regionernas politik ökat under senare år. 
Det är inte längre bara sjukvårdspolitiska frågor som de-
batteras utan det förekommer debattartiklar, insändare 
och ledarkommentarer inom alla regionens verksam-
hetsområden. Utan att ha någon mer systematisk studie 
att tillgå noterar intervjupersonerna att debatten stund-
tals varit intensiv om olika delfrågor som rör exempelvis 
infrastrukturplaneringen, tillväxtpolitiska satsningar, 
kulturpolitiken, kollektivtrafikens utformning osv. Här 
är naturligtvis det faktiska kunskapsläget bristfälligt. 
Vad menar intervjupersonerna med en intensiv debatt? 
Vilka personer har varit aktiva i debatten? Hur många 
ledarkommentarer i hur många tidningar krävs för att 
göra kommentarerna i fråga till medborgerligt intres-
santa osv? 

Vi ska avsluta redovisningen av mediernas roll i försöksre-
gionerna genom att låta enkätrespondenterna få komma 
till tals. I tabellen nedan har kommunstyrelsepolitiker i 
de båda regionerna och i Kalmar län fått ta ställning till 
samma påstående både 1999 och 2004.

TABELL 3.7. Kommunstyrelseledamöternas åsikter om mediernas bevakning

Ta ställning till följande påstående:
Jag menar att massmedierna förbättrat och utvecklat sin be-
vakning av länspolitiska frågor under senare år.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +2 (13) +29 (14)

Västra Götaland +6 (18) +30 (22)

Skåne + Västra Götaland +4 (16) +30 (18)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+32 (6) +47 (7)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +19 (6) +25 (12)

Kalmar län -35 (20) +11 (22)

Samtliga (inkl. Kalmar län) -4 (17) +27 (18)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1.

Tabellen bekräftar med stor tydlighet utsagorna i inter-
vjumaterialet. Kommunstyrelsepolitikerna anser att be-
vakningen av länspolitiska frågor förbättrats under senare 
år och uttrycker sannolikt på ett allmänt plan att relatio-
nen mellan medier och politiker har stabiliserats i frågor 
om de nya regionernas politik i olika avseenden.
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3.6  Slutsatser – medborgardemokratin
Prövningen av den demokratiska förankringen i detta ka-
pitel har fokuserats mot ett antal analysuppgifter kring 
de båda försöksregionernas demokratiska legitimitet på 
en allmän nivå. Fyra huvudområden har därvid behand-
lats (numrerade efter ordningen som gjorts i det första 
kapitlet):

4. Vilka slutsatser kan dras av resultaten i de allmänna 
valen i Skåne och Västra Götaland 1998 och 2002? 
Vilka skillnader finns beträffande valdeltagande och rös-
tande i de båda försöksregionerna jämfört med andra län 
i Sverige?

4 Skåne och Västra Götaland uppvisar egentligen inga 
specifika särdrag när det gäller röstande och valdel-
tagande i de allmänna valen. De särdrag som note-
rats kan i det närmaste negligeras. Valdeltagandet har 
minskat i paritet med riksgenomsnittet och det går 
inte att tala om en specifik regional dimension i de 
båda regionerna. Det är uppenbart att medborgarna 
inte givit de båda försöksregionerna en annorlunda el-
ler mer intresserad uppmärksamhet än vad som gäller 
för landstingsvalen i andra delar av Sverige.

 Hur har de politiska majoritetskoalitionerna tagit form 
efter de allmänna valen år 1998 samt 2002? Vilka ini-
tiativ och insatser har genomförts för att utveckla region-
fullmäktiges roll som demokratisk mötesplats i försöksre-
gionerna?

4 De politiska majoritetskonstellationerna kom under
försökens inledande mandatperiod att utformas un-
der betydande politisk vånda och politiska konflikter. 
Majoritetsförhandlingarna efter valet 1998 utgjorde 
ett stort legitimitetsmässigt bakslag för båda regio-
nerna. 

4 Att öka fullmäktiges roll som en demokratisk mötes-
plats har varit ett viktigt mål i de båda försöksregio-
nerna och en rad insatser har också genomförts i detta 
syfte. Förnyelsen av fullmäktiges arbetsformer omhul-
das av samtliga intervjuade, men genomgående pro-
blematiseras detta arbete på ett principiellt sätt.

 Vilka allmänna demokratipolitiska insatser har genom-
förts i försöksregionerna?

4 Det demokratipolitiska arbetet står relativt högt på 
den politiska dagordningen både i Region Skåne och 
i Västra Götalandsregionen. Det finns i huvudsak två 
viktiga drivkrafter bakom de båda försöksregionernas 
demokratiarbete. Dels att politiken bedrivs i helt nya 
territoriella och administrativa organisationer. Dels 
att försöksverksamheten med en ändrad regional an-
svarsfördelning fört med sig ett ökande externt tryck 
att visa på ett genomtänkt och systematiskt demokra-
tiarbete i hela organisationen, inte bara inom den re-
gionala utvecklingspolitiken.

4 Kännetecknande för det demokratipolitiska arbetet i
såväl Region Skåne som i Västra Götalandsregionen 
är att de politiska partierna haft en ledande ställning. 
Grundläggande för de kommittéer och beredningar 
som bedrivit demokratipolitiska aktiviteter har varit 
att samtliga partier givits en jämbördig representa-
tion.

4 En annan gemensam nämnare mellan de båda för-
söksregionerna är de relativt omfattande satsningarna 
på ungdomsdemokrati. I båda regionerna har brett 
upplagda och systematiskt organiserade projekt och 
aktiviteter genomförts i syftet att öka ungdomars po-
litiska deltagande och inflytande över regionens po-
litik.
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5. Vilka olika typer av informationsinsatser har genom-
förts med medborgare och medborgargrupper som mål-
grupp? Vilken roll bedöms medierna spela för den demo-
kratiska förankringen och ansvarsutkrävandet i försöks-
regionerna?

4 Den slutsats som kan dras utifrån undersökningen är 
att det utåtriktade informationsarbetet i de båda re-
gionerna ökat väsentligt i volym i jämförelse med hur 
det förhöll sig på de gamla landstingens tid. Om vi 
summerar de båda regionernas informationsarbete är 
det främst två typer av svårigheter som står i fokus 
för resonemangen. Den ena svårigheten kretsar kring 
problemet med medborgarnas allmänna kunskaper 
och insikter i regionernas politiska ansvar och upp-
gifter. Den andra fokuserar intresset mer internt runt 
problemet med att bedriva informationsarbete på alla 
nivåer i en stor politisk organisation.

4 Regionernas insatser rörande utåtriktad information 
karakteriseras av att i hög grad vara prövande, försöks-
mässiga och lärande.

4 Medierna präglas i båda försöksregionerna av en starkt
 lokalpolitisk förankrad dagspress. Dagspressen i såväl 
Skåne som i Västra Götaland opererar på lokala eller 
i bästa fall delregionala arenor. Generellt sett saknas 
medier som täcker hela regionen. Den mediala upp-
märksamheten tenderar därför att fokuseras mot loka-
la eller delregionala frågor. Ur demokratisk synvinkel 
finns i detta risker för ett ökat bypolitiskt agerande i 
regionpolitiken.

4 Sjukvårdsfrågorna har haft en dominerande ställning 
i medierapporteringen från Västra Götalandsregionen 
och Region Skåne. I försökens inledningsskede var 
den sjukvårdspolitiska dominansen nära nog total, 
men detta förhållande har i någon mån förändrats un-
der perioden efter 2002 års val. Regionens politik rö-
rande infrastrukturfrågor, regional utveckling, kultur 
och miljöpolitik har, enligt utsagor i utvärderingen, 
fått mer plats i den mediala rapporteringen.

4 En annan slutsats rörande mediesituationen är att vi
under försöksperioden sett framväxten av en mer sam-
lad grupp av regionjournalister. Journalisternas kun-
skaper om regionpolitiken har, enligt intervjuerna, 
utvecklats betydligt jämfört hur det förhöll sig åren 
efter det att regionen hade bildats. Detta gäller både 
för den sjukvårdspolitiska bevakningen och för bevak-
ningen av de regionala utvecklingsfrågorna. Medve-
tenheten om försöksverksamheten och regionfrågans 
utveckling i svensk politik har, enligt de intervjuade, 
ökat i journalistkåren. 

4 Slutligen anser intervjupersonerna att den mediala 
debatten om regionernas politik ökat under senare år. 
Det är inte längre bara sjukvårdspolitiska frågor som 
debatteras utan det förekommer debattartiklar, insän-
dare och ledarkommentarer inom alla regionens verk-
samhetsområden. Utan att ha någon mer systematisk 
studie att tillgå noterar intervjupersonerna att debat-
ten stundtals varit intensiv om olika delfrågor som rör 
exempelvis infrastrukturplaneringen, tillväxtpolitiska 
satsningar, kulturpolitiken, kollektivtrafikens utform-
ning osv.
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4. Demokrati och regionalt utvecklingsarbete

4.1  Inledning
Syftet med detta kapitel är att fördjupa analysen av de-
mokratisk legitimitet, deltagande och ansvarsutkrävande 
gällande det regionala utvecklingsarbetet i de båda för-
söksregionerna. Vi närmar oss därmed också kärnfrågan i 
denna utvärdering. Har den tillämpade ordningen för det 
regionala utvecklingsarbetet i Skåne och Västra Götaland 
skördat demokratiska poänger eller är det rent av så att 
gjorda insatser varit kontraproduktiva ur demokratisyn-
punkt? När vi kommer in på frågeställningarna om det 
regionala utvecklingsarbetets demokratiska innehåll un-
der djupintervjuerna är det ett par utgångspunkter som 
präglar samtalen. Vanligt är att intervjupersonen inled-
ningsvis lämnar en historisk tillbakablick på hur staten 
och länsstyrelserna tidigare hanterade demokratifrågorna 
inom den regionala utvecklingspolitiken. Visserligen an-
ses inte den tidigare ordningen som odemokratisk men 
flera av intervjupersonerna menar att det regionala ut-
vecklingsarbetet i dagens försöksregioner utgår från ett an-
norlunda demokratiskt perspektiv. Det handlar inte, om 
vi får tro intervjupersonerna, längre om att endast erhålla 
en acceptabel förankring av utvecklingsarbetet ute hos 
kommuner och i privat näringsliv. Istället bör politiken 
utgå från och utformas av befintliga aktörer och intressen 
i den egna regionen. Till detta bör, enligt en majoritet 
av de intervjuade, de politiska partierna i respektive re-
gion ha en stark roll i den regionala utvecklingspolitiken. 
I dessa utgångspunkter ingår vidare att den demokratiska 
kvaliteten är bestämmande för i vilken grad politiken har 
förutsättningar att bli effektiv och framgångsrik. 

Den sammantagna uppgiften i den kommande 
analysen blir att pröva i vilken utsträckning försöksregio-
nerna lyckats i strävandena att utveckla det demokratiska 
innehållet i den regionala utvecklingspolitiken. Pröv-
ningen kommer att ske på grundval av den demokratiska 
legitimiteten, dvs. i vilken grad det regionala utveck-
lingsarbetet i de båda regionerna erhåller ett principiellt 

respektive aktivt samtycke från partier, kommuner och 
medborgargrupper. 

Analysen kommer att göras i fyra delavsnitt. Inled-
ningsvis (i avsnitt 4.2) lämnas en översiktlig beskrivning 
och analys av hur de båda regionerna organiserat sin ut-
vecklingspolitik. Karakteristiken är översiktlig i mening 
av att den fokuseras främst mot de uppgifter som ingår i 
försökslagstiftningen. En viktig del i denna analys inne-
håller en värdering av den regionala utvecklingsorganisa-
tionens demokratiska potential. Vilka för- och nackdelar 
är, ur demokratisynpunkt, förknippade med den organi-
sationsmodell som tillämpats i försöksregionerna? 

I avsnitt 4.3 uppmärksammas hur de politiska parti-
erna hanterat och bedrivit regional utvecklingspolitik i de 
båda försöksregionerna. På vilka sätt har försöksverksam-
heten påverkat de politiska partiernas organisation och 
verksamhet? 

I ett tredje avsnitt (4.4) behandlas kommunernas 
roll i den regionala utvecklingspolitiken. Hur har rela-
tionerna mellan kommuner och regionorgan utvecklats 
under försökstiden. Hur värderar ledande kommunpo-
litiker i Skåne och Västra Götaland det egna inflytandet 
och deltagandemöjligheterna i den regionala utvecklings-
politiken? 

Avslutningsvis, i avsnitt 4.5, prövas vilken grad 
av principiellt och aktivt samtycke som funnits bland 
olika aktörer i regionernas omvärld. Vilken roll spelar 
olika medborgargrupper och intressenter i regionernas 
omgivning för genomförandet av det regionala utveck-
lingsarbetet? I vilken utsträckning har medborgargrupper 
(representerande kvinnor, näringsliv, invandrare, funk-
tionshindrade) påverkat det regionala utvecklingsarbe-
tet?
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4.2  Det regionala utvecklingsarbetet i      
 Västra Götaland och Skåne
När Region Skåne och Västra Götalandsregionen bilda-
des och när försöksverksamheten introducerades fanns 
behov av att utveckla specifika organisationslösningar för 
att bedriva det regionala utvecklingsarbetet. De båda re-
gionerna har valt något olikartade organisationsmodeller 
för det regionala utvecklingsarbetet och organisationen 
har utvecklats i flera avseenden sedan försöksverksam-
heten startade. På ett formellt plan har regionstyrelsen 
(under regionfullmäktige) i både Region Skåne och Väs-
tra Götalandsregionen det övergripande ansvaret för för-
söksverksamheten med en ändrad regional ansvarsfördel-
ning. De mer operativa, samordnande, planerande och 
utvärderingsmässiga uppgifterna har dock kommit att 
organiseras på olika sätt i de båda regionerna. Det kan 
också redan nu vara på sin plats att markera betydelsen 
av den regionala utvecklingsstrategin som ett vägledande 
dokument bakom organiseringen av det regionala ut-
vecklingsarbetet i de båda regionerna. Vi ska något senare 
i detta avsnitt återvända till betydelsen av utvecklings-
strategierna men före det ska vi lämna en översiktlig skiss 
över den organisatoriska strukturen för det regionala ut-
vecklingsarbetet inom såväl Region Skåne som i Västra 
Götalandsregionen. 

 
Regio n-

fullm äktige  

Regionst yrelse  

Regional  
utvecklingsnämnd  

Kultu rnämnd  

Milj önämnd  

Beredning sgrupp  för  
Regional u tveckling  

Beredning sgrupp 
för  Kultur  

Beredning sgrupp för  
Miljö 

Göteborgs regionens  
Kommunalf örbund  

Sjuhärads  
komm unalförbund  

Fyrbodals  
kommu nförbund  

Skaraborg s 
kommunförbund  

Partne rskaps -
arrang emang  

Regionfullmäktige

Regionstyrelse

Regional
utvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Miljönämnd

Beredningsgrupp för 
Regional utveckling

Beredningsgrupp för 
Kultur

Beredningsgrupp för 
Miljö

Göteborgsregionens 
Kommunalförbund

Sjuhärads 
Kommunalförbund

Fyrbodals 
Kommunalförbund

Skaraborgs 
Kommunalförbund

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionens organisationsschema ser ut 
enligt följande:

FIGUR 4.1  Regional utvecklingsorganisation i Västra Götalandsregionen.*

 

* Figuren är naturligtvis schematisk och fångar inte i den stora mängd nätverks- och 

samverkansstrukturer som på komplicerade sätt samspelar med den regionala utveck-

lingsorganisationen.

Huvudansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna vilar 
på regionstyrelsen med uppdrag från regionfullmäktige. De 
tre nämnderna, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämn-
den och Miljönämnden fattar beslut om de ekonomiska 
resurser fullmäktige och regionstyrelse ställt till förfogande 
och ansvarar för uppdrag till utförarverksamheten samt ut-
värdering av dessa uppdrag. Respektive nämnd består av 
15 ledamöter och lika många suppleanter. Intressant i Väs-
tra Götalandsregionens utvecklingsorganisation är dock att 
man valt att låta beredningsansvaret, inför regionstyrelsen, 
ligga på tre beredningsgrupper med representanter från 
både regionen och kommunerna. Regionstyrelsen har alltså 
delegerat olika regionala utvecklingsärenden till tre bered-
ningsgrupper kallade Beredningsgruppen för regionutveck-
ling, Beredningsgruppen för Kultur samt Beredningsgrup-
pen för Miljö. Beredningarna är en sorts samverkansorgan 
mellan regionen och kommunerna genom att var och en 
av de fyra kommun- eller kommunalförbunden i regio-

Partnerskaps-
arrangemang
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72  se Vasco Advisers, rapport januari 2003, sid. 13.
73  ur Sammanfattning av Regional infrastrukturplan för Västra Götaland 2004-2015. Förslag beslutat av re-gionfullmäktige i juni 2003. Sammanfattningen undertecknad av Kent 

Johansson och Jan-Erik Wallin, ordförande respektive vice ordförande i BRU.

nen utser tre representanter, alltså sammanlagt 12 repre-
sentanter till respektive beredningsgrupp. Regionen själv 
utser 15 ledamöter vilka samtliga är ledamöter i berörd 
nämnd. Således är regionutvecklingsnämndens 15 leda-
möter även ledamöter i beredningsgruppen för regional 
utveckling. Beredningsgrupperna för Regional utveck-
ling, Kultur och Miljö har ett presidium bestående av 
två ledamöter från regionen samt två ledamöter från 
kommunsidan. Ordförandeskapet i beredningsgrup-
perna växlar mellan regionen och kommunerna. Under 
första och tredje året av mandatperioden utser regionen 
ordförande och under andra och fjärde året utser kom-
munerna ordförande i beredningsgruppen i fråga. 

De regionala beredningsgrupperna inrättades redan 
år 1999 och vid denna tid utsågs de kommunala repre-
sentanterna utifrån nomineringar gjorda av de politiska 
partierna. Många upplevde detta system som bristfälligt 
då det uppstod otydligheter vilka kommunala fora de 
kommunala representanterna skulle förankra sina ställ-
ningstaganden inför beredningsgruppernas sammanträ-
den.72 Från 2002 omformades systemet till att låta de 
fyra kommun- eller kommunalförbunden formellt utse 
de kommunala representanterna i beredningsgrupperna. 
Beredningsgruppernas uppgift är att ta fram beslutsun-
derlag till regionstyrelsens beslut om de regionala ut-
vecklingsfrågorna samt att svara för samordningen av 
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. 
Det är att märka att beredningsgrupperna inte är be-
redningsorgan åt de politiska nämnderna inom samma 
områden. Arbetssättet i beredningsgrupperna riktas mot 
frågor av strategisk betydelse gällande regionens långsik-
tiga utveckling, inriktning avseende fördelning av olika 
typer av utvecklingsmedel, utvecklingen av den regio-
nala demokratin etc. etc. 

När det gäller Beredningsgruppen för Regional ut-
veckling sker ärendehanteringen genom att det vid ett 

första möte lämnas en föredragning utifrån ett s.k. ”ini-
tierande PM eller papper” som därefter diskuteras inom 
respektive kommunförbund och av partierna i regionor-
ganisationen. Ett slutgiltigt ställningstagande följer på 
nästkommande sammanträde och materialet kan därefter 
överlämnas till regionstyrelsen för beslut. Oftast sker be-
slutsfattande under konsensus och om skilda åsikter finns 
ska dessa anmälas skriftligt vid sammanträdet. I förslaget 
till Regional infrastrukturplan för Västra Götaland 2004-
2015 beskriver ordföranden respektive vice ordförande i 
Beredningsgruppen för regional utveckling arbetsmodel-
len på följande sätt:

”Under arbetets gång har en ny samverkansmodell mellan 
kommuner och region vuxit fram. Den innebär i korthet 
att infrastrukturen och andra strategiska utvecklingsfrågor 
hanteras i Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) 
som består av politiker från både region och kommunför-
bund, där kommunförbundens representanter företräder 
kommunerna. De olika kommunförbundens sammanväger 
kommunernas synpunkter vad gäller t ex prioritering. I 
BRU utformas därefter gemensamma ställningstaganden 
som föreläggs regionstyrelsen för beslut (...) Vi tycker att 
detta arbetssätt fungerat mycket bra och kan med tillfreds-
ställelse konstatera att bakom vårt nu överlämnade förslag 
finns en bred politisk uppslutning i såväl kommuner som 
region.”  73

Även om citatet ovan är representativt för en majoritet 
av de intervjuade politikerna och tjänstemännen i Västra 
Götaland saknas inte kritik mot den aktuella berednings-
modellen. Det är i huvudsak tre typer av kritiska kom-
mentarer som lämnas under intervjusamtalen. För det 
första menar ett antal intervjupersoner att ansvars- och 
rollfördelningen mellan nämnd och beredningsgrupp 
inte är alldeles tydlig. Många tror exempelvis felaktigt att 
beredningsgruppen är en sorts referens- eller förankrings-
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74  se regionstyrelsens protokoll den 17/6 2003, Västra Götalandsregionen.

grupp i första hand till den politiska nämnden. En del 
intervjupersoner pekar också på att nämnd och bered-
ningsgrupp ofta behandlar samma typ av ärenden osv. 

För det andra, och möjligtvis mer intressant ur ett 
demokratiperspektiv, är att kommunernas ledamöter 
i beredningsgruppen representerar det kommun- eller 
kommunalförbund som utsett vederbörande till upp-
draget. Då Västra Götaland består av 49 kommuner kan 
inte samtliga kommuner ha en representant i respektive 
beredningsgrupp. Detta kan i sin tur innebära att för-
ankringsfunktionen ut till samtliga kommuner kan vara 
svag. Detta är ju något som inte direkt bör ligga regionen 
till last. Ansvaret vilar på att de valda kommunrepresen-
tanterna i beredningsgrupperna verkligen är aktiva i att 
föra ut, förankra och lyssna till synpunkter som fram-
kommer i det egna kommunförbundets diskussionsfora. 
Problemet kan också uttryckas i termer av att regionens 
relationer med de enskilda kommunerna så att säga fil-
treras genom fyra kommun- eller kommunalförbund och 
en del intervjupersoner menar att avståndet mellan regi-
onledning och enskilda kommuner synes väl långt. En 
av politikerna i regionstyrelsen utvecklar kritiken till att 
även gälla ansvarsutkrävandet i stort:

”Det är väl egentligen något i grunden osunt med kom-
munala samverkansorgan av det slag som tillämpas i 
beredningsgrupperna. De är ju indirekt-indirekt utsedda 
vilket leder till ett oklart ansvarsutkrävande.”

En tredje kritikpunkt riktas mot konsensuskaraktären 
i beredningsarbetet. Beredningsgrupperna är inte ren-
odlade partipolitiska konstellationer som är normalt 
förekommande i kommuner och landstings nämndsor-
ganisationer. 12 av de 27 ledamöterna i respektive bered-
ningsgrupp representerar kommunerna i systemet och de 
utsedda kommunpolitikerna har inget uppdrag att agera 
som partipolitiker i beredningsgrupperna. Däremot bör 
de av regionen utsedda politikerna i beredningsgrup-

perna företräda sina respektive partier i regionen. Av mö-
tesanteckningarna från beredningsgrupperna och enligt 
intervjuuppgifter är det ytterst få tillfällen då partipo-
litiskt grundade konfliktlinjer gör sig gällande i bered-
ningsgrupperna. När sedan beslutsunderlaget överlämnas 
till regionstyrelsen är det, enligt tämligen samstämmiga 
uppgifter i intervjumaterialet, sällan att underlaget blir 
föremål för partipolitisk eller idépolitisk debatt. Några få 
av intervjupersonerna menar i detta sammanhang att det 
ibland t.o.m. kan vara svårt att i regionstyrelsen få accep-
tans för att lyfta in nya perspektiv och förändringar i för-
slagen från beredningsgrupperna. Ett exempel på denna 
kritik manifesterades i samband med att regionstyrelsen 
behandlade förslaget till Tillväxtprogram för Västra Gö-
taland 2004-2007. I en reservation till beslutet noterar 
moderaterna följande: 

”Det måste vara möjligt att tillföra nya idéer under hela 
processen med att ta fram och fatta beslut om programmet. 
Regionens tillväxtprogram är inte färdigt i och med att 
Beredningen för regionutvecklingsfrågor (BRU) kommit 
med ett förslag. Det är bara första steget i en process där 

programmet hela tiden utvecklas och förbättras.”  74

Kritiken till trots är det värt att än en gång understryka 
att den dominerande bilden som växer fram under inter-
vjuerna är en positiv bild där involverade aktörer upplever 
sig ha utvecklat en fungerande och demokratiskt legitim 
samverkansmodell för det regionala utvecklingsarbetet. 
Beredningsmodellen och beslutsfattandet i de regionala 
utvecklingsfrågorna i Västra Götalandsregionen präglas 
av en förhandlingspolitisk ordning. I takt med att Västra 
Götalandsregionen själv hunnit utveckla sin organisation 
och i takt med att kommunerna i regionen funnit fram 
till en formaliserad samverkansstruktur har berednings-
modellen också vunnit ökande stabilitet och förtroende. 

Till den formella organisationsmodellen för det regi-
onala utvecklingsarbetet i Västra Götalandsregionen bör 
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läggas förekomsten av olika partnerskapsarrangemang 
både på regionövergripande nivå och på den delregionala 
nivån. I partnerskapet för Västra Götalandsregionen, 
kallat Utvecklingsgrupp Västra Götaland, finns represen-
tanter för cirka 20 organisationer inom organisationsliv, 
intresseorganisationer, statliga organ etc. Väl att märka är 
att det saknas partipolitiker i Västra Götalandsregionens 
partnerskap. Utvecklingsgrupp Västra Götaland leds av 
regiondirektören och samlas 4-5 gånger per år för att 
diskutera främst sakfrågeinriktade utvecklingsfrågor. På 
dagordningen har bland annat stått arbetet med att revi-
dera den regionala utvecklingsstrategin, riktlinjer för det 
näringslivspolitiska arbetet etc. etc. De överväganden och 
ställningstaganden som Utvecklingsgrupp Västra Göta-
land kommer fram till utgör, enligt intervjuuppgifter, be-
tydelsefulla inspel för den vidare beredningen av frågorna 
som ligger på Beredningsgruppen för regional utveckling 
och i regionstyrelsen.

Utöver Utvecklingsgrupp Västra Götaland har ett 
antal andra partnerskapsarrangemang utnyttjats för ut-
vecklingsuppgifter på den regionövergripande nivån. Det 
gäller bland annat en specifik arbetsgrupp för arbetet 
med Hållbar tillväxt (se vidare senare i detta kapitel), en 
intressentgrupp bestående av både offentliga och privata 
aktörer för informationsutbyte rörande den regionala 
infrastrukturplanen, olika typer av aktörskonstellationer 
i samband med framtagandet av ett tillväxtprogram för 
Västra Götalandsregionen, ett nyligen inrättat råd för 
samverkan mellan Västra Götalandsregionen och den 
sociala ekonomin osv. På den delregionala nivån utnytt-
jas bland annat de olika kommun- och kommunalför-
bundens partnerskapsarrangemang för att hantera t.ex. 
tillväxtprogram, infrastrukturplanering och andra ut-
vecklingsfrågor. Vi ska senare i detta kapitel återvända till 
frågan om betydelsen av olika aktörer i regionens omvärld. 
Ett kännetecknande drag för Västra Götalandsregionens 
partnerskapsarrangemang är den påtagliga mångfalden. 
De externa aktörerna bjuds in till överläggningar i flera 
olika sammanhang med olikartad sakpolitisk orientering. 
En allmän reflektion som lämnas av flera intervjuperso-
ner är att de olika partnerskapsarrangemangen fungerar 

olika bra och arbetar med olika grad av intensitet osv. 
Den bild som här presenterats av Västra Götalands-

regionens organisering av det regionala utvecklingsar-
betet skulle naturligtvis kunna byggas ut på olika sätt. 
I beskrivningen saknas exempelvis regionens omfattande 
omvärldskontakter i internationella sammanhang, re-
gionens instrument för marknadsföring, kontakter med 
universitet/högskolor och deltagandet i en stor mängd 
organiserade projektaktiviteter rörande tillväxtfrågor, so-
cial ekonomi, hållbar utveckling, kulturaktiviteter etc. Vi 
kommer för att kompensera bristen i denna del att senare 
i detta kapitel att återvända till några av dessa verksam-
heter.

Region Skåne

Den formella organisationen för det regionala utveck-
lingsarbetet inom Region Skåne kan tecknas på följande 
sätt:

FIGUR 4.2   Regional utvecklingsorganisation för Region Skåne.*

 
* Figuren är schematisk och fångar inte i den stora mängd nätverks- och samverkans-

strukturer som på komplicerade sätt samspelar med den regionala utvecklingsorganisa-

tionen.
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Regionstyrelsen har, i likhet med Västra Götalandsregio-
nen, under fullmäktige det övergripande ansvaret för de 
uppgifter som omfattas av försöksverksamheten. Nämn-
den för regional utveckling har uppdraget att ansvara för 
helheten inom området regional utveckling. Nämnden an-
svarar för beredningen av ärenden inför regionstyrelse och 
fullmäktige, bl.a. underlag för revidering av utvecklings-
program för Skåne, RTI-planen och tillväxtprogram. Till 
detta ansvarar nämnden för beslut rörande regionalpolitis-
ka medel, näringslivspolitiska insatser samt samordnings-
ansvar för hela sektorn regional utveckling. Nämnden ut-
ses av fullmäktige enligt bestämmelserna i kommunallagen 
och består av 15 ledamöter och 15 ersättare.75 

I den regionala utvecklingsorganisationen inom Re-
gion Skåne ingår dessutom tre andra nämnder med an-
svar inom områdena Kultur, Kollektivtrafik samt Miljö- 
och Naturvård. Kulturnämnden svarar för fördelningen 
av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i Skåne 
i enlighet med försöksverksamheten. Kollektivtrafik-
nämnden hanterar Skånetrafikens verksamhet och har en 
väsentlig roll att spela även i arbetet med infrastruktur-
planeringen. Överlag är det flera intervjupersoner som 
framhäver betydelsen av att kollektivtrafiken på detta sätt 
är en del av den regionala utvecklingspolitiken i Skåne. 
När det gäller kulturpolitiken noterar flera intervjuper-
soner att kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet 
har vidgats väsentligt till följd av försöksverksamheten 
(denna iakttagelse görs i både Skåne och Västra Göta-
land). En huvudtanke bakom nämndsstrukturen inom 
Region Skåne är just att Kultur, Miljö & Natur samt 
Kollektivtrafiknämnden har att bistå eller biträda den 
regionala utvecklingsnämnden i genomförandet av den 
sammantagna utvecklingspolitiken i Skåne.

I likhet med Västra Götalandsregionen har den po-
litiska organisationen för det regionala utvecklingsarbetet 
inom Region Skåne utvecklats och förändrats sedan för-
söksverksamheten startade. Framtill år 2002 hanterades 
det samordnande och ledande ansvaret för det regionala 

utvecklingsarbetet av en regional utvecklingsberedning. 
Beredningen bestod av 15 ledamöter (partipolitiker) va-
rav minst fem av ledamöterna skulle utses ur regionsty-
relsen. Orsaken till att det fanns en sådan personunion 
med regionstyrelsen var främst att beredningen skulle 
kunna fatta beslut i ärenden som styrelsen delegerat. 
De fem regionstyrelsepolitikerna fungerade i realiteten 
som ett arbetsutskott och träffades oftare än hela bered-
ningen för att mer effektivt kunna hantera brådskande 
ärenden. Några av ledamöterna i beredningen hade även 
kommunala uppdrag men var ej utsedda eller valda som 
representanter för en eller flera kommuner. Till skillnad 
från Västra Götalandsregionen har det aldrig inom den 
skånska regionutvecklingspolitiken funnits en formalise-
rad ordning som givit representation åt kommunerna i 
regionen. Efter valet år 2002 omvandlades den regionala 
utvecklingsberedningen till en facknämnd med benäm-
ningen den regionala utvecklingsnämnden. 

Även Region Skåne arbetar i sin regionala utveck-
lingspolitik med olika typer av organiserad samverkan 
med andra aktörer inom nätverk och partnerskap. Mest 
betydelsefullt i sammanhanget är Partnerskapet för det 
regionala tillväxtprogrammet som har ett 30-tal leda-
möter från en rad, både offentliga och privata, organi-
sationer i Skåne. I Partnerskapet ingår tre av politikerna 
i den regionala utvecklingsnämnden och ordförande för 
Partnerskapet är den regionala utvecklingsnämndens 
ordförande Christine Axelsson (s). Vice ordförande är 
Företagarnas representant Sten Hermansson. I övrigt in-
går representanter från universitet/högskolor, länsstyrel-
sen, länsarbetsnämnden, ALMI, fackliga organisationer, 
näringslivsorganisationer, LRF, lokala utvecklingsgrup-
per, företrädare för kommunerna m.fl. Syftet med Part-
nerskapet är att utgöra en bred gruppering där tankar, 
idéer och förslag diskuteras med koppling till regionens 
tillväxtpolitiska arbete. Avsikten är inte att Partnerska-
pet ska uppfattas som en organisation för beslutsfattande 
med finansiellt ansvar utan just som en rådgivande och 

75  se Reglemente för regionstyrelse och nämnder, Region Skåne, Regionfullmäktige 2004.
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idéskapande organisation. En av intervjupersonerna ka-
rakteriserar Partnerskapet som ett idéforum och som en 
mötesplats där nya aktörsnätverk kan utvecklas.76 

Detta innebär emellertid inte att Partnerskapet 
saknar inflytande över det faktiska beslutsfattandet i re-
gionala utvecklingsnämnden eller i regionstyrelsen. De 
överväganden och ställningstaganden som görs i Part-
nerskapet är, enligt intervjuuppgifter, åtminstone delvis 
framförhandlade förslag som i realiteten betyder oerhört 
mycket för vilket det faktiska beslutet blir rörande t.ex. 
programförslag och uppföljningsaktiviteter etc.77 Vi ska 
senare i detta kapitel fördjupa analysen av de båda för-
söksregionernas partnerskapsarrangemang, men vi kan 
redan nu, gällande Partnerskapet för tillväxtprogrammet i 
Skåne, notera att intervjupersonerna gör en genomgåen-
de positiv värdering av Partnerskapet. Den dominerande 
bilden är att det utgjort en värdefull kompetenskälla och 
förankringsforum för den regionala tillväxt- och närings-
livspolitiken i Skåne. Det finns en del kritiska kommen-
tarer i intervjumaterialet och dessa kommer att behandlas 
mer utförligt i avsnitt 4.5.

I den skånska utvecklingsorganisationen har kon-
takterna mellan region och kommuner utvecklats på ett 
helt annat sätt jämfört med Västra Götalandsregionen. 
Vi ska även i denna del återvända senare i detta kapitel 
(i avsnitt 4.4) och endast notera att kommun-regionre-
lationerna i Skåne utgår från ett utpräglat nätverksbyg-
gande. Ett intressant utvecklingsdrag i Skåne är att kom-
munerna själva tagit initiativ till att förnya och utveckla 
det delregionala samarbetet. Således har kommunerna i 
nordvästra Skåne bildat samarbetskommittén NOSAM, i 
nordöstra Skåne finns en nätverksorganisation benämnd 
Skåne Nordost, i sydväst sker ett ökande samarbetet 
inom ramen för nätverket SSSV (samverkan i sydvästra 
Skåne) och i sydost finns Sydöstra Skånes samarbetskom-
mitté (SÖSK). Dessa regiondelsnätverk har inte samma 
formaliseringsgrad som kommun/kommunalförbunden i 

Västra Götaland men har, successivt i takt med att för-
söksverksamheten fortskridit, blivit allt viktigare parter 
i Region Skånes utvecklingspolitik. Parallellt med detta 
bedriver Kommunförbundet Skåne en rad aktiviteter 
tillsammans med regionen inom ramen för det regionala 
utvecklingsarbetet.

Beskrivningen och analysen av den skånska region-
utvecklingsorganisationen har, som sagt, gjorts oerhört 
översiktligt. I beskrivningen saknas en rad organisatio-
ner och aktörskonstellationer med betydelse i samman-
hanget. Det gäller t.ex. Region Skånes marknadsförings-
bolag Position Skåne, det gäller bredbandsutbygganden i 
Skåne, det gäller samarbetet inom Öresundsregionen, det 
gäller ett antal intressanta mötesplatser inom Kulturom-
rådet och det gäller olika organiserade aktiviteter inom 
Miljö & Planeringsområdet (t.ex. arbetsprocesser bakom 
Godstrafikstrategi etc.). Vi ska i senare avsnitt i detta ka-
pitel återvända till en del av dessa aktiviteter. 

En strategi för regionens utveckling

Enligt 2 § lagen om försöksverksamhet med ändrad re-
gional ansvarsfördelning skall i försökslänen det regionala 
självstyrelseorganet från länsstyrelsen ”överta det sek-
torsövergripande arbetet med att utarbeta en strategi för 
länets långsiktiga utveckling.” Ett regionalt utvecklings-
program ska enligt riksdagens beslut bl.a. innehålla: 78 

• en analys av utvecklingsmöjligheter och problem i 
 länet
• de långsiktiga målen för länets utveckling
• en redovisning av hur målen ska uppnås
• en redovisning av vilka prioriteringar som är 
 nödvändiga för att förbättra tillväxt, sysselsättning   
 och den inom-regionala balansen
• en redovisning av hur olika parter förväntas medverka  
 i programmet 

76 jfr även Ahrnens 2003, sid. 26ff.
77  jfr även Dahlsson 2000, sid 20.
78  se SFS 2003:595, § 13.
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Den regionala utvecklingsstrategin utgör i båda försöks-
regionerna själva basen för det regionala utvecklingsarbe-
tet. I den av regionfullmäktige 1999 antagna Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) för Västra Götaland noteras 
exempelvis följande:

”Denna strategi ska vara en plattform för insatser för att 
stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och 
verka i, i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 
ett stort antal parter. Den kan ses som ”en gemensam röst” 

för Västra Götaland i ett antal viktiga utvecklingsfrågor.” 79 

I Region Skåne noteras i den regionala utvecklingsplanen:

”Aktiviteter inom området regional utveckling ska utgå från 
det gemensamma utvecklingsprogrammet för Skåne. Det ska 
också finnas kopplingar mellan detta program och de utveck-
lingsprogram som andra organisationer, såsom kommunala 

och statliga, upprättar för respektive verksamhet.” 80 

I Skåne antogs ett första preliminärt utvecklingsprogram 
redan 1997 (under Regionförbundets tid). Grundstom-
men för programmet, som alltsedan dess benämnts Skånsk 
Livskraft, utgjordes då av fyra mål som fortfarande gäller:

 
• Tillväxt – att främja en positiv ekonomisk utveckling  
 och ökad sysselsättning
• Attraktionskraft – att Skåne ska vara en tilltalande 
 region att besöka, bo och verka i
• Bärkraft – att Skånes tillgångar (miljö- och kultur-
 värden) ska vårdas och utvecklas för kommande 
 generationer
• Balans – att varje del av Skåne ska utvecklas på sina   
 egna villkor och med beaktande av helheten.

Inom vart och ett av de fyra övergripande målen åter-
finns en rad olika delmål och strategier som emellertid 
har förändrats och utvecklats genom två större översy-
ner som gjorts av programmet sedan 1997. Det första 
programmet som alltså antogs av Regionförbundet under 
hösten 1997 reviderades under det första året efter valet 
1998. Programmet som antogs av regionfullmäktige un-
der hösten 1999 hade föregåtts av en bred remiss- och 
förankringsprocess. En huvudtanke bakom programmet 
är att föra en kontinuerlig dialog med regionens olika ak-
törer kring programmets mål, strategier och insatser. Det 
markeras på olika ställen i underlagsmaterial och under 
intervjuer att programmet Skånsk Livskraft är en angelä-
genhet inte enbart för Region Skåne utan för organisatio-
ner och aktörer i hela Skåne. 

Utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft har under 
2003 och 2004 varit föremål för en översyn.81 Det främsta 
syftet med översynen har, enligt intervjuuppgifter, varit 
att konkretisera och vidareutveckla programmet. Det kan 
vara värt att lyfta fram arbetet med att göra denna över-
syn eftersom vi här får fram bilder av hur det demokra-
tiska förankringsarbetet gjorts. Översynsarbetet inleddes 
under 2003 med att TNS Gallup, på uppdrag av Region 
Skåne, samlade enskilda medborgare i tre fokusgrupper.82 
En fokusgrupp med boende i Malmös centrum, en med 
boende i Malmös kranskommuner samt en fokusgrupp 
med boende i Osby i nordöstra Skåne. I fokusgrupperna, 
som sammanlagt samlade 26 personer, gavs de inbjudna 
medborgarna möjligheten att ge sin syn på utvecklingen 
i Skåne. 

Nästa steg i översynsarbetet innehöll genomföran-
det av en rad dialogkonferenser på sex olika orter i Skåne. 
Huvudfrågeställningen i dialogerna var: Vad tycker du att 
Skåne ska kännetecknas av år 2015 samt Vilka utveck-

79 En region att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (sid 3), (antagen av regionfullmäktige i oktober 1999)
80  Skånsk Livskraft. Utvecklingsprogram för Skåne (sid. 23), (antagen av regionfullmäktige i sep-tember 1999).
81  En övergripande beskrivning av översynsprocessen går att läsa på Region Skånes webbsida (www.skane.se/utvecklingsprogrammet). 
82  Metoden med fokusgrupper innebär att 8-10 personer från en specifik målgrupp bjuds in för att diskutera ett antal givna frågeställningar, det kan t.ex. vara utgångspunkter för 

regionala utvecklingsfrågor. Diskussionen leds av en diskussionsledare som har till uppgift att täcka in huvudfrågor, engagera samtliga gruppdeltagare samt motivera till vidare 
diskussioner.
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83  ur Förord till dokumentet Lägesrapport oktober 2004 – regionala utvecklingsprogrammet för Skåne (sid. 2).

lingsinsatser anser du är viktigast för Skåne de närmaste 
tio åren? Deltagandet från olika aktörer i Skåne betecknas 
av de intervjuade som brett och man räknar med att sam-
manlagt 350 personer varit närvarande på dialogkonfe-
renserna. Till detta kan läggas att Unga Tankars höstmöte 
2003 behandlade utvecklingsprogrammet och i doku-
mentationen från mötet noteras att över 140 politiker 
och ungdomar ägnat en heldag åt att diskutera Skånes 
framtid. Vid den s.k. Skånska Utvecklingsdagen i Ystad 
i december 2003 samlades 300 personer för diskussion 
av ett utkast till det nytt utvecklingsprogram. Program-
met kom därför att revideras ytterligare en gång och lades 
därefter fram vid en hearing med ungefär 100 deltagare 
i februari 2004. Andra betydelsefulla aktiviteter under 
revideringsarbetet har varit konferenser med näringslivs-
företrädare, dialog med kommunerna vid kommunbesök 
osv. Arbetet resulterar så slutligen i ett nytt program som, 
under politisk enighet, klubbades av regionfullmäktige i 
april 2004. 

Överlag lämnas i intervjumaterialet en mycket po-
sitiv värdering av det regionala utvecklingsprogrammets 
demokratiska legitimitet. Intervjupersonerna betecknar 
programprocesserna i positiva ordalag och pekar på att 
dialogen varit öppen, att det funnits en lyhördhet från 
regionledningens sida och att arbetet varit konstruktivt 
i olika avseenden. En del kritiska röster finns emellertid 
i intervjumaterialet och det är i huvudsak två ting som 
kritiseras. För det första anser några intervjupersoner att 
det är svårt att se konkreta kopplingar mellan det som av-
handlas på dialogkonferenserna och faktiska skrivningar i 
programutkasten. I denna del finns det dock också inter-
vjupersoner som hävdar den raka motsatsen och som sä-
ger att det är just det som varit styrkan, att diskussionerna 
och dialogerna faktiskt mynnat ut i konkreta delmål och 
insatsförslag. För det andra menar ett antal bland de in-
tervjuade att ambitionen att låta utvecklingsprogrammet 
vara grunden för all övrig regional utvecklingsplanering 
är svår att upprätthålla. En del påpekar, som exempel 

på detta, att förberedelseprocessen av det regionala till-
växtprogrammet skedde samtidigt med processerna att 
ta fram en reviderad version av utvecklingsprogrammet. 
Den typen av kritik bemöts ofta med att företrädare för 
den regionala utvecklingsledningen hävdar att arbetet 
med regional utveckling bör ses som en ständigt pågå-
ende process. Direktören för regional utveckling i Skåne 
noterar exempelvis i ett dokument som summerar revide-
ringsarbete med Skånsk Livskraft på följande sätt:

”Den 20 april antog Region Skånes fullmäktige det regio-
nala utvecklingsprogrammet för Skåne. Ett års arbete med 
att ta fram programmet var till ända men det var egent-
ligen då som arbetet började – eller fortsatte...En regions 
utveckling kan knappast sägas varken börja eller sluta vid 
ett specifikt tillfälle. Det är ett fortlöpande arbete.” 83 

Ett kännetecknande drag för arbetet med det regionala 
utvecklingsprogrammet i Skåne är alltså att programmet 
används i ett sorts kontinuerligt arbete där programmets 
olika mål och insatsområden är tänkta att prägla även an-
dra processer i det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. I 
Västra Götalandsregionen har den regionala utvecklings-
strategin, ofta omtalad som RUSEN, fungerat på ett lik-
artat sätt. Dock har den organisatoriska ramen för upp-
följning och genomförande varit annorlunda. I Region 
Skåne har uppföljning och genomförande skett i den mer 
dagliga hanteringen av de olika uppgifterna i det regio-
nala utvecklingsarbetet medan man i Västra Götalands-
regionen arbetat med en specifik organisatorisk modell 
för RUSEN, den regionala utvecklingsstrategin. Denna 
modell har inneburit att regionstyrelsen varit skyldig att 
göra en årlig avrapportering till regionfullmäktige om ge-
nomförda åtgärder samt att till fullmäktige också föreslå 
eventuella förändringar av utvecklingsstrategin. RUSEN 
består av fyra s.k. horisontella mål och tio mer operativa 
mål. De fyra horisontella målen, som avses att genom-
syra hela det regionala utvecklingsarbetet, handlar om (1) 
Hållbar utveckling, (2) Jämställdhet, (3) Integration samt 
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(4) Internationalisering. Genomförandet av RUSEN har 
varit knutet till de tio mål som präglat programmet sedan 
det antogs år 1999:

1. Hållbar tillväxt
2. Ledande i kunskapsutveckling och kompetens
3. IT-region i europeiska tätposition
4. 50 miljarder till trafikens infrastruktur
5. Ledande i Europa inom resurssnål och miljövänlig   
 teknik
6. Öka försprånget som Sveriges ledande kulturregion
7. Tydlig ledning som Skandinaviens mest besökta 
 turistregion
8. Internationellt känd som samarbetspartner
9. Föregångare i jämställdhet
10. Föredöme i integration

Strategin utvecklades under regionens första år men med 
kopplingar bakåt i tiden till arbetet inom Väststyrelsen. 
I Väststyrelsen formulerades visionen ”Det goda livet” 
och ett antal politiskt behandlade rapporter utgjorde un-
derlag för det vidare arbetet med den regionala utveck-
lingsstrategin.84 När väl Västra Götalandsregionen var 
bildad bedrevs arbetet med RUSEN i en process med 
brett deltagande från olika regionala aktörer inom Västra 
Götaland (kommuner, statliga myndigheter, högskolor, 
närings- och arbetsliv m.fl.). Ett slutligt förslag remissbe-
handlades under våren 1999 varvid ett hundratal parter 
deltog i remissarbetet. I syfte att följa upp RUSEN utsåg 
regionstyrelsen i början av år 2000 dels ansvariga organ, 
dels politiska kontaktpersoner (politiker), dels projektledare 
(tjänstemän) med ett särskilt ansvar för att genomföra 
de tio målen. För Mål 1 om Hållbar tillväxt var, för att 
exemplifiera, regionutvecklingsberedningen ansvarigt 
organ, två politiker politiska kontaktpersoner och en 
tjänsteman från regionutvecklingssekretariatet fungerade 
som projektledare. Ur legitimitetssynpunkt är det viktigt 

att notera att kommunerna genom sina kommun- och 
kommunalförbund har möjligheter att delta i och på-
verka uppföljningsarbetet av RUS-målen i de fall då det 
ansvariga organet är någon av Västra Götalandsregionens 
tre beredningsgrupper inom det regionala utvecklingsar-
betet.

På frågor om hur denna modell fungerat utdelar de 
intervjuade både ris och ros. Många upplever det som 
väsentligt att RUSEN inte bara lagts i byrålådan utan att 
det istället varit en betydelsefull fördel att strategin följts 
upp genom avrapporteringen till regionfullmäktige och 
att det funnits utpekade politiker och tjänstemän med 
ett operativt ansvar för strategins genomförande. Kriti-
ken riktas främst mot att systemet fungerat bra endast 
inom vissa av RUS-målen medan andra mål inte haft en 
operativ potential för genomförandeaktiviteter. Flera in-
tervjupersoner noterar också att RUSENS tio mål varit 
alltför övergripande och svepande till sin karaktär vilket i 
en del fall lett till att genomförandeaktiviteterna hamnat 
i något av ett vakuum. Den partipolitiska konstellatio-
nen, med två politiker (benämnda RUS-par) ges också en 
positiv bedömning av flertalet intervjupersoner där man 
pekar på vikten av att öka de förtroendevaldas operativa 
inflytande över den regionala utvecklingsstrategin. Även 
här finns dock kritiska röster som menar att RUS-paren 
inom några av målen inte fungerat särskilt väl eller alter-
nativt fungerat bra inledningsvis men att det efterhand 
varit ett avtagande intresse för arbetsformen.

En viktig utveckling av RUS-arbetet i Västra Göta-
landsregionen har skett inom ramen för RUS-mål 1 om 
Hållbar Tillväxt (och dess koppling till det horisontella 
perspektivet om Hållbar utveckling). De ansvariga för 
Mål 1, tillsammans med andra tjänstemän inom regi-
onutvecklingssekretariatet och regionens miljösekreta-
riat, utvecklade från år 2000 ett särskilt program- och 
utvecklingsarbete runt begreppet Hållbar Tillväxt. Ar-
betet initierades år 2000 genom att en särskild rapport, 

84  I Väststyrelsen behandlades olika sakfrågor i ett stort antal politiskt tillsatta arbetsgrupper (om näringspolitik, miljö, utbildning etc.) som också presenterade visioner. Detta 
visionsarbete bildade utgångspunkt för arbetet med den kommande RUSEN (se materialet Västra Götaland – underlag för regional utvecklingsplan, del 3 – strategi och åtgärder, 
November 1998, Regionstyrelsen i Västra Götaland).
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kallad Hållbar Tillväxt i Västra Götaland – Tillväxtens 
tre dimensioner, som blev startpunkt för ett omfattande 
utvecklingsarbete med syftet att skapa ett sektorsövergri-
pande utvecklingsarbete baserat på lokala och regionala 
förhållanden och med hållbar utveckling som grundbe-
grepp.85 Den vidare diskussionen i regionstyrelsen och i 
beredningsgruppen för regionutveckling utmynnade så 
småningom i att regionfullmäktige 2001 beslöt att ett 
strategiskt program för hållbar tillväxt för Västra Göta-
land skulle tas fram. 

För att lösa uppgiften tillsattes en mycket bred 
arbetsgrupp bestående av en man och en kvinna från 
de organisationer som var representerade i Partnerska-
pet för Västra Götaland (Utvecklingsgrupp Västra Gö-
taland) plus representanter för Agenda 21 i Väst samt 
företrädare för invandrarföreningar i Västra Götaland.86 
Arbetsgruppen tog under 2002 fram två rapporter som 
i olika avseenden blivit till centrala dokument för regio-
nens samlade regionala utvecklingsarbete. Rapporterna 
har bl.a. fungerat som utgångspunkt för revideringen av 
RUSEN (som påbörjades mot slutet av år 2003) samt 
som underlag för arbetet med det regionala tillväxtpro-
grammet för Västra Götaland.87 

Arbetet med Hållbar Tillväxt har väckt en hel del 
uppmärksamhet även utanför Västra Götalandsregionen 
och arbetsprocesserna har värderats som mycket positiva 
av de allra flesta intervjupersoner. Det finns visserligen 
några kritiker i intervjumaterialet som menar att detta 
arbete fått väl mycket av utrymmet i regionutvecklings-
politiken och kritik har också riktats från Göteborgsregi-
onens kommunalförbund som i ett remissvar på de båda 
rapporterna (se not nedan) visserligen tillerkänner arbe-
tet en god ambitionsnivå men att man saknar djup och 
precision i de presenterade strategierna.88 Det bör dock 
betonas att kritikerna är i minoritet. Den dominerande 

uppfattningen i intervjumaterialet är att arbetet med 
Hållbar Tillväxt värderats som en värdefull del i Västra 
Götalandsregionens utvecklingsstrategi.

I likhet med Region Skåne har man även i Västra 
Götalandsregionen genomfört ett omfattande översyns-
arbete av den regionala utvecklingsstrategin. I ett beslut 
av regionstyrelsen i september 2003 sägs att RUSEN ska 
revideras. En del av förklaringen till att ett reviderings-
arbete initieras ligger i arbetet med Hållbar Tillväxt som 
i sina rapporter lyfter in ett antal perspektiv och frågor 
som haft en mindre framträdande plats i RUSEN. Ett 
annat skäl är att delar av RUSEN tappat i aktualitet. 
Ett tredje skäl, som påpekats under intervjuerna, är att 
RUS-målen tenderar att för starkt betona sektorsbundna 
politiska uppgifter istället för att lyfta fram sektorsöver-
gripande synsätt. I spetsen för revideringsarbetet av RU-
SEN står beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) 
som (i februari 2004) tillsatt en arbetsgrupp bestående 
av två företrädare från Västra Götalandsregionen och en 
företrädare för varje kommun- eller kommunalförbund. 
Gruppen redovisade i april 2004 ett förslag eller utkast 
kallat Det goda livet – regional utvecklingsvision för Västra 
Götaland (RUV). En del av beredningsarbetet av den nya 
utvecklingsstrategin har utgjorts av en särskild behand-
ling av frågan i regionfullmäktige i februari 2004. Utifrån 
ett antal övergripande frågeställningar fick fullmäktiges 
ledamöter, genom grupparbeten, diskutera den kom-
mande utvecklingsstrategin. Gruppdiskussionerna i full-
mäktige var öppna för allmänheten och för medierna och 
resultaten av diskussionerna har, efter avstämning med de 
politiska partiernas företrädare i fullmäktige, förts vidare 
till regionstyrelsens och BRU:s arbetsgrupp. I skrivandets 
stund (dvs. i oktober 2004) har beredningsarbetet av ut-
vecklingsstrategin fortsatt, bl.a. med hjälp av en relativt 
bred remissbehandling av ett förslag till regional utveck-

85 se rapporten Hållbar Tillväxt i Västra Götaland, Tillväxtens tre dimensioner, människa, miljö, ekonomi. Regional politik för hållbar tillväxt. Västra Götalandsregionen 2001.
86  Arbetsgruppen benämndes Arbetsgruppen för ett strategiskt program för Hållbar Tillväxt och bestod av sammanlagt ett 50-tal personer. 
87  Rapporterna heter dels Hållbar tillväxt i Västra Götaland. Underlag med idéer för Tillväxtprogram och Regional Utvecklingsstrategi och dels Hållbar tillväxt i Västra Götaland. Stora 

utmaningar för en hållbar framtid. Båda rapporterna publicerade år 2003 av Västra Götalandsregionen
88  ur underlagsmaterial för revidering av regionala utvecklingsstrategin, Regionutvecklingssekreta-riatet, 2003-11-20, Dnr RUN 610-1737-99 (sid 11).
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lingsvision för Västra Götaland (RUV). 
Bilden av arbetsprocesserna med den regionala ut-

vecklingsstrategin i Skåne och Västra Götaland visar, 
sammanfattningsvis, på omfattande insatser att stärka 
den demokratiska förankringen och legitimiteten. Vi kan 
av redovisningen ovan dock notera att de båda regionerna 
arbetat med skilda förankringsmodeller. Om vi förenk-
lar slutsatserna något kan sägas att Region Skåne betonat 
dialogformen genom att revideringen av Skånsk Livskraft 
skett genom att ett stort antal dialogkonferenser genom-
förts. Huvudtanken har varit att arrangera möten med re-
gionens olika intressenter och föra ett samtal om Skånes 
viktigaste utvecklingsfrågor. I Västra Götalandsregionen 
har arbetet med RUSEN och dess revidering präglats av 
en något mer formaliserad ordning. Det gäller både den 
modell för genomförandet av de s.k. RUS-målen (som 
följt en formaliserad ordning med ansvariga organ, poli-
tiker och tjänstemän) och i revideringsarbetet av RUSEN 
(som hanterats inom BRU i ett formaliserat samarbete 
med kommun- eller kommunalförbunden i regionen). 
Typiskt är att revideringsarbetet i Skåne genomförts utan 
att utnyttja en fullskalig remissbehandling medan detta 
då genomförts i Västra Götalandsregionen i samband 
med revideringen av RUSEN. 

I enkätundersökningen har kommunstyrelseleda-
möterna givits möjlighet att värdera i vilken grad regio-
nen tagit hänsyn till kommunernas synpunkter på den 
regionala utvecklingsstrategin:

TABELL 4.1  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om regionalt 
 utvecklingsprogram.

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att /aktuell region/ tagit hänsyn till vår kom-
muns synpunkter i samband med framtagandet av ett regio-
nalt utvecklingsprogram för /aktuell region/.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne -1 (24) +25 (21)

Varav...

...ordförande respektive v. ordförande i KS +60 (20) +30 (10)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+28 (16) +59 (16)

Västra Götaland +16 (26) +11 (33)

Varav...

...ordförande respektive v. ordförande i KS +48 (32) +22 (11)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+44 (19) +44 (8)

Skåne + Västra Götaland +9 (25) +17 (28)

Kalmar län +51 (16) +71 (24)

Samtliga (inkl. Kalmar) +18 (23) +25 (27)

* Om balansmåttet – se tabell 2.1

Tabellen visar att en majoritet av kommunpolitikerna i 
de båda regionerna upplever att regionen faktiskt tagit 
hänsyn till den egna kommunens synpunkter gällande 
det regionala utvecklingsprogrammet. Förändringen från 
1999 utfaller mest positivt för Region Skåne och man 
kan inte bortse från att regionens omfattande aktivite-
ter i samband med revideringen av Skånsk Livskraft här 
satt sina spår. Även för Västra Götalandsregionens del är 
balansmåttet positivt, men här bör beaktas att enkätun-
dersökningen gjordes ungefär samtidigt med att regionen 
igångsatt revideringsaktiviteterna rörande RUSEN (an-
delen kommunpolitiker i Västra Götaland som svarar vet 
ej/ingen åsikt är högre än i Skåne). Noterbart är dock att 
de ledande politikerna i kommunstyrelserna (i båda re-
gionerna) gör en betydligt mindre positiv värdering 2004 
jämfört med 1999. Vad detta kan bero på är, kort sagt, 
svårt att avgöra.
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Väsentligt för de båda regionernas arbete med ut-
vecklingsstrategin är också att man uttryckligen i olika 
sammanhang betonar processkaraktären i arbetet. Själva 
processen betecknas av ledande aktörer i båda regionerna 
som lika viktig i sammanhanget som de slutliga produk-
terna i form av fastställda strategier och målsättningar. I 
Västra Götalandsregionen visades denna processkaraktär 
mycket tydligt inom ramen för det särskilda arbetet med 
Hållbar Tillväxt. Detta arbete var en vidareutveckling av 
den befintliga utvecklingsstrategin och innehöll ett pro-
cessbetonat arbetssätt som i sin förlängning fört med sig 
ett delvis nytt betraktelsesätt på hela det regionala ut-
vecklingsarbetet i Västra Götaland. Processkaraktären för 
Region Skånes del består kanske främst i att den senaste 
revisionen av Skånsk Livskraft genomgick ett antal revi-
deringssteg. Processkaraktären understryks också genom 
att det på olika ställen i de båda regionernas dokument rö-
rande den regionala utvecklingsstrategin talas om vikten 
av uppföljnings- och lärandeaktiviteter av olika slag.89 

Regionalt tillväxtarbete och regionalpolitiska medel

Ett viktigt instrument för att förverkliga delar av den 
regionala utvecklingsstrategin består i arbetet med till-
växtfrågor och regionalpolitiska medel i de båda för-
söksregionerna. En åtminstone delvis ny politik rörande 
näringslivets utveckling introducerades i Sverige genom 
riksdagens beslut år 1998.90 En viktig komponent i den 
reformerade näringslivspolitiken handlade om önskemå-
let om att öka den generella tillväxten i landet. Ett spe-
cifikt inslag kallat regionala tillväxtavtal introducerades 
som den enskilt sett viktigaste beståndsdelen i den nya 
näringslivspolitiken från 1998. Liknande avtalsbaserade 
samverkansformer mellan offentliga och privata aktörer 
hade använts i flera andra länder och bedömdes kunna ha 
en potential för att vara framgångsrika även i Sverige. Re-

geringen bedömde också att förutsättningarna för tillväxt 
ser olika ut i olika delar av landet och den nya tillväxt-
politiken presenterades som en decentraliserad politik. 
Genom att anlägga ett decentraliserat synsätt ansågs det 
dessutom finnas möjligheter att mer effektivt samordna 
gemensamma resurser för att utveckla tillväxtpolitiken i 
ett regionalt sammanhang. I introduktionen av tillväxt-
avtalen förknippas reformarbetet med begreppet tillväxt-
kapital som definierades som samtliga de statliga medel 
som finns för tillväxtskapande åtgärder (tillväxtmedel 
inom olika statliga sektorsområden). Enligt en beräkning 
från Region Skånes näringslivsenhet skulle, för att exem-
plifiera, tillväxtkapitalet för Skånes del uppgå till cirka 
1,7 miljarder kronor.91 

Ansvaret för att ta fram regionala tillväxtavtal lades 
följaktligen på länsstyrelserna respektive på självstyrelse-
organen i försökslänen. Både Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen erhöll därför ett mandat att svara för 
den övergripande samordningen av tillväxtavtalen. Stats-
makternas beslut om tillväxtavtalen landade alltså hos 
försöksregionerna ungefärligen samtidigt som försöks-
verksamheten introducerades. I Region Skåne utformades 
arbetet med regionala tillväxtavtal utifrån den allmänna 
föresatsen att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt med 
inriktning mot det skånska företagandet och dess utveck-
lingskraft. Bland intentionerna fanns bl.a. satsningar på 
infrastrukturen, utveckling av bredbandsnät, förbättrad 
riskkapitalförsörjning, utvecklad samverkan mellan nä-
ringsliv och universitet/högskolor samt intensifierade 
satsningar på marknadsföring av Skåne både som investe-
rings- och turismområde.

Tidigt i processen med tillväxtavtal i Skåne öppna-
des dörren för olika aktörer (både offentliga och privata) 
att inkomma med förslag på olika tillväxtbefrämjande 
projekt. Uppmaningen hörsammades av ett 60-tal för-
slagsställare och cirka 300 förslag lämnades in till Region 

89 se t.ex. för Region Skånes del Lägesrapport oktober 2004 – regionala utvecklingsprogrammet för Skåne, Region Skåne 2004 samt för Västra Götalandsregionen i förslag, Det goda livet 
– Regional utvecklingsvision för Västra Götaland (RUV), Beredningen för regional utveckling, förslag 2004-04-22.

90  se prop. 1997/98:62 
91  se Montelius-Petersson 2003, sid. 27.
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Skånes näringslivsenhet. Av dessa kom endast 40 projekt 
att påbörjas. Den huvudsakliga finansieringen kom från 
Region Skåne. Den strategiska uppläggningen av arbe-
tet, som utgick från den regionala utvecklingsstrategin i 
Skånsk Livskraft, bestod i att tre insatsområden och tre 
s.k. klusterinsatser identifierades (insatsområdena var 
Företagsservice, Kompetensutveckling samt Kunskaps-
främjande åtgärder och bland klusterinsatserna fanns 
områdena Livsmedel, Bioteknik/medicin och Besöksnä-
ring/Kultur).

Det skånska tillväxtavtalet förverkligades i en ut-
präglad nätverksform. Ledande i arbetet var regionstyrel-
se och den dåvarande regionala utvecklingsberedningen 
inom Region Skåne. Den viktigaste förankringsformen 
för arbetet skedde genom Partnerskapet med ett brett 
deltagande från olika, både offentliga och privata, aktö-
rer i Skåne (se tidigare beskrivning). På tjänstemannanivå 
hade Näringslivsenheten inom Region Skåne den sam-
ordnande och operativa funktionen i arbetet. I arbetet in-
gick också ett antal temagrupper och sakkunniggrupper 
med uppgift att bl.a. utveckla arbetet inom de olika in-
satsområden och klustersatsningar som identifierats som 
prioriterade i tillväxtavtalet. I dessa grupper återfanns 
företrädare för olika privata organisationer och från of-
fentliga organ och myndigheter.92 

Av de utvärderingar som gjorts och av uppgifter 
ur intervjumaterialet framgår att det fanns en rad pro-
blem förknippade med Region Skånes arbete med de re-
gionala tillväxtavtalen. Om vi fokuserar oss mot frågor 
med koppling till demokratiaspekter kretsar huvuddelen 
av kritiken kring Partnerskapets roll. I en relativt djup-
lodande utvärdering av tillväxtavtalet, utförd av Arbets-
livsinstitutet, noteras bl.a. att flera av medlemmarna i 
Partnerskapet upplever en påtaglig osäkerhet om sin 
egen roll i Partnerskapet. Osäkerheten och den något 
svaga personkännedomen mellan Partnerskapets ledamö-
ter innebar att samverkansformerna och kontaktutbytet 

mellan deltagarna var av liten omfattning. Ett antal in-
tervjupersoner i denna utvärdering konstaterar också att 
Partnerskapet tidigt tappade sin legitimitet i förhållande 
till olika lokala (främst kommunala) intressenter i skånsk 
tillväxtpolitik. Kommunernas kritik riktades mot att allt-
för mycket av aktiviteterna och insatserna var koncen-
trerade på den regioncentrala nivån och att mer ansvar 
och insatser borde decentraliseras ut till kommuner och 
lokala näringslivsaktörer. Även i Arbetslivsinstitutets ut-
värdering av tillväxtavtalet noteras sådana legitimitetsun-
derskott. Särskilt ansågs de tillväxtgenererande företagen 
i Skåne ha ett svagt intresse för arbetet i Partnerskapet. 
Det bör väl dock tilläggas att Arbetslivsinstitutet också 
menar att Partnerskapet efterhand kom att mogna som 
institution och att samarbetsklimatet inom Partnerskapet 
successivt kom att förbättras.93 

Ett grundproblem, ur legitimitetssynpunkt, för ar-
betet med de regionala tillväxtavtalen har att göra med 
det som skulle kunna karakteriseras som ett förväntning-
arnas missnöje. Det fanns förhoppningar, både i Skåne 
och Västra Götaland, att tillväxtavtalen skulle lediggöra 
betydligt större ekonomiska resurser än vad som blev fal-
let. Diskussionen om och analyserna av potentialen av ett 
relativt stort tillväxtkapital skapade förväntningar bland 
ledande lokala och regionala näringslivsaktörer. Utfallet 
av tillväxtavtalet i exempelvis Skåne innebar därvidlag en 
stor besvikelse. Huvuddelen av det skånska tillväxtavtalet 
kom i slutändan att finansieras med medel från Region 
Skåne och i en storleksordning som motsvarade kanske 
5% av det i inledningen beräknade tillväxtkapitalet. När 
det stod klart för involverade aktörer att de aktuella fi-
nansieringsmöjligheterna var så pass små, sjönk också le-
gitimiteten för reformpaketet med tillväxtavtal snabbt.

I Västra Götalandsregionen tillämpades, i jämförelse 
med Region Skåne, en helt annan modell för arbetet med 
de regionala tillväxtavtalen. Arbetet med tillväxtavtal ut-
gick i Västra Götalandsregionen från samma utrednings-

92 Beskrivning av organisationen för tillväxtavtalet ges i Montelius-Petersson 2003, sid. 59ff.
93  se Montelius-Petersson 2003, sid. 132ff.
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arbete som hade tagit fram RUSEN och arbetet med 
tillväxtavtalen inleddes i december 1998. Tämligen ome-
delbart beslöts att bjuda in företrädare för kommunerna 
till diskussion om avtalets utformning. Den kommunala 
förankringen kom att utformas genom att tillväxtavtalet 
delades i en regionövergripande del och en del som ut-
gick från åtta delregioner:
• Dalsland
• Norra Bohuslän
• Mellansjöregionen (Östra Skaraborg)
• Västra Skaraborg
• Fyrstad
• Storgöteborg
• Sjuhärad
• Skärgården

Den delregionala indelningen skapades till stor del uti-
från den territoriella ordning som tillämpats för arbetet 
med EU:s strukturfonder. I de åtta delregionerna fanns 
partnerskap med skiftande karaktär och sammansättning. 
Genomgående kom dock de enskilda kommunerna att ta 
ansvar för samordningen inom de olika partnerskap som 
fanns i delregionerna även om man också hade ett visst 
tjänstemannastöd från Västra Götalandsregionen. Dess-
utom fanns en regionövergripande del i Västra Göta-
landsregionens tillväxtavtal som hanterades i ett samspel 
mellan regionens partnerskap och beredningsgruppen för 
regional utveckling. Västra Götalandsregionens tillväxtav-
tal har alltså genomförts dels regionövergripande och dels 
i åtta delregioner. På delregional nivå har arbetet skett i en 
decentraliserad form och de delregionala partnerskapen 
hade ett relativt stort inflytande över insatsernas inrikt-
ning och genomförande. Arbetssätten och inriktningen 
av insatser varierar dock starkt mellan de olika delregio-
nerna. I en del av de utvärderingar som genomförts visas 
att intresset för tillväxtfrågor varit, generellt betraktat, re-
lativt stort i de åtta delregionala avtalsområdena. På den 
regionövergripande nivån fick arbetet med tillväxtavtalen 
en generell orientering enligt följande:

”Att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk 
tillväxt i regionen – en tillväxt som främst grundar sig på 
en utveckling av regionens inre tillväxtförutsättningar och 
åtgärder som långsiktigt ger förutsättningar för ökad sys-
selsättning och välfärd för både kvinnor och män.” 94 

Strategin bakom Västra Götalandsregionens tillväxtavtal 
var att stärka näringslivets utvecklingsmiljö genom att 
fokusera på 

• kompetensförsörjning, t.ex. frågor rörande distans-
 utbildning, det virtuella universitet, entreprenörs-
 utbildning etc.
• förnyelse, som innefattar bl.a. utveckling av företags- 
 kluster, tekniköverföring och marknadsvidgande 
 insatser samt
• tillgänglighet, med koppling till frågor om riskkapi-  
 talförsörjning, företagsservice och infrastruktur.

Arbetet med de regionala tillväxtavtalen skördar i allmän-
het något högre demokrativärden av de intervjuade aktö-
rerna i Västra Götaland jämfört med Skåne. Visserligen 
finns det även i Västra Götaland ett förväntningarnas 
missnöje med att de tänkta medlen inte var så stora som 
man hoppats på från början men likväl framkommer fler 
positiva bedömningar av förankringsarbetet och delta-
gandet i Västra Götalandsregionen jämfört med Skåne. 
Det finns precis som i Skåne en kritik mot Partnerskapet 
(dess storlek, otymplighet etc.) men kritiken är inte rik-
tigt lika uttalad och frekvent som i Skåne. Intervjuerna i 
Västra Götaland pekar snarare på att tillväxtavtalsarbetet 
(även på den regionövergripande nivån) präglas av sam-
hörighet och samsyn kring viktiga delar i tillväxtarbetet. 
Denna slutsats visar sig också delvis i de enkätfrågor som 
ställts till kommunstyrelsepolitikerna i Västra Götaland.

94 ur Tillväxt i Västra Götaland, Regionalt tillväxtavtal 2000-2002, uppdaterad version juni 2002, Västra Götalandsregionen.
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TABELL 4.2  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om regionala tillväxt-  
 avtal. Enkätfråga från undersökningen 1999.

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att vår kommun i hög grad varit delaktig i arbe-
tet med att ta fram ett s.k. tillväxtavtal för /aktuell region/.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått*

 1999

Skåne 1999 -1 (24)

Varav...

...ordförande respektive v. ordförande i KS (1999) +30 (0)

Västra Götaland 1999 +31 (24)

Varav...

...ordförande respektive v. ordförande i KS (1999) +61 (6)

Skåne + Västra Götaland 1999 +18 (24)

Kalmar län 1999 +27 (29)

Samtliga 1999 (inkl. Kalmar län) +20 (25)

* Om balansmåttet se tabell 4.1.

Orsakerna till att man gjorde en något mer positiv värde-
ring i Västra Götaland jämfört med Skåne bottnar sanno-
likt i två förhållanden. Dels innebar den decentraliserade 
inriktningen i Västra Götalandsregionen att viktiga delar 
i arbetet kom att hanteras av kommunerna själva. Upp-
delningen i åtta delregioner gav en relativt stor närhet 
mellan enskilda kommuner och det organ som hanterade 
tillväxtavtalet. Dels kunde Västra Götalandsregionen 
operera med betydligt större resurser än vad som var fal-
let i Skåne. Statens satsningar och medel för EU var ex-
empelvis mångdubbelt större i Västra Götaland jämfört 
med Skåne.95 

Med ett nytt riksdagsbeslut i december 2001 om en 
regional utvecklingspolitik för Sverige kom tillväxtpoli-
tiken att delvis ändra inriktning. Behovet av att åstad-
komma ökad sektorssamordning och regionala hänsyns-
taganden inom olika politikområden markerades ännu 
tydligare jämfört med beslutet om tillväxtavtal från 1998. 
Tanken var nu att regionala tillväxtprogram skulle ersätta 
de tidigare tillväxtavtalen. Regeringen preciserade syftet 
med de regionala tillväxtprogrammen till att vara instru-
ment för att samordna insatser inom områden där sek-
torssamverkan kan bidra till att utveckla hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner utifrån ett näringslivsperspektiv. 
Tidsperioden för tillväxtprogrammens giltighetstid sattes 
till perioden 2004-2007. Ansvaret för att ta fram tillväxt-
program läggs, i likhet med beslutet om tillväxtavtalen, 
på länsstyrelserna respektive på självstyrelseorganen i för-
sökslänen. Dessutom markerade regeringen att regionala 
partnerskap har en viktig funktion i både framtagandet 
och genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen. 
Partnerskapen har att prioritera viktiga områden och ak-
tivt följa programmens genomförande. I partnerskapen 
bör ingå företrädare för närings- och arbetsliv, kommu-
ner och kompetens inom områden som rör bl.a. jäm-
ställdhet, integration och miljö.96 

Inom Region Skåne inleds under 2002 förberedelse-
arbetet för att ta fram ett regionalt tillväxtprogram genom 
en rad olika aktiviteter. Ledande i arbetet med tillväxt-
programmen är Partnerskapet som under sig organiserar 
dels en processgrupp, dels en analysgrupp. Processgrup-
pen består av företrädare från Region Skåne, länsarbets-
nämnden och länsstyrelsen och fungerar som sekretariat 
för arbetet och samordnar olika aktiviteter. I analysgrup-
pen genomförs övergripande tillväxtanalyser och andra 
delanalyser med betydelse för tillväxtarbetet. I denna 
ingår företrädare för Region Skåne, länsarbetsnämnden, 
länsstyrelsen, Öresundskomiteen samt SSSV (Samverkan 

95 Slutsatserna i denna del verifieras i hög grad av den revisionsrapport som tagits fram av Vasco Advisers på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne. (se Vasco Advisers 
2002). Däremot lämnar Jon Pierre och Sara Schütt en mer kritisk värdering av arbetet med tillväxtavtal i Västra Götalandsregionen (se Pierre & Schütt 2004). Väl att märka är att Pierre 
& Schütts analys baseras på utsagor från kommunernas näringslivschefer.

96 se propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4).
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Skåne Sydväst). I förslaget till regionalt tillväxtprogram 
för Skåne, kallat Gränsöverskridande tillväxt, har utpekats 
fyra insatsområden.97 För dessa har grova riktlinjer beskri-
vits som successivt kommer att utvecklas till mera full-
ständiga handlingsprogram. De fyra insatsområdena är:

• Arbetskrafts- och kompetensförsörjning innefattar insat-
ser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitik kring 
frågor om bl.a. förstärkt arbetsmarknadsutbildning, 
utveckling av traineeprogram för arbetslösa akademi-
ker, kompetensutveckling inom småföretagsområdet 
m.m. Ansvarigt organ för detta insatsområde är det 
Regionala Kompetensrådet i Skåne som fungerar som 
ett sorts organisatoriskt instrument för sektorssamver-
kan inom kompetensförsörjningsområdet. Landshöv-
dingen är ordförande i rådet med länsarbetsnämnden 
som ansvarig för sekretariatsfunktionen. I rådet finns 
en bred uppsättning aktörer som representerar olika 
delar av skånskt samhällsliv.

• Stärkt tillväxt i skånskt företagande omfattar insatser 
rörande företagsservice, entreprenörskap, företagande 
samt företagsklimat. Ansvarigt organ för detta insats-
område är Region Skåne.

• Kluster och innovationssystem avser att i Skåne utveck- 
la ett mera varaktigt samarbete för att skapa regionala 
innovationssystem och kluster som leder till en uthål-
lig och tillväxtorienterad näringslivsutveckling. An-
svarigt organ: Region Skåne.

• Infrastruktur som tillväxtfaktor fokuserar mot insatser 
rörande möjligheten att utveckla tillväxtpotentialer 
som är kopplade till den skånska infrastrukturen samt 
att utveckla kompetensen om infrastrukturens bety-
delse i ett regionalt sammanhang och har kopplingar 
till den regionala infrastrukturplaneringen som i sig 
innefattar ett brett deltagande från andra aktörer, bl.a. 
kommuner, stat och näringslivsintressen. Ansvarigt 
organ är Region Skåne i ett samordnat arbete tillsam-
mans med Vägverket och Banverket.

Den demokratiska förankringen av tillväxtprogram-
met i Skåne utgår från den övergripande hanteringen 
inom regionstyrelse och nämnden för regional utveckling 
och de utgångspunkter eller riktlinjer som lämnats i ut-
vecklingsprogrammet Skånsk Livskraft. Den mer opera-
tiva förankringen, samordningen och idéskapandet runt 
tillväxtprogrammet sköts dels av Partnerskapet och dels 
inom andra arenor som är kopplade till delaktigheten i 
de olika insatsområdena (t.ex. Det Regionala Kompe-
tensrådet och aktörsutbyte inom infrastrukturområdet). 
Tillväxtprogrammet har också varit föremål för ett antal 
seminarie- och konferensaktiviteter där olika intressen i 
regionen givits möjligheter att påverka programarbetets 
innehåll och uppläggning. Den nya inriktningen av till-
växtarbetet i Skåne värderas i allmänhet mer positivt än 
vad som var fallet med tillväxtavtalen. Dels pekar flera 
av intervjupersonerna på att programmet utvecklats med 
hjälp av väl genomarbetade analyser av tillväxtens förut-
sättningar och möjligheter. Dels uppfattas ansatsen att 
arbeta med insatsområden som successivt ska utvecklas 
till alltmer konkreta handlingsprogram som en mer rea-
listisk och konstruktiv arbetsmodell. Intervjusamtalen 
med företrädare för kommunerna i Skåne visar på att en 
viss grundläggande skepsis fortfarande är utbredd. En av 
de intervjupersonerna i Skåne uttrycker det på följande 
sätt:

”Intrycket man får av kommunpolitikernas inställning till 
tillväxtarbetet är en viss grad av likgiltighet. Många blev 
besvikna när det stod klart att tillväxtavtalen egentligen 
inte innehöll några konkreta medelsförstärkningar. Många 
kommunpolitiker rycker tyvärr på axlarna åt tillväxtpoli-
tiken.”

Den samlade bilden i intervjumaterialet om Region 
Skånes arbete med tillväxtprogram vittnar dock om att 
arbetsprocessen nu fått ökad stabilitet och förankrings-
arbetet bedöms trots allt mer positivt jämfört med hur 
aktörerna bedömde arbetet med tillväxtavtalen. 

97 se Montelius-Petersson 2003, sid. 27.
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I Västra Götalandsregionen sker arbetet med till-
växtprogrammet dels regionövergripande, dels i fyra del-
regioner; Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg samt 
Sjuhärad. Delregioner för arbetet med tillväxtprogram är 
alltså desamma som kommun- och kommunalförbunds-
områdena för beredningsgrupperna inom det regionala 
utvecklingsarbetet. I tillväxtprogrammet för Västra Gö-
taland, som benämns Det gemensamma Västra Götaland 
– hållbar tillväxt för ökad attraktivitet och konkurrenskraft, 
slås inledningsvis fast att programmet utgår från RUSEN 
som anger de långsiktiga visionerna, medan tillväxtpro-
grammet är ett operativt program med inriktning på ett 
fokuserat och systeminriktat förändringsarbete.98 Det 
övergripande målet är att Västra Götaland ska vara en 
attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region. 
Den ska vara attraktiv för företag, för kvinnor och män 
som bor eller besöker regionen och en region som äger 
konkurrenskraft genom ekonomisk tillväxt, hög syssel-
sättning och miljöeffektivitet. I den övergripande målfor-
muleringen noteras också att utvecklingsarbetet i Västra 
Götaland har hållbar utveckling som värdegrund och 
ledstjärna.

I tillväxtprogrammet för Västra Götaland orienteras 
insatserna inom tre programområden med ett antal un-
derordnade teman som innefattar motiv, inriktningsmål, 
fokusområden, koppling till de delregionala program-
men, aktivitetsmål samt ansvariga aktörer:

• Programområdet Stimulera nyskapande innefattar 
 teman med rubriker som aktiva invånare, ekonomiskt  
 nyskapande, miljödriven utveckling, internationalise-  
 ring.
• Programområdet Ta tillvara och utveckla mänskliga   
 resurser med teman kallade livslångt lärande, deltag-  
 ande i arbetslivet, etnisk mångfald i företagande och   
 arbetsliv.

• Programområdet Utveckla infrastrukturen bearbetar   
 teman kallade tätare region, förnybara energisystem   
 och kulturell välfärd.

I programframtagandet har olika arbetsgrupper haft an-
svar för de olika teman som utmönstrats i det regionö-
vergripandet programmet. Det gäller en arbetsgrupp för 
området En gemensam region, en arbetsgrupp för Aktiva 
invånare, för Integration, för en Miljöeffektiv region samt 
en arbetsgrupp för Ekonomiskt nyskapande. I arbetsgrup-
perna har olika intressenter, både från offentlig och privat 
sida, medverkat. Till detta bedrivs då också tillväxtpro-
gramarbete i de fyra delregionerna. Delregionernas pro-
gram, som sinsemellan ser olika ut, har utarbetats utifrån 
de allmänna överväganden som gjorts i den regionövergri-
pande plattformen för tillväxtprogrammet i Västra Göta-
land. Den förankringsmässiga delen i delregionernas till-
växtprogram sköts av specifika partnerskapsarrangemang 
som även de har olikartad utformning och arbetssätt sin-
semellan (detta berörs ytterligare i avsnitt 4.4).

Arbetsfilosofin syftar till att genom samverkan (brett 
deltagande och dialog) åstadkomma strukturförändring-
ar för att nå målen i tillväxtprogrammet. I förhållande 
till den arbetsfilosofi som tillämpades i arbetet tillväxtav-
tal innebär tillväxtprogrammen en starkare betoning av 
att åstadkomma ett målorienterat utvecklingsarbete som 
successivt, under processens gång, fokuseras mot olika 
kärnfrågor och i mer preciserade målsättningar. Projekt-
medlen som sedan sätts in är inte i första hand riktade 
mot att genomföra projektbaserade aktiviteter (som de i 
hög grad var i tillväxtavtalet) utan används för att undan-
röja systembrister inom olika sektorer.99

Den demokratiska förankringen i framtagandet av 
tillväxtprogrammet i Västra Götaland har tillgodosetts i 
ett antal olika aktiviteter och arbetsprocesser. En del av 
förankringen har skett inom den arbetsgrupp som bedri-

98 redogörelse här bygger till stora delar på programdokumentet Det gemensamma Västra Götaland – hållbar tillväxt för attraktivitet och konkurrenskraft. Tillväxtprogram för Västra 
Götaland 2004-2007. Västra Götalandsregionen, 2003-10-14. 

99 se Vägar till hållbar regional utveckling. Processer för hållbarhet i tre län. Naturvårdsverket, Rapport 5324, 2003.
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vit utvecklingsarbete kring Hållbar Tillväxt (se tidigare 
beskrivning ovan) liksom att tillväxtprogrammet vid flera 
tillfällen behandlats av Partnerskapet och av berednings-
gruppen för regional utveckling. Speciella seminarier 
och konferenser har under 2002/2003 hållits där olika 
regionala intressenter (vid åtminstone tre tillfällen) sam-
lats för att diskutera tillväxt- och utvecklingsfrågor och 
att därvid göra inspel till arbetsprocessen med tillväxt-
programmet. Till detta har förslaget till tillväxtprogram 
(i juni 2003) sänts ut på remiss till berörda aktörer och 
intressenter i regionen. Sammanlagt besvarade 30 orga-
nisationer remissen och dokumentationen av remissva-
ren finns sammanfattade i själva tillväxtprogrammet. Ett 
viktigt legitimitetsmässigt resultat av remissarbetet var att 
en bred majoritet av de berörda aktörerna, uttryckligen i 
sina remissvar, deklarerade sitt intresse att aktivt bidra till 
att förverkliga intentionerna i tillväxtprogrammet.100 

På den delregionala nivån är den demokratiska för-
ankringen utformad på olikartade sätt och hanteras av 
respektive kommun/kommunalförbund. En viktig ut-
gångspunkt för arbetet med de regionala tillväxtavtalen 
är att de åtta områden som fanns då, nu blivit till fyra 
kommunförbunds- och partnerskapsarrangemang. Det 
innebär att en del av de kommunkonstellationer (t.ex. 
Bohuslän, Dalsland, Fyrstad) som existerat tidigare nu 
fått en mindre betydelse i arbetet med tillväxtpolitiken. 
Bland flera av intervjupersonerna noteras en del svårig-
heter att i detta sammanhang lämna ett inarbetat sam-
arbetsområde och söka sig fram i nya kommunkonstel-
lationer. Överlag värderas dock nyordningen positivt av 
intervjupersonerna även om man menar att det tar tid 
att komma in i nya typer av aktörsgrupperingar av detta 
slag. Det är sannolikt detta som förklarar att kommun-
styrelsepolitikerna i enkätmaterialet gör en något mindre 
positiv värdering av arbetet med tillväxtprogram i Västra 
Götaland än vad som gällde för arbetet med tillväxtavtal 
(jfr Tabell 4.1):

TABELL 4.3  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om regionala tillväxt-  
 program. Enkätfråga från undersökningen 2004.

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att vår kommun i hög grad varit delaktig i 
arbetet med att ta fram ett s.k. tillväxprogram för /aktuell 
region/.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått*

2004

Skåne 2004 +4 (17)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) -3 (10)

...KS-politiker i sydvästra Skåne +25 (25)

...KS-politiker i nordvästra Skåne -14 (10)

...KS-politiker i nordöstra Skåne +/-0 (9)

...KS-politiker i sydöstra Skåne -6 (28)

Västra Götaland 2004 +10 (18)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) +26 (0)

...KS-politiker i GR +35 (25)

...KS-politiker i Fyrbodal +14 (8)

...KS-politiker i Sjuhärad -25 (42)

...KS-politiker i Skaraborg +5 (19)

Skåne + Västra Götaland 2004 +7 (18)

Kalmar län 2004 +55 (18)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) +14 (18)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

100  se bilaga 7 i Västra Götalandsregionens tillväxtprogram, bilaga daterad 2003-09-29.
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För Skånes del synes bedömning vara oförändrad bland 
kommunstyrelsepolitikerna jämfört med värderingen 
av tillväxtavtalet. I stort är detta också något som stäm-
mer överens med intervjumaterialet. Noterbart i tabel-
len ovan är att presidiepolitikerna i kommunstyrelserna 
(dvs. kommunalråden) i Skåne gör en betydligt mer kri-
tisk bedömning av tillväxtprogrammen jämfört med hur 
man värderade tillväxtavtalen. Detta är svårt att förklara. 
I intervjusamtalen med kommunpolitiska företrädare i 
Skåne ges en bild av att ledande kommunpolitiker i det 
närmaste rycker på axlarna när tillväxtprogrammet förs 
på tal (se resonemang ovan).101 Till stor del beror detta på 
att erfarenheterna av arbetet med tillväxtavtalen finns i 
färskt minne. I tabell 4.1, där kommunalråden gjorde en 
betydligt mer positiv värdering, hade inte riktigt utfal-
let av resurstillgången i arbetet med tillväxtavtalen blivit 
klarlagd för kommunpolitikerna.

Ur demokratisynpunkt är det också värt att till ovan-
stående karakteristik lägga att de båda regionerna betonar 
arbetet med tillväxtprogram som en utpräglad process för 
lärande. Tanken i Västra Götalandsregionen är att arbeta 
med utvärdering och uppföljning i tre delar; dels en årlig 
prövning av graden av måluppfyllelse i verksamheterna 
ifråga, dels en kontinuerlig prövning programmets sys-
tempåverkan, dvs. i vilken grad olika systembrister kun-
nat överbryggas, dels en löpande uppföljning av enskilda 
projekt.102 I Skåne betraktas också programarbetet som en 
kontinuerlig process där det görs löpande prövningar och 
avstämningar inom de organisatoriska instrument som 
utvecklas inom ramen för tillväxtprogramarbetet.103

Avslutningsvis ska de båda försöksregionernas an-
vändning av de regionalpolitiska medlen kommenteras 
mycket kortfattat.104 De statliga regionalpolitiska medlen 
omfattar olika stödformer, bl.a. medel för projektverk-

samhet och företagsstöd, som genom försöksverksam-
heten ställts till de båda försöksregionernas förfogande. 
Huvudtanken är att de aktuella medlen ska bidra till att 
finansiera insatser och projekt inom ramen för utveck-
lingsstrategi och tillväxtprogram. Under försöksperioden 
har Västra Götalandsregionen erhållit cirka 4-5 gånger så 
mycket medel jämfört med Region Skåne. Försöksregio-
nerna har därvid själva, ur egen kassa, plussat på resurs-
basen för det regionala utvecklingsarbetet. De regional-
politiska utvecklingsmedlen är alltså att betrakta som en 
del av den samlade regionala utvecklingspolitiken som 
beskrivs i detta avsnitt. Den demokratiska förankringen 
och legitimiteten i detta sammanhang är alltså därmed 
kopplad till den övergripande hanteringen av det regio-
nala utvecklingsarbetet i försökslänen. Det finns inte hel-
ler i varken intervjumaterialet eller i övrig dokumenta-
tion några demokratimässiga markeringar eller aspekter 
rörande användningen av utvecklingsmedlen.

Regional infrastrukturplanering

Försöksverksamheten med en ändrad regional ansvarsför-
delning kom att omfatta ansvaret för att i länen upprätta 
länsplaner för den regionala infrastrukturen. Den lång-
siktiga planeringsprocessen för infrastrukturen i Sverige 
består i huvudsak av tre delar. Dels en nationell väg-
hållningsplan som Vägverket upprättar, dels en plan för 
stomjärnvägar som Banverket ansvarar för samt dels läns-
planer för regional transportinfrastruktur (RTI-planer) 
som länsstyrelserna ansvarar för. Enligt försökslagstift-
ningen har Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
övertagit ansvaret för länsplanerna från länsstyrelserna. 
RTI-planerna omfattar investeringar, dvs. ny- och om-
byggnation, samt trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala 

101  Om vi redovisar enkätfrågan i tabell 4.2 för gruppen ordförande respektive vice ordförande i Skåne efter svarsalternativen i enkäten svarar 7% Instämmer helt, 37% Instämmer delvis,  
 37% har en i stort sett motsatt åsikt och 9% har en helt motsatt åsikt. Åsiktsfördelning visar alltså att ytterst få placerar sig i de båda ytterlägena instämmer helt respektive helt motsatt  
 åsikt. En relativt stor andel (10%) kryssar i vet ej/ingen åsikt rutan i enkäten. Sammantaget ges alltså en bild av en något tvehåg-sen politikergrupp.

102  se Det gemensamma Västra Götaland – hållbar tillväxt för attraktivitet och konkurrenskraft. Tillväxtprogram för Västra Götaland 2004-2007. Västra Götalandsregionen, 2003-10-14. (sid 30).
103   se t.ex. Lägesrapport oktober 2004 – regionala utvecklingsprogrammet för Skåne, Region Skåne 2004.
104  en mer utförlig beskrivning och analys ges i Statskontorets utvärdering av försöksverksamheten.
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vägnätet. Länsplanerna omfattar också bidrag till kom-
muner för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det kom-
munala vägnätet samt till åtgärder i kollektivtrafikens 
infrastruktur. I den senaste planeringsomgången för pe-
rioden 2004-2015 har RTI-planens omfattning minskats 
genom investeringar och reinvesteringar i länsjärnvägar 
lagts över på Banverkets nationella plan för stomjärnvä-
gar. Även statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar som 
berör spåranläggningar har förts över till Banverkets plan 
liksom att förbättringsåtgärder på statliga vägar som inte 
är stomvägar tagits bort från RTI-planen och förts över 
till Vägverkets nationella väghållningsplan.

I och med att försöksverksamheten inleddes tidigare 
i Skåne jämfört med Västra Götaland kom självstyrelse-
organet i Skåne, dvs. Regionförbundet Skåne, att ta över 
ansvaret för RTI-planen redan 1997 i den planeringsom-
gång som omfattande perioden 1998-2007. Västra Gö-
talandsregionen inledde försöksverksamheten 1999 och 
har därför hittills endast haft ansvaret för en hel plane-
ringsomgång, dvs. 2004-2015. 

Arbetet med RTI-planen inom Region Skåne har be-
drivits efter en projektmodell som lades fast i mars 1999 
och som bygger på en nära samverkan mellan olika ak-
törsintressen i regionen. Ledningen för arbetet har, en-
ligt beslut av regionstyrelse och fullmäktige, förlagts till 
Region Skånes regionala utvecklingsnämnd (tidigare låg 
ansvaret på det som då kallades den regionala utveck-
lingsberedningen). Utvecklingsnämndens presidium har 
haft en samordnande roll och utgjort beslutsfattare för 
de mer löpande styrningsuppgifterna i arbetet. På tjäns-
temannanivå utgjorde enheten Planering & Miljö inom 
Region Skåne projektledning. Projektledningen hade till 
sitt förfogande en arbetsgrupp bestående av dels tjänste-
män från andra enheter inom Region Skåne (tjänstemän 
med ansvar för regional utveckling, näringsliv och kol-
lektivtrafik), dels tjänstemän från statliga myndigheter 
(länsstyrelsen, de fyra trafikverken) samt dels kommun-
representanter för Skånes fyra regiondelar. Intressant i 

sammanhanget är också att det för varje regiondel funnits 
en kommunal beredningsgrupp på tjänstemannanivå där 
Skånes samtliga 33 kommuner funnits företrädda. Dessa 
beredningsgrupper träffas, på Region Skånes initiativ, 2-3 
gånger årligen där även företrädare för de statliga myn-
digheterna på området medverkar. Förankringsfunktio-
nen för RTI-planen i Skåne bestod också i inriktnings-
skedet av planeringen av en större referensgrupp med 
representanter för företag, högskolorna, forskningsorgan, 
miljöorganisationer, handikapprörelsen, länsstyrelsen, 
Banverket, Vägverket och Region Skåne.105 

Den skånska planeringsprocessen för perioden 2004-
2015 kan sägas ha startat i september år 2000 med en s.k. 
inriktningsdialog. Den bedömning som gjordes av politiker 
och tjänstemän inom Region Skåne var att det behövdes 
en förnyad prövning, med bred ansats, av infrastruktur-
situationen i Skåne. Öresundsbron, Hallandsåsprojektet, 
Citytunneln i Malmö var några av de mer specifika pro-
jekt som bedömdes betydelsefulla att bearbeta i den kom-
mande planprocessen. Ett dialogmaterial som utarbetats 
inom Region Skåne skickades ut på remiss till kommuner, 
myndigheter, näringslivsorganisationer, högskolor etc. Det 
behandlade hela transportområdet, dvs. såväl åtgärder som 
hanteras i RTI-planen som de som hanteras i den natio-
nella väghållningsplanen och i banhållningsplanen. En del 
av analysen under inriktningsdialogen fokuserades mot 
hur infrastrukturåtgärder kan bidra till genomförandet av 
utvecklingsmålen i Skånsk Livskraft. Inriktningsdialogen 
avslutades i juni 2001 då regionfullmäktige fattade beslut 
om den övergripande inriktningen av den kommande pla-
neringsprocessen gällande hela infrastrukturplaneringen 
(alltså samtliga tre planer; RTI-plan, de nationella pla-
nerna för vägar respektive järnvägar). Inriktningsbeslutet 
innebar att behoven av regionala och nationella insatser i 
infrastrukturen under den kommande 10-årsperioden be-
dömdes till 37 miljarder kronor vilket var nära nog en för-
dubbling jämfört med motsvarande ram som låg i planen 
för perioden 2002-2011.

105  se PM 1999-03-14, Uppläggning av infrastrukturplaneringen, Region Skåne, Planering och Miljö.
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Nästa steg i planeringsprocessen inleddes våren 
2002 genom att Region Skåne inhämtade underlag från 
kommuner, berörda myndigheter, organisationer m.fl. 
inför det kommande arbetet med RTI-planen. Resultatet 
av detta inledande arbete presenterades i augusti 2002 i 
ett dokument där de olika skånska aktörernas perspek-
tiv, analyser och förslag presenterades.106 Noterbart är här 
också att kommunernas regiondelsorgan/grupper, till 
stor del, ansvarat för att samordna kommunernas per-
spektiv och förslag i respektive regiondel. På grundval 
av bl.a. detta material utarbetades under hösten 2002 ett 
förslag till RTI-plan som i januari 2003 skickades ut på 
remiss för synpunkter till en bred krets av organisationer, 
kommuner och myndigheter i Skåne. Ett samlat förslag 
presenterades för regeringen i september och efter det att 
regeringen fastställt ramarna för samtliga infrastruktur-
planer kunde regionfullmäktige i april 2004 fastställa den 
slutliga RTI-planen för perioden 2004-2015.107 

På frågan om hur intervjupersonerna i Skåne vär-
derar den demokratiska legitimiteten för RTI-plane-
ringen lämnas överlag en positiv bild. Intervjupersonerna 
pekar på att processerna, från inriktningsdialogen fram 
till fullmäktiges slutliga ställningstagande, präglats av 
dialog med en bred krets av aktörer, förankring i förhål-
lande kommunerna och ett relativt stort intresse från 
de politiker som varit involverade i processen. Några av 
intervjupersonerna noterar dock att arbetet med infra-
strukturfrågorna är mer tekniskt komplicerade än vad 
som gäller för arbetet med tillväxtprogram och utveck-
lingsprogram. Många uppfattar att RTI-planen är bero-
ende av ett tämligen komplicerat regelverk, att systemet 
med tre planer är svåröverskådligt och att det är svårt att 
se både rumsliga och tidsmässiga sammanhang i plane-
ringsdokumenten. Flera intervjupersoner pekar också på 
att infrastrukturplaneringen därmed är mer beroende av 

tjänstemannaexpertis än vad som gäller för andra regio-
nala utvecklingsfrågor. 

Kritik av detta slag förekommer men kan inte sägas 
vara dominerande i intervjupersonernas värdering av de-
mokratiaspekterna med RTI-planen. Överlag visas istället 
på intressanta exempel på hur kommunerna och de aktu-
ella regiondelarna samspelat på ett nytt och positivt sätt i 
infrastrukturfrågor. Flera intervjupersoner lyfter fram att 
arbetet präglats av att en bred krets av aktörsintressen ta-
git aktiv del i arbetet osv. RTI-planens kopplingar till kol-
lektivtrafiken i Skåne ses också av en del intervjupersoner 
in som ett positivt inslag ur demokratisynpunkt. Tanke-
gången här är att kollektivtrafiken anses som en viktig 
angelägenhet för många medborgare och planeringen av 
framtidens infrastruktur kan vara avgörande för kollek-
tivtrafikens utveckling och funktionssätt. En viktig del i 
den demokratiska förankringen, som vi ska återkomma 
till i avsnitt 4.3, är att de politiska partierna kunnat no-
tera fler aktiviteter och ett växande intresse för frågor med 
koppling till infrastrukturen i Skåne.108 

RTI-planen för 2004-2015 var alltså den första i sitt 
slag som Västra Götalandsregionen hade ansvar för. I led-
ningen för arbetet stod, på uppdrag av regionstyrelse och 
fullmäktige, beredningsgruppen för regional utveckling 
och dess presidium. Grundläggande i hela förankrings-
arbetet med Västra Götalandsregionens RTI-plan är att 
kommunerna, via sina kommun/kommunalförbund, 
är aktiva medskapare i processen. På tjänstemannanivå 
har den s.k. RTP-gruppen, med representanter från re-
gionen, de fyra kommun/kommunalförbunden, de fyra 
trafikverken, Västtrafik AB, Landvetters flygplats, Västra 
Götalandsregionens miljösekretariat och handikappkom-
mittén, fungerat som beredande och samordnande organ 
i planeringsprocessen. För det operativa arbetet har RTP-
gruppen initierat en rad särskilda arbetsgrupper för jäm-

106  se dokument kallat Sammanställning av underlag och åtgärdsförslag. Inför upprättandet av långsiktiga transportinfrastrukturplaner 2004-2015, Planering och miljö, Region Skåne  
 2002-08-19.

107   Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015, Region Skåne, Huvudrapport, antagen av regionfullmäktige i april 2004.
108   ett uttryck för detta är att de politiska partierna presenterade ovanligt många tilläggsyrkanden, protokollsanteckningar och särskilda yttranden i samband med regionstyrelsens och  

 fullmäktiges behandling av RTI-planen (se t.ex. protokoll regionstyrelsen 2003-06-02).
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ställdhet, miljö och fysisk tillgänglighet för funktions-
hindrade. Väsentligt i förankringsarbetet av RTI-planen 
(och för de nationella planerna) har också varit en rad 
informationsmöten med en bred krets av intressenter, 
bl.a. kommunerna i regionen, länsstyrelsen, Landvetters 
flygplats, transportföretag, näringslivs- och fackliga orga-
nisationer, miljörörelsen, trafikverk, handikapporganisa-
tioner. Sammanlagt genomfördes hela åtta sådana infor-
mationsmöten under planeringsprocessen.109 

En viktig utgångspunkt för planeringsprocessen 
med RTI-planen i Västra Götaland har varit RUS-målet 
om att ”bygga ut infrastrukturen med 50 miljarder” un-
der en tioårsperiod. På grundval av bland annat detta tog 
regionstyrelsen i mars 2001 ställning till en övergripande 
strategi för infrastruktursatsningarna i Västra Götaland. 
Tre övergripande mål lades därvid fast; att förbättra det 
totala utfallet av planerade investeringar, att projekt med 
högre effektivitetsvärden i det regionala perspektivet prio-
riteras upp samt, inte minst viktigt för denna utvärdering, 
att skapa en högre delaktighet bland olika aktörer i Väs-
tra Götaland. En gemensam strävan i strategin har varit 
att få samtliga kommuner i regionen att ställa sig bakom 
en prioriteringslista inom ramen för 50 miljardersmålet. 
Ett konkret förslag till RTI-plan togs fram under hös-
ten 2002 som blev föremål för en bred remissbehand-
ling under januari-april år 2003. Ett omfattande förank-
ringsarbete genomfördes också av beredningsgruppen för 
regional utveckling i Västra Götalandsregionen rörande 
regionens egna remissvar på de båda nationella planerna 
till Vägverket respektive Banverket. Slutresultatet av pro-
cesserna blev dels att regionfullmäktige i juni 2003 kunde 
fatta beslut om länsplanen110 och dels att samtliga kom-
muner i regionen ställde sig bakom en gemensam prio-
riteringslista för hela kakan av infrastrukturinvesteringar 
i Västra Götaland (alltså även Vägverkets och Banverkets 
nationella planer med inriktning mot Västra Götaland). 

Den demokratimässiga värderingen blir likartad 
med slutsatserna för Skånes del. Kommunerna har spe-
lat en aktiv roll i hela beslutsprocessen och möjligheter 
har kontinuerligt givits även till en rad andra intressen-
ter att deltaga i och påverka innehållet i infrastruktur-
planeringen i Västra Götaland. Generellt sett är bilden i 
intervjumaterialet positiv rörande förankringsformer och 
deltagandeaspekter. Några kritiska röster finns dock som 
talar för behovet av att öka exempelvis näringslivsorgani-
sationernas roll i processen och några upplever att tjäns-
temännen och expertinflytandet bitvis kommit att få för 
stor dominans. Planarbetets relativa komplexitet ses, pre-
cis som i Skåne, som en viss komplikation ur demokra-
tisynpunkt. En huvuddel av de intervjuade menar dock 
att den nya regionen, med samlat grepp över hela Västra 
Götaland, varit betydligt mer ändamålsenlig jämfört med 
situationen då tre länsstyrelser hade att samsas om ut-
rymmet. Den politiska enigheten bland kommunerna i 
Västra Götaland rörande infrastruktursatsningarna hade 
då också, enligt flera av intervjupersonerna, varit svår att 
uppnå.111 Låt oss som avslutning i denna del titta på hur 
ledande kommunpolitiker värderat inflytandeaspekter i 
RTI-planeringen.

109  se bilaga 8 i Regional infrastrukturplan för Västra Götaland, 2004-2015, Västra Götalandsregionen, 2003.
110   se Regional infrastrukturplan för Västra Götaland, 2004-2015, Västra Götalandsregionen, 2003.
111   Liknande slutsatser dras av Konsultföretaget GCI Göteborg, som på Västra Götalandsregionens uppdrag utvärderat infrastrukturplaneringen i Västra Götaland (se rapporten   

 Utvärdering av infrastrukturplaneringen i Västra Götaland, juni 2004, GCI Göteborg).
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TABELL 4.4   Kommunstyrelseledamöternas åsikter om RTI-plan. 

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att /aktuell region/ tagit hänsyn till vår kom-
muns synpunkter i samband med arbetet med infrastruktur- 
och trafikfrågor i regionen.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999**
Balansmått* 

2004

Skåne -2 (24) +25 (6)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande 
i KS (2004)

+15 (15) +30 (3)

... KS-politiker i sydvästra Skåne +2 (17) +62 (6)

... KS-politiker i nordvästra Skåne 0 (33) +10 (5)

... KS-politiker i nordöstra Skåne -21 (21) -12 (9)

... KS-politiker i sydöstra Skåne +38 (38) +44 (0)

Västra Götaland -4 (28) +13 (6)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande 
i KS (2004)

-42 (6) +19 (0)

... KS-politiker i GR +10 (40) +35 (15)

... KS-politiker i Fyrbodal -23 (32) +20 (2)

... KS-politiker i Sjuhärad +23 (15) +17 (16)

... KS-politiker i Skaraborg 0 (23) -7 (2)

Skåne + Västra Götaland -3 (26) +18 (6)

Kalmar län +12 (31) +53 (16)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +3 (27) +23 (7)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

** Frågan från 1999 formulerades på följande sätt: Jag upplever att /aktuell region/ 

tagit hänsyn till vår kommuns synpunkter i samband med arbetet med trafik- 

och infrastrukturplaneringen. OBS om Västra Götalandsregionen: Resultatet för 

Västra Götalandsregionen bör bedömas med stor försiktighet då man vid tillfället för 

undersökningen knappast alls hade kommit igång med infrastrukturplaneringen.

Tabellen bekräftar i huvudsak det som framkommit un-
der djupintervjuerna. Kommunernas ledande politiker 
ger en övervägande positiv bedömning av de båda för-
söksregionernas arbete med RTI-planen. I båda försöks-
regionerna finns det dock delar av kommunlandskapet 
som ger en betydligt mer negativ bedömning. I Västra 
Götalandsregionen är det Skaraborgsområdet som drar 
ner det totala balansmåttet medan politikerna i Göte-
borgregionen synes mer tillfreds med den aktuella ord-
ningen. På motsvarande sätt är det kommunpolitiker i 
nordöstra Skåne som drar ner balansmåttet medan kom-
munpolitikerna i sydvästra hörnet är mer positivt inställ-
da. Intressant med tabellen ovan är också att de ledande 
kommunpolitikerna i Västra Götaland gör en helt annor-
lunda värdering av RTI-arbetet 2004 jämfört med 1999. 
Detta är tydligt uttryck för att beredningsorganisationen 
i Västra Götalandsregionen nu hunnit få ökad grad av in-
stitutionalisering och att de ledande kommunpolitikerna 
i Västra Götaland i hög grad varit involverade i arbetet 
med infrastrukturfrågorna. Fortfarande har dock de båda 
försöksregionerna en bit kvar till man når den mycket 
positiva värdering som lämnas av kommunpolitikerna i 
Regionförbundet i Kalmar län.

Kulturpolitik och kulturpåse

Enligt riksdagens beslut 1996 om försöksverksamheten 
med ändrad regional ansvarsfördelning överfördes upp-
giften att fördela statsbidrag för regional kulturverksam-
het från Statens kulturråd till de regionala självstyrelseor-
ganen i Skåne, Kalmar och Gotlands län. Denna uppgift 
kom alltså inte att ingå i försöksverksamheten i Västra 
Götalands län. I samband med riksdagens beslut år 2002 
om den regionala samhällsorganisationen medgavs inte 
heller de kommunala samverkansorganen att få detta an-
svar. Därmed förlorade både Kalmar och Gotlands län 
uppgiften att fördela den s.k. Kulturpåsen. Systemet har 
dock fortlevt för Region Skånes del. 

I de utredningar och riksdagsbeslut som föregick 
försöksverksamheten markerades på flera ställen betydel-
sen av att kulturen borde få en större plats i framtidens 
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regionala utvecklingsarbete. En viktig tematik i region-
frågans samlade utredningsarbete handlade om att pröva 
nya former för ansvarsfördelningen inom kulturområdet. 
I regionberedningen, som publicerades år 1995, formu-
lerades denna tematik på följande sätt:

”På grund av det nu anförda anser Regionberedningen 
det nödvändigt, att ett regionalt utvecklingsprogram också 
inrymmer en tydlig och väl genomarbetad strategi för 
den samlade kulturella utvecklingen. Samhällsansvaret 
för förverkligandet av denna kulturstrategi bör ligga hos 
landstingen som det organ som i ett regionalt helhetsper-
spektiv bäst bedöms kunna förverkliga en samordnad och 
mångfasetterad regional kulturell utveckling.” 112 

I regeringens proposition för försöksverksamheten från 
1996 slogs därefter fast att en viktig utgångspunkt var att 
kulturfrågorna borde bli en mer integrerad del i respek-
tive läns regionala utvecklingsstrategi. Det mest konkreta 
förslaget på kulturområdet var att låta Region Skåne få 
möjligheten att fördela statsbidrag för regional kultur-
verksamhet. Kopplingarna i övrigt mellan kulturfrågor 
och regionala utvecklingsarbete är ett i svensk region-
forskning tämligen outforskat område. Avsikten med 
detta delavsnitt är dels att översiktligt beskriva och vär-
dera hur Region Skåne hanterat ansvaret med den s.k. 
Kulturpåsen, dvs. uppgiften att fördela statsbidrag till 
regionala kulturinstitutioner samt dels att pröva frågan i 
vilken grad kulturfrågorna fått plats i de båda försöksre-
gionernas regionala utvecklingsarbete.

Enligt förordningen om försöksverksamhet med 
ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverk-
samhet har Region Skåne att fördela statsbidrag till de 
kulturinstitutioner som regeringen pekat ut. Enligt reg-
leringsbrevet för år 2004 får statsbidraget lämnas till föl-
jande elva institutioner:
• Regionmuseet i Skåne,
• Kulturen i Lund,
• Malmö museer,

• AB Helsingborgs Stadsteater,
• Malmö Opera och Musikteater AB,
• Malmö Dramatiska teater AB,
• Skånes Dansteater AB,
• Helsingborgs Nya Konserthus AB,
• Malmö Symfoniorkester AB,
• Stiftelsen Musik i Skåne,
• Länsbiblioteket Skåne.

Enligt förordningen får statsbidrag endast lämnas till 
regionala och lokala institutioner vars verksamhet även 
finansieras av ett regionalt självstyrelseorgan, ett lands-
ting, en kommun eller någon annan huvudman. En ut-
gångspunkt för Region Skånes medelsfördelning är enligt 
regleringsbrevet för år 2004 att huvudmännens totala 
motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för 
att oförändrat statsbidrag skall utbetalas. Förordningen 
medger att Region Skåne får göra egna omfördelningar 
av de statliga bidragen mellan de av staten utpekade elva 
institutionerna. Möjligheten att göra sådana omfördel-
ningar har emellertid inte utnyttjats i någon nämnvärd 
grad av Region Skåne. Anslaget för statsbidrag till Skå-
nes kulturinstitutioner uppgår för budgetåret 2004 till 
cirka 145 miljoner kronor. Av den totala anslagsposten 
får högst 300 000 kronor användas till administrations-
kostnader för Region Skånes del.

Det har under hela försökstiden varit omdebatte-
rat huruvida systemet med den s.k. Kulturpåsen stärkt 
eller rent av försvagat möjligheterna att foga in kultur-
politiken som en del i det regionala utvecklingsarbetet. 
Parkkommittén föreslog i sitt slutbetänkande ett delvis 
nytt samspel mellan stat och region gällande statsbidrags-
givningen för regionala kulturinstitutioner. Kommittén 
menade att den gällande ordningen, med en av Kultur-
rådet fastställd förteckning över stödberättigade regionala 
kulturinstitutioner, borde ändras. Kommittén förordade 
istället ett system som innebär att regeringen anvisar en 
bidragsram inom vilken självstyrelseorganen har rätt att 

112  SOU 1995:27, sid. 342
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själva besluta om vilka regionala kulturinstitutioner som 
statsbidraget skall fördelas till. För att säkra de nationella 
målen för kulturpolitiken föreslog kommittén att staten 
genom Kulturrådet sluter avtal eller kontrakt med själv-
styrelseorganen om den övergripande inriktningen för 
användningen av statsbidraget.113 

Remissinstanserna ställde sig generellt sett positiva 
till kommitténs förslag i denna del även om det fanns 
företrädare för enskilda kulturinstitutioner, t.ex. Hel-
singborgs stadsteater, som var tveksamma eller negativa. 
Regeringen hörsammade som bekant inte denna utred-
ningspropå utan tog snarare ett steg tillbaka genom att 
man inte medgav någon möjlighet alls för de kommu-
nala samverkansorganen att fördela statliga kulturmedel. 
Statens Kulturråd som hela tiden varit tveksam till ord-
ningen med en Kulturpåse konstaterar i sitt remissvar på 
Parkkommittén:

”I betänkandet ges sken av att Kulturrådet generellt sett 
är positivt till en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet. 
Kulturrådet vill istället medverka till en utvecklad sam-
verkan mellan regionerna, vilken utgår från att de statliga 
resurserna ligger kvar på statlig nivå. De institutioner som 
ska erhålla statsbidrag ska liksom hittills utses av regeringen 
och utvecklingsmedlen till regionala kulturinstitutioner 
ska fördelas av Kulturrådet. Dessa principer är avgörande 
för att den nationella kulturpolitiken ska kunna hävdas i 
hela landet och utvecklas i samspel med regional och lokal 
kulturpolitik.” 114 

Vilka erfarenheter finns då att redovisa när det gäller 
hanteringen av kulturpåsen i Skåne? Det bör väl inled-
ningsvis påpekas att den demokratimässiga prövningen 
i denna del är särskilt svårgjord eftersom hanteringen 
av kulturpåsen alltså egentligen är starkt kringskuren 
av de regler som utfärdas av den centrala statsmakten. 

Utrymmet för Region Skåne att självständigt utforma 
bidragsgivningen styrs av vilka institutioner som pekats 
ut och av villkoren för hur finansieringen ska utformas. 
Till detta lyfter några av intervjupersonerna fram kom-
plikationer på den regionala nivån som bidragit till att 
ytterligare beskära det demokratiska handlingsutrymmet. 
Det gäller bl.a. skatteväxlingsavtalet med Malmö kom-
mun och den traditionella rivaliteten mellan Malmö och 
Helsingborg rörande kultursatsningar.115 Sammantaget 
innebär detta att den demokratiska potentialen inte är så 
stor beträffande statsbidragsfördelningen till kulturinsti-
tutioner i Skåne. Likväl råder stor enighet bland de inter-
vjuade om att det finns ett värde i att bibehålla ansvaret 
för kulturpåsen. Motiveringarna för detta är främst att 
kulturpåsen ger en stärkt roll för Kultur Skåne genom 
den uppmärksamhet och betydelse medlen de facto har 
för de regionala kulturinstitutionerna. Kulturpåsen leder 
också till att kontaktytorna mellan Kultur Skåne och de 
bidragsberättigade institutionerna vidgas vilket i sig anses 
som något positivt. För att summera den demokratimäs-
siga förankringen av Region Skånes kulturpolitik är det 
ett par aspekter som bör lyftas fram.

För det första utformas den demokratiska styr-
ningen och förankringen av Region Skånes kulturpolitik 
inom ramen för sektorn regional utvecklingspolitik (se 
figur 4.2) och i Region Skånes Kulturnämnd. Kultur-
nämnden har 13 ledamöter (+ 13 ersättare) och utgör 
politisk facknämnd för förvaltningsorganisationen Kul-
tur Skåne med sitt samordnande kansli förlagt till Lands-
krona. Förutom det samordnande kansliet består Kultur 
Skåne av ett konstkansli, ett antal kulturkonsulenter, den 
s.k. Skoltjänsten, internetprojektet Terra Scaniae, Läns-
bibliotek Skåne, Skånes Taltidning m.m. En annan viktig 
del av verksamheten är att Kultur Skåne fördelar bidrag 
till kulturorganisationer (till kulturgrupper/projekt, folk-

113  se SOU 2000:85, sid. 367ff.
114  ur Ds 2001:22, Sammanställning av remissyttranden över betänkandet ”Regionalt folkstyre och sttalig länsförvaltning (SOU 2000:85), sid. 269f.
115   Om skatteväxlingsavtalet finns en mer detaljerad redovisning i Statskontorets utvärdering (statskontoret 2004). Om betydelsen av rivaliteten mellan Helsingborg och Malmö råder  

 delvis olika åsikter bland de intervjuade. En del hävdar att rivaliteten är en allvarlig hämsko på det kulturpolitiska området medan andra hävdar att relationen blivit allt bättre och att  
 institutionerna i Helsingborg respektive Malmö förbättrats påtagligt under senare år. 
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bildningsorganisationer m.m.).116 Kultur Skåne bedriver 
alltså såväl strategisk kulturpolitisk utveckling som drifts-
ansvar för ett antal konkreta kulturaktiviteter. En viktig 
del i senare års politiska aktiviteter på kulturområdet i 
Skåne har omfattat arbetet med att ta fram dels ett kul-
turpolitiskt program för Skåne, kallat Växa med kultur, 
dels utarbetandet av en utvecklingsplan för scenkonsten 
i Skåne.117 Dessa båda dokument har framtagits i en pro-
cess med bred förankring, bl.a. genom dialogkonferenser 
och hearings, bland kulturpolitiskt och kulturellt verk-
samma aktörer i Skåne.

För det andra, och med direkt relevans för arbetet 
med kulturpåsen, bedriver Region Skåne ett mer infor-
mellt samarbete med de skånska kommunerna inom 
något man benämner KUPOL, kulturpolitiska samtal. 
Inom KUPOL-samarbetet (där politiker och tjänstemän 
deltar) träffar Region Skåne företrädare för de kommu-
ner som har statsbidragsberättigade kulturinstitutioner 
(Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Lund) för överlägg-
ningar om strategiska kulturpolitiska frågor samt, mer 
konkret, för att ta fram underlag för Kulturnämndens 
arbete. Inom KUPOL medverkar också företrädare för 
Kommunförbundet Skåne som därmed kan sägas repre-
sentera övriga kommuner i regionen. Ett antal av inter-
vjupersonerna markerar här att KUPOL-samarbetet är en 
ganska viktig demokratimässig konsekvens av att Region 
Skåne har ett ansvar för fördelningen av statsbidrag till de 
regionala kulturinstitutionerna. Dialogen med berörda 
kommuner och företrädare för kulturinstitutionerna har 
med kulturpåsen fått en viktig utgångspunkt som bildar 
bas för överläggningar om en rad andra frågor med an-
knytning till kulturutbudet etc. i Skåne.

Enligt samstämmiga uppgifter i intervjumaterialet 
framgår att bildandet av Region Skåne fört med sig en 

grundläggande förändring av den regionala kulturpoliti-
ken i Skåne. En majoritet av intervjupersonerna gör gäl-
lande att man ser ett betydande värde i att få ta ett ökat 
ansvar och inflytande över de statliga bidragen till kultur-
institutionerna i regionen. Det finns i intervjumaterialet 
en kritisk grundton mot regeringens och Kulturrådets 
uppfattning att låta kulturbidragssystemet präglas av ett 
alltför starkt centralstatligt eller nationellt intresse. Det 
innebär inte att en majoritet bland de intervjuade önskar 
se en helt decentraliserad inriktning av politiken. Snarare 
hävdar man att ett regionalt perspektiv bör få ett starkare 
genomslag i förhållande till det nationella intresset. Ar-
betssättet inom Kultur Skåne har till detta haft en tydlig 
profil (något som lyfts fram i intervjuerna) i att förankra 
de kulturpolitiska strategierna genom en bred dialog med 
olika aktörsintressen i det skånska kulturlivet. I en del 
aktiviteter, bäst kanske illustrerat med den s.k. Skoltjäns-
ten och internetsatsningen Terra Scaniae, arbetar Kultur 
Skåne med en aktiv medborgardialog där regionala ut-
vecklingsfrågor spelar en stor roll.118

Västra Götalandsregionen omfattas alltså inte av för-
söksverksamheten med fördelningen av statliga bidrag till 
regionala kulturinstitutioner. I likhet med Region Skåne 
ingår dock kulturpolitiken som en både organisatorisk 
och innehållsmässig del av den regionala utvecklingspo-
litiken i Västra Götalandsregionen. Organisatoriskt finns 
inom kulturområdet, i likhet med områdena Regional ut-
veckling och Miljö, en facknämnd med uppgift att främst 
fatta beslut och fördela medel medan Beredningsgrup-
pen för Kultur arbetar med övergripande och strategiska 
frågor där sambandet mellan region och kommuner är 
framträdande. För att hantera de många och olikartade 
uppgifter som finns inom kulturområdet har Västra Gö-
talandsregionen bildat ett antal politiska arbetsgrupper 

116  Om verksamheten se t.ex. Kultur Skånes verksamhetsplan 2004.
117   Växa med kultur. Region Skånes Kulturpolitiska program. Antaget av regionfullmäktige, november 2003. Utvecklingsplan för scenkonsten i Skåne antogs av Kulturnämnden och av  

 regionstyrelsen i maj/juni 2004.
118   Skoltjänsten är ett samarbetsorgan under Kultur Skåne och är en länk mellan Skånes skolor, museer, bibliotek, teatrar m.fl. med uppgift att informera om olika kulturaktiviteter så att  

 lärare och elever lättare kan ta del av den kunskap dessa erbjuder (se exempel på aktiviteter i publikationen Skoltjänsten – Magasin från Skoltjänsten, Kulturpedagogik, våren 2004).  
 Terra Scaniae är en Internet-resurs med främsta målgrupp för skolor i regionen och som behandlar Skånes Historia (se www.ts.skane.se).
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där såväl regionala som kommunala företrädare ingår. 119 
Den kulturpolitiska förvaltningsorganisationen utgörs 
av ett kultursekretariat med 15 anställda och med säte 
i Uddevalla. Sekretariatets uppgift är att genomföra de 
politiska besluten samt att lämna uppdrag för att utveckla 
och stimulera kulturlivet i regionen.

Västra Götalandsregionens kulturpolitik har under 
perioden 2001-2004 utgått från en samlad kulturpolitisk 
strategi som antogs av regionfullmäktige i oktober 2001. 
Strategin lyfter fram strategiska mål för kulturområdet 
gällande bl.a. demokrati och kultur, värnandet av yttran-
defriheten och främjandet av internationellt kulturutbyte. 
Strategin betraktas som intimt sammankopplad med ut-
vecklingsstrategin och det regionala utvecklingsarbetet.120 
En grundläggande princip i regionens kulturpolitik byg-
ger på att finansieringen av kulturverksamheter (från an-
slag till de stora institutionerna ner till bidrag till mindre 
kulturgrupper) bör vara explicit kopplad till ett regionalt 
uppdrag och regionens intresse. Regionens eller Kultur-
nämndens uppdrag finns tydliggjord i årligt preciserade 
styrdokument till de regionala institutionerna. Styrdoku-
mentet innehåller dels en mer allmän text kring det regio-
nala kulturuppdraget och dels mer detaljerade beskriv-
ningar av de enskilda kulturinstitutionernas åtaganden. 
Vägledande för Västra Götalandsregionens kulturpolitik 
utgörs också av en överenskommelse med Statens kultur-
råd där en gemensam inriktning tagits fram rörande de 
regionala kulturinstitutioner där stat och region har ett 
gemensamt finansieringsansvar. 

Den demokratiska förankringen av Västra Gö-
talandsregionens kulturpolitiska aktiviteter grundas i 
dels den politiska nämndsstrukturen, dels i berednings-
systemet tillsammans med kommun- och kommunal-
förbunden och dels genom de specifika arbetsgrupper, 
med politisk sammansättning, som hanterar enskilda 
kulturområden. Karaktären på det kulturpolitiska arbe-
tet i Västra Götalandsregionen följer, i likhet med övriga 

politikområden i regionen, en beställarfunktion vilket 
innebär att politikerna i systemet lämnar uppdrag till an-
dra utförare i och utanför organisationen. Vi kan på kul-
turpolitikens område se en relativt formaliserad ordning 
där Kulturnämnden har en beställar- och finansierings-
funktion medan Beredningsgruppen för Kultur svara 
för det formaliserade förankringsarbetet i förhållande till 
regionens kommuner. Till detta har Västra Götalandsre-
gionen, i likhet med Skåne, bedrivit relativt omfattande 
aktiviteter med seminarier och konferenser för att förank-
ra och utveckla viktiga strategi- och policyfrågor inom 
kulturområdet. Ett antal av intervjupersonerna menar att 
Beredningsgruppen för Kultur inte kommit att fungera 
lika väl som Beredningsgruppen för Regional utveck-
ling (BRU). Vi kan också av mötesanteckningarna från 
Kulturberedningen notera att antalet sammanträden har 
varit färre och att den kommunalpolitiska närvaron peri-
odvis sviktat något (se vidare i avsnitt 4.4 nedan). Bland 
intervjupersonerna hävdas att dessa problem betingats 
av att beredningsrollen inte varit lika tydligt formulerad 
och utvecklad på kultursidan som den varit inom BRU. 
Genomgående i dessa bedömningar är dock att bered-
ningssystemet inom kulturområdet, successivt, kommit 
att stabiliseras och förbättras under de senaste två åren.

Om vi sammanfattar genomgången av de båda för-
söksregionernas kulturpolitik kan, för det första, noteras 
att man i båda regionerna betraktar kulturfrågorna som 
en starkt integrerad del i den regionala utvecklingspoliti-
ken. Slutsatsen blir att kulturpolitiken, i båda regionerna, 
kommit att få en mer markerad roll av att vara en del av 
det regionala utvecklingsarbetet än vad som var fallet på 
de gamla länens tid. Det finns tydliggjorda kopplingar 
mellan den regionala utvecklingsstrategin och de kultur-
politiska ambitionerna i båda regionerna och vi kan också 
se en uppgradering av kulturfrågornas betydelse i såväl 
infrastrukturplaneringen som i tillväxtarbetet. 

För det andra är emellertid olikheterna mellan re-

119  Några av arbetsgrupperna behandlar frågor om exempelvis stipendier, bild- och form, barn- och unga med funktionshinder etc. 
120  se Kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen, antagen av regionfullmäktige i oktober 2001, Västra Götalandsregionen, regionfullmäktige 2001-10-23.
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gionernas kulturpolitiska arbete slående. Naturligtvis lig-
ger den stora skiljelinjen mellan de båda regionerna i att 
Region Skåne hanterar fördelningen av statsbidragen till 
regionala kulturinstitutioner medan man i Västra Göta-
landsregionen arbetar med en frivillig överenskommelse 
med Kulturrådet rörande den övergripande inriktningen 
av stödpolitiken till de regionala kulturinstitutionerna. 
Region Skåne s demokratiska legitimitet påverkas san-
nolikt både negativt och positivt av att ha ansvar för kul-
turpåsen. Ansvaret öppnar å ena sidan för ett aktivt sam-
tal mellan Region Skåne och de statsbidragsberättigade 
kulturinstitutionerna (och dess kommunala företrädare) 
som indirekt kan leda till olika typer av ’spill-övereffekter’ 
i andra kulturella sammanhang och aktiviteter. Å andra 
sidan, som en del intervjupersoner påpekar, har Region 
Skånes relationer med Kulturrådet varit konfliktfyllda 
vilket kan ha förhindrat en utveckling och förändring 
både av stödsystemet som sådant och för andra delar i 
samarbetet mellan Region Skåne och Kulturrådet. 

En annan skiljelinje ligger i att Region Skånes kul-
turpolitiska organisation inte bara innefattar strategiska 
och övergripande aktiviteter utan också ansvar för rena 
driftsfrågor. Utvecklingsarbetet med den s.k. Skoltjänsten 
och internetsatsningen Terra Scaniae är ett exempel på 
sådana aktiviteter som åtminstone i någon mån innehål-
ler en potential för ett aktivt medborgarsamtal om regi-
onpolitiska frågor. Denna typ av direkta och operativa 
funktioner är mer sällsynt förekommande inom ramen 
för Kulturnämnden och kultursekretariatet i Västra Gö-
talandsregionen. Den typen av aktiviteter finns främst 
utvecklad i olika utförargrupperingar på decentraliserad 
nivå i Västra Götaland. 

Avslutningsvis är det värt att notera att det i båda 
regionerna finns en uttalad kritik mot den statliga kul-
turpolitiken (med dess rötter i 1974 års kulturpolitiska 
riksdagsbeslut). Man menar att politiken utgår från ett 
centralstatligt synsätt där stödgivning och regler är for-
mulerade i olika kulturpolitiska stuprör. Flera intervju-
personer menar att tiden nu är mogen för att revidera 
denna centralstatliga politik till förmån för ett vidgat ut-

rymme för regionerna att mer självständigt få formulera 
en politik där de olika kulturformerna kan föras samman 
i nya konstellationer och projekt. Även den kulturpoli-
tiska kopplingen till det regionala utvecklingsarbetet ses 
som en strategisk del i en sådan reformering av framti-
dens kulturpolitik.

4.3  De politiska partierna och den                 
 regionala utvecklingen
Vi har i ett tidigare avsnitt kunnat konstatera att de poli-
tiska partierna spelade en avgörande roll under framväxt-
processerna av Region Skåne och Västra Götalandsregio-
nen. Syftet med detta delavsnitt är att fördjupa analysen 
av den demokratiska legitimiteten och förankringen av 
de båda försöksregionernas regionala utvecklingsarbete 
genom att fokusera intresset mot de politiska partiernas 
roll i försöksverksamheten. De frågor som ska besvaras 
är följande:

• Hur har de politiska partierna i försöksregionerna 
 arbetat med de regionala utvecklingsfrågorna?

• På vilka sätt har försöksverksamheten påverkat de 
 politiska partiernas organisation och verksamhet?

Centralt i analysen är aspekter som rör partiinterna rela-
tioner, anpassningsåtgärder på grund av länssammanslag-
ningarna, nya typer av aktiviteter och aspekter rörande 
partiernas valrörelsearbete. Framställningen kommer att 
disponeras i tre delar; dels om organisatoriska konsekven-
ser för partierna i de båda försöksregionerna, dels om 
verksamhetsförändringar i de politiska partierna till följd 
av försöksverksamheten samt dels hur partierna hanterat 
de politiska kontakterna och relationerna i ett flernivåsys-
tem (relationen mellan den regionala partiorganisationen 
och partipolitiska aktiviteter på lokal, nationell och inter-
nationell nivå). 
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Partiernas organisation och regionförsöken 

En viktig följd av länssammanslagningarna i Skåne och 
Västra Götaland är att ett antal politiska institutioner, 
som existerat sedan lång tid tillbaka, nu avvecklats. I de 
gamla länen fanns en uppsättning politiska institutioner 
med namn som landsting, länsstyrelse, länsarbetsnämnd 
och vi kan även tala om valkretsgränserna som en sorts 
politiska institutioner i denna bemärkelse. För de poli-
tiskt verksamma aktörerna förknippas dessa institutioner 
med bestämda traditioner, normer, problemlösningsme-
toder och inte minst i specifika personrelationer.121 Det 
finns rikligt med vittnesmål i intervjumaterialet kring 
svårigheterna att överbrygga den typen av institutions-
grundade traditioner. En av de intervjuade i Skåne säger 
om sammanslagningen av Malmöhus- och Kristandstads 
län följande:

”Tänk dig om vi skulle slå ihop Svenska Bandyförbundet 
med Ishockeyförbundet. Vi ska ju syssla med vintersport på 
is, men i övrigt har vi arbetat med helt olika traditioner 
och arbetssätt. Trots att vi har den gemensamma skånska 
identiteten fanns i de gamla länen olika sorters kulturer 
som tagit tid, mycket längre tid än vi trodde, att över-
brygga.”

I Västra Götaland har denna problematik varit betydligt 
större än i Skåne främst på grund av att det varit en fu-
sion av tre län som dessutom inbördes haft underkulturer 
med namn som t.ex. Sjuhärad och Dalsland. Problemati-
ken i denna del har även påverkat de politiska partiernas 
organisationer. I Västra Götaland har partierna traditio-
nellt haft läns- och distriktsorganisationer som följt den 
traditionella valkretsindelningen. Således har partierna 
regionala organisationsled i Skaraborg, Södra och Norra 
Älvsborg, Bohuslän samt Göteborg. I allt väsentligt le-
ver dessa partiorganisationer kvar. Detta uppfattas av de 
intervjuade partiföreträdarna, åtminstone delvis, som 
ett politiskt problem för partiarbetet. Problemet består 
främst i att finna en fungerande och aktiv styrnings- och 

förankringsfunktion i förhållande till de politiska organen 
inom Västra Götalandsregionen. För att hantera detta har 
de flesta av partierna etablerat samordnande organisatio-
ner på den regionala nivån. Socialdemokraterna arbetar 
med den kanske mest formaliserade och etablerade orga-
niseringen genom Socialdemokraterna i Västsverige som 
består av ett representantskap där de olika partidistrikten 
ingår och där man också tillsatt en styrelse. Även de andra 
partierna har motsvarande samordningsorgan, men med 
lite olikartad struktur och formaliseringsgrad. Ett genom-
gående drag i partiföreträdarnas intervjuutsagor om dessa 
samordningsorganisationer är att man betonar att diskus-
sionerna är öppna, sökande och förutsättningslösa till sin 
karaktär. Det rör sig om partiinterna överläggningar i del-
vis nyskapade fora som bidrar till att staka ut principiella 
riktlinjer inför viktiga ställningstagande som ska göras i 
respektive partis regionfullmäktigegrupp.

På frågan om varför man inte avvecklat de gamla 
läns- och distriktsorganisationerna ges svaret att detta 
fortfarande är kopplat till valkretsindelningen och till 
olika historiska traditioner i partiarbetet. Läns- och di-
striktsorganisationerna har som regel kvar sina traditio-
nella uppgifter i nomineringsarbetet av kandidater till 
de allmänna valen och i verksamhetskontakter av olika 
slag med de lokala eller kommunala organisationsleden. 
En del intervjupersoner menar att det tar tid att för-
ändra länsorganisationen genom avveckling av de tidi-
gare strukturerna i de gamla länen. Det är väl inarbetade 
arbetssätt, historiska traditioner och i några fall utgör 
olikartade ekonomiska förutsättningar (mellan befintliga 
länsorganisationer) hinder för en reformering av region-
organisationen. På längre sikt bedömer de flesta av parti-
företrädarna i Västra Götaland att partiorganisationerna 
kommer att förändras i riktning mot ett institutionsbyg-
gande runt regionen som enhet. Avgörande för detta är, 
enligt flera intervjupersoner, hur valkretsindelningen ut-
formas i framtiden. Vid valet 2002 fanns fem valkretsar 
för valen till regionfullmäktige och dessa överensstämmer 

121  En analys av institutionella aspekter av detta slag i regionala politikmiljöer finns i Johansson, J. 2004.
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med den valkretsindelning som fanns före bildandet av 
Västra Götalandsregionen, dvs. valkretsar i Göteborg, Bo-
huslän, Älvsborgs södra respektive norra samt Skaraborg. 
Intervjupersonerna förordar att man gör om valkretsin-
delningen till fyra valkretsar med samma indelning som 
kommun- och kommunalförbundsindelningen.122 

I Skåne har partierna kommit betydligt längre i detta 
avseende. För det första kan noteras att både socialdemo-
kraterna och vänsterpartiet traditionellt arbetat med par-
tidistrikt som omfattat landskapet Skåne. För det andra 
har (i skrivandets stund i oktober 2004) samtliga partier, 
utom Kristdemokraterna, avvecklat de gamla länsorgani-
sationerna och bildat organisationsenheter för hela Skåne. 
Kristdemokraterna har kvar indelningen i med Malmö-
hus- och Kristianstads län. Intervjupersoner som företrä-
der partier som fusionerat sina gamla länsorganisationer 
efter regionbildningen 1997 vittnar om att det inte alltid 
varit en enkel process. Sammanslagningarna har krävt sin 
tid för att vinna acceptans och för att få till stånd ett funk-
tionellt partiarbete på regional nivå. Intervjuutsagorna i 
denna del säger dock att problemen till stor del övervun-
nits men, som en intervjuperson noterar,

”att man måste låta den typen av processer få ta sin tid, att 
skynda långsamt.”

Intervjuuppgifterna i Skåne visar också på att relationer-
na till de lokala partileden delvis kommit att påverkas av 
att samspela med en partiets Skåneregion jämfört med 
hur det var att samspela med de tidigare länsorganisatio-
nerna. Vi ska senare i detta avsnitt återkomma till parti-
ernas relationer i ett flernivåsystem men grundläggande 
i den organisatoriska förändringen är här att den lokala 
nivån kommit att öka sitt intresse och engagemang för 
att påverka den regionpolitiska dagordningen. Detta är 
ett förhållande som visserligen gäller i både Skåne och i 
Västra Götaland även om situationen i Västra Götaland 
synes mer komplicerad där lokala organisationsled har att 

förhålla sig till dels de traditionella länsorganisationerna 
och dels till politikskapande i de fyra kommun/kommu-
nalförbunden och dels till de nya partipolitiska samord-
ningsorgan som bildats på regionnivån. 

Verksamhetsförändringar i det regionala partiarbetet

I den följande tabellen visas hur enkätrespondenterna be-
dömer de regionala utvecklingsfrågornas betydelse i det 
egna partiet. 

TABELL 4.5  Kommunstyrelsepolitikerna om partiernas aktiviteter. Enkät-  
 fråga endast 2004. 

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att mitt parti, speciellt dess läns/distriktsorga-
nisation, kommit att få ägna allt mer tid och aktivitet åt 
regionala utvecklingsfrågor under de senaste åren.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått*

2004

Skåne 2004 +67 (12)

Västra Götaland 2004 +60 (18)

Skåne + Västra Götaland 2004 +63 (15)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäk-
tige (2004)

+93 (0)

...ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) +81 (5)

...suppelanter i KS +54 (19)

Kalmar län 2004 +82 (13)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) +66 (15)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

122  se skrivelse från Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen, 2004-03-09.
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En stor majoritet av de enkätsvarande politikerna upple-
ver att det egna partiet fått ägna mer tid och aktivitet åt 
regionala utvecklingsfrågor under de senaste åren. På en 
liknande, men inte riktigt jämförbar, enkätfråga i sam-
band med utvärderingen för PARK var politikerna be-
tydligt mer osäkra rörande den egna partiorganisationens 
aktiviteter i regionala utvecklingsfrågor.123 I de djupinter-
vjuer som gjorts med företrädare för de politiska parti-
erna framkommer att partiorganisationernas aktiviteter 
med anknytning till det regionala utvecklingsarbetet 
har utökats. I 1999 års undersökning var intervjumate-
rialet relativt fattigt på berättelser eller bilder av renod-
lade partiaktiviteter inom detta område. Framträdande 
den gången var att det regionala partiarbetet i Skåne 
och Västra Götaland nära nog uteslutande handlade om 
sjukvårdspolitik. Prövningen i denna utvärdering visar 
att situationen har förändrats. Visserligen består bilden 
av att sjukvårdsfrågorna dominerar, men partiaktiviteter 
rörande regionalt utvecklingsarbete har fått en betydligt 
större plats jämfört med tidigare.

Intervjuutsagorna i denna utvärdering visar, gäl-
lande båda regionerna, att det regionala partiarbetet vi-
taliserats och under intervjuerna ges rikliga illustrationer 
på detta. För det första kan konstateras att en stor del av 
partiernas arbete i regionala frågor utgår från den politis-
ka ledningsfunktionen i Region Skåne och Västra Göta-
landsregionen. Varje parti med plats i regionstyrelsen har 
kring fullmäktigegrupperna, regionråden och med stöd 
från ett antal partipolitiskt tillsatta sekreterare byggt upp 
partikanslier med en viktig roll för politikskapandet i res-
pektive region.124 Den partipolitiska organiseringen inom 
respektive region samspelar på olika sätt med partiernas 
organisationer på framförallt läns- och distriktsnivån, 
men också med kontakter till partiets lokalavdelningar 
och till den nationella partiorganisationen. Överlag be-
skrivs detta samspel av intervjupersonerna som alltmer 

aktivt och dynamiskt. Regionråden och andra ledande 
företrädare för partiet i regionpolitiken har kommit att 
ägna alltmer tid och energi åt att delta i olika partiakti-
viteter. Kontaktutbytet mellan partiernas regionkanslier 
sker medelst nyhetsbrev, konferenser på olika teman, se-
minarier med inbjudna specialister osv. 

För det andra har den partipolitiska aktiviteten, om vi 
får tro intervjupersonerna, fått en ökad innehållslig bredd 
sedan försöksverksamheten startade. En stor del av det par-
tipolitiska kontaktutbytet och aktiviteterna runt regioner-
nas politik handlar naturligtvis om sjukvårdsfrågor, men 
samstämmiga utsagor under intervjuerna vittnar om att re-
gional utvecklingspolitik fått allt större plats. I reviderings-
arbetet av den regionala utvecklingsstrategin i såväl Skåne 
som i Västra Götaland har partiernas egna organisationer 
varit involverade på olika sätt. I Västra Götalandsregionens 
revideringsarbete av RUSEN kom revideringsprocessen att 
förlängas i tid eftersom det bl.a. fanns önskemål om att de 
politiska partierna borde få mer tid att diskutera innehållet 
i förslaget till en utvecklingsvision för Västra Götaland. Ar-
betet med infrastrukturplaneringen har också varit en fråga 
som behandlats i partiorganisationerna. Tjänstemän i de 
båda regionerna uppger exempelvis att de medverkat vid en 
rad möten med de politiska partierna för att informera och 
föra en dialog om innehållet i den kommande infrastruk-
turplaneringen. Intervjupersonerna i de båda regionerna 
kan också vittna om aktiviteter rörande den regionala kul-
turpolitiken. I Skåne har det s.k. skatteväxlingsavtalet med 
Malmö kommun och Region Skåne, på gott och ont, varit 
föremål för ganska omfattande partiinterna debatter osv. 
Däremot finns det i intervjumaterialet relativt lite utsagor 
om de politiska partiernas aktiviteter rörande de regionala 
tillväxtavtalen och arbete med regionala tillväxtprogram. I 
intervjusamtalen med ledande partiföreträdare som saknar 
’rotelansvar’ för regionala utvecklingsfrågor är kunskaperna 
om tillväxtarbetet relativt svaga.125 Generellt sett saknas (i 

123  se Johansson, J. 2000, sid. 42ff.
124   Region Skåne har 8 heltidsarvoderade regionråd och cirka 15 politiska sekreterare (till detta finns en del andra politiker med arvode). Västra Götalandsregionen har 17 regionråd med  

 cirka 20 politiska sekreterare. 
125   Politiker med plats i regionernas regionutvecklingsorgan har givetvis goda kunskaper om tillväxtarbetet.
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båda regionerna) i stort sett också illustrationer och re-
dogörelser för partinterna aktiviteter med koppling till 
arbetet med tillväxtavtal respektive tillväxtprogram. Par-
tierna har visserligen, enligt intervjupersonerna, ägnat en 
hel del tid åt tillväxt- och sysselsättningspolitik under se-
nare år, men det har skett på en mer allmänpolitisk nivå 
utan tydliggjorda kopplingar till de båda regionernas mer 
specifika tillväxtpolitiska arbete.

För det tredje kan vi dra slutsatsen att partiernas val-
rörelsearbete år 2002 innehöll en något större andel akti-
viteter med inriktning mot försöksverksamheten och det 
regionala utvecklingsarbetet än vad som var fallet 1998. 
Fortfarande, i likhet med undersökningen från 1999, ut-
gör sjukvårdspolitiken det bärande inslaget i partiernas 
valrörelsekampanjer inför valet år 2002. Likväl menar en 
majoritet av de intervjuade att de regionala utvecklings-
frågorna fått större uppmärksamhet och betydelse i valrö-
relsekampanjen 2002 jämfört med valet 1998. Ingen av 
intervjupersonerna gör emellertid gällande att det varit 
ett stort genombrott för dessa frågor i valrörelsen, men 
den dominerande uppfattningen är att utvecklingsfrågor-
na fått mer plats beroende på att man nu hunnit etablera 
ett konkret regionalt utvecklingsarbete som i vissa delar 
också nått ut i en genomförandefas. Flera av intervjuper-
sonerna säger att det i debatter om sjukvårdspolitiken 
funnits utrymme för att även diskutera utvecklingsfrågor. 
Till stor del har argumentationen handlat om att den re-
gionala utvecklingspolitiken skapar mervärden och nya 
resurser till förmån för bl.a. en starkare hälso- och sjuk-
vård i regionens olika delar. Intervjupersonerna menar 
härvid att sambanden mellan regional utvecklingspolitik 
och välfärdens förutsättningar fått ett större utrymme i 
valrörelsedebatten 2002 jämfört med 1998.

En grundläggande problematisering eller tematise-
ring under intervjusamtalen om partiernas roll i försöks-
verksamheten orienteras ofta mot det man ibland kallar 
konsensuskaraktären i det regionala utvecklingsarbetet. Trots 
att det regionala utvecklingsarbetet hanterar tämligen 
politiskt sett kontroversiella ting som ekonomisk tillväxt, 
miljöfrågor, kulturpolitik, infrastruktursatsningar osv. är 

det relativt ovanligt att de regionala utvecklingsfrågorna 
blir föremål för djupgående partikonflikter eller idépoli-
tisk debatt. Ett grundproblem, ur demokratisk synvinkel, 
är här att det därmed kan vara svårt för exempelvis väljar-
na att se skillnader mellan partiernas ståndpunkter i det 
regionala utvecklingsarbetet. En alltför konsensustyngd 
politik kan också leda till att väljarna tappar intresset då 
det saknas inslag av intressekamp och opinionsbildande 
aktiviteter för den egna ståndpunkten osv. Intervjuma-
terialet präglas i denna del av något olikartade utgångs-
punkter och dilemman. 

En typ av motiveringar bakom konsensuskaraktären 
i det regionala utvecklingsarbetet kopplas till ett effektivi-
tetskriterium, nämligen att enighet utåt ger ökad konkur-
renskraft för regionen i förhållande till omvärlden. Om 
det regionala utvecklingsarbetet är starkt konfliktfyllt och 
med splittring mellan partier och intressegrupper blir, 
i enlighet med detta resonemang, effektiviteten under-
grävd. Flera av intervjupersonerna talar här om behovet 
av regional kraftsamling både i mening av att viktiga ak-
törer i regionen medverkar för att förverkliga intentio-
nerna i utvecklingsstrategin och att man håller samman i 
förhållande den centrala statsmakten och till EU-nivån. 
I Västra Götalandsregionen lyfts, som ett exempel på 
detta, den politiska och intressemässiga enigheten bakom 
infrastrukturplaneringen 2004 som en förutsättning för 
att kunna förverkliga de högt ställda ambitionerna i ut-
vecklingsstrategin. I Skåne förekommer kraftsamlingsar-
gument i en del avseenden när det gäller det gränsregio-
nala samarbetet. Ett omvärldsengagemang över Öresund 
och Östersjön kräver ett visst mått av politisk enighet för 
att nå resultat. Kraftsamling genom konsensus har dess-
utom mer specifikt varit kopplat till själva försöksverk-
samheten. Det finns en partipolitisk majoritet i båda för-
söksregionerna om att i framtiden permanenta försöken 
och vaktslåendet om försöken har bidragit till att ena par-
tierna bakom de viktigaste besluten inom det regionala 
utvecklingsarbetet. I detta fall har alltså kraftsamlingsas-
pekten varit riktad mot den centrala statsmakten.

En annan typ av motivering bakom konsensuska-
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raktären är att en del intervjupersoner karakteriserar 
politikområdet regional utveckling som en förhandlings-
politisk verksamhet. Det regionala utvecklingsarbetet 
bygger på förtroendefulla relationer mellan regionen 
och dess parter bland privata aktörer, kommuner och 
statliga myndigheter. En viktig del i arbetet sägs vara 
att sy ihop uppgörelser mellan parterna som består av 
olika komponenter såsom finansiering, kompetensför-
sörjning, myndighetsregler, informationsutbyte. Detta 
kräver långsiktiga förhandlingsprocesser som syftar till 
helhetslösningar som accepterats av ett brett spektrum 
av intressenter. Huvudpoängen i sammanhanget är att 
den sortens politik lämpar sig illa för opinionsbildning 
och idépolitiska konflikter. I detta ligger naturligtvis ett 
dilemma mellan, å ena sidan, att få tillstånd fruktbara 
och förtroendefulla förhandlingsuppgörelser och, å den 
andra sidan, att åstadkomma tydlighet, engagemang och 
offentlighet åt det politiska arbetet. Detta dilemma präg-
lar åtminstone delvis arbetet i Västra Götalandsregionens 
beredningsgrupper. Vi har i ett tidigare avsnitt hävdat att 
beredningsgrupperna har en kommunpolitisk representa-
tion som delvis innebär att en renodlad partipolitisk be-
handling inte kan göras vid beredningsgruppernas möte. 
Syftet är istället att åstadkomma välförankrade beslut i 
utvecklingsfrågor där kommunernas intressen utgjort en 
del i besluts- eller förhandlingsprocessen. 

En tredje motiveringstyp berör komplexiteten i de 
frågor som innefattas i det regionala utvecklingsarbetet. 
Både infrastrukturplaneringen och tillväxtarbetet är i 
vissa delar exempel på tämligen komplicerade politiska 
processer (det gäller lagstiftning, finansieringssystem, an-
svarsförhållanden etc.) som berör en stor mängd intressen 
och aktörer. En del av de intervjuade partiföreträdarna 
menar att detta också lett till att tjänstemännen eller den 
regionpolitiska expertisen fått en viktig roll att spela i det 
regionala utvecklingsarbetets processaktiviteter. Alltför 
yviga partipolitiska initiativ, det må vara idépolitiska ut-
spel eller partitaktiska motförslag, riskerar att mötas av 
invändningar från tjänstemännens sida med mer tekniskt 
eller administrativt grundade argument. Intressant i detta 

är att de intervjuade tjänstemännen är medvetna om ris-
kerna med ett alltför starkt tjänstemannainflytande. En 
av tjänstemännen, med ett förflutet inom den statliga 
myndighetssfären uttrycker sig så här:

”Jag måste säga att partiernas och politikernas delaktighet 
har bidragit med en ny nerv och nya perspektiv i utveck-
lingsprocesserna. Vi som är experter har att förhålla oss till 
detta på ett aktivt sätt och jag måste medge att dagens sys-
tem skapar mervärden som inte fanns tidigare i de statligt 
styrda regionprocesserna.”

Nu bör väl tilläggas att det aldrig varit fråga om en total 
konsensus i den regionala utvecklingspolitiken. I båda 
regionerna finns partipolitiska skiljelinjer och vi kan ur 
protokollen från regionstyrelse och regionfullmäktige 
notera att det gjorts en hel del minoritetsmarkeringar 
och reservationer med anknytning till det regionala ut-
vecklingsarbetet. Även om huvudintrycket kvarstår av att 
regional utvecklingspolitik är relativt konsensusbemängt 
så har de partipolitiska konflikterna ökat sedan utvärde-
ringen 1999. Detta beror sannolikt dels på att den po-
litiska situationen i Västra Götalandsregionen består av 
en regerings- eller majoritetskonstellation med opposi-
tion från flera håll (från de två borgerliga partierna (m) 
och (kd), från (mp), (vp) samt från Sjukvårdspartiet). I 
Region Skåne synes den partipolitiska majoritetssituatio-
nen, med ett rödgrönt majoritetsblock och ett borgerligt 
oppositionsblock, ha renodlat den politiska debatten i 
mer klassiska höger-vänstertermer. Flera intervjupersoner 
pekar på att oppositionen från de borgerliga partierna i 
Region Skåne blivit mer fokuserad mot socialdemokra-
terna och detta har i någon mån inneburit fler politiska 
åsiktsskillnader, även beträffande det regionala utveck-
lingsarbetet. Det torde dessutom enligt några röster i 
intervjumaterialet vara en naturlig utveckling att en ny 
politisk ordning, som försöksverksamheten representerar, 
också kräver en del tid innan de partipolitiska skiljelin-
jerna hunnit ta form.



94

Demokrati och regionalt utvecklingsarbete  |  Regionförsök och demokratiDemokrati och regionalt utvecklingsarbete  |  Regionförsök och demokrati

Partierna i ett flernivåsystem

Analyser av regionernas utveckling i svensk och europeisk 
politik har ofta utgått från att regionen befinner sig i en 
intressant och strategisk position mellan lokalsamhället 
och den nationella eller centralstatliga nivån. Regionernas 
ställning i ett internationellt sammanhang har genom ex-
empelvis tankegångarna om ett Regionernas Europa ytter-
ligare markerat regionen som en del i ett flernivåpolitiskt 
system.126 Av framställningen så långt har framgått att både 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har relativt 
långt utvecklade politiska kontakter med såväl kommuner 
som med centralstatliga organ. De båda försöksregionernas 
kontakter på internationell nivå är också omfattande och 
mångfasseterade. Grundfrågan i detta delavsnitt handlar 
om på vilka sätt de politiska partierna hanterat regionpoli-
tikens flernivåpolitiska karaktär. Låt oss börja med partier-
nas kontaktmönster i relationen med den lokala partiorga-
nisationen och den följande tabellen ger en bild:

TABELL 4.6  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om den lokala partiorga-  
 nisationen. Enkätfrågan ställd endast för undersökningen 2004.

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att min lokala partiorganisation kommit att 
bli alltmer involverad i frågor som rör /aktuell regions/ re-
gionala utveckling.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått

2004*

Skåne 2004 +46 (6)

Västra Götaland 2004 +13 (10)

Skåne + Västra Götaland 2004 +28 (8)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i regionfullmäktige (2004) +68 (4)

...ordförande respektive v. ordförande i KS (2004) +61 (4)

Kalmar län 2004 +55 (8)

Samtliga 2004 (inkl. Kalmar län) +32 (8)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Tabellen visar att en majoritet av kommunstyrelsepoli-
tikerna anser att den lokala partiorganisationen blivit 
alltmer involverad i frågor som rör regionala utvecklings-
frågor. Uppenbarligen har det lokala partiarbetet i Skåne 
påverkats något mer i detta avseende jämfört med Västra 
Götaland. Noterbart är också att presidiepolitikerna in-
stämmer oftare i påståendet jämfört med övriga politiker 
i kommunstyrelsen. Detta kan antyda att de regionala 
utvecklingsfrågorna i huvudsak är en angelägenhet för 
just de ledande kommunpolitikerna. Såväl kommun- 
och kommunalförbundsstrukturen i Västra Götaland 
som den informella regiondelsorganiseringen i Skåne 
domineras av kommunernas presidiepolitiker. Det ligger 
därför nära till hands att dessa också värderar den lokala 
partiorganisationens betydelse högre än vad andra kom-
munpolitiker gör. 

Djupintervjuerna bekräftar enkätuppgifterna och 
i utsagorna framkommer en bild där vi under senare år 
sett ett ökande utbyte mellan partiorganisationerna på 
regional respektive lokal nivå. Utbytet domineras av de 
sjukvårdspolitiska frågorna, främst då rörande organise-
ringen och strukturen av sjukhus- och primärvården i 
olika lokala och delregionala områden. Det finns dock 
också en ökande mängd utvecklingspolitiska frågor som 
behandlats i skärningspunkten mellan de lokala och re-
gionala partorganisationerna. Det har gällt utformningen 
eller revideringen av såväl utvecklingsstrategi som till-
växtprogram. Intensiteten i utbytet om innehållet i dessa 
programaktiviteter varierar mellan partierna. Det är inte 
tal om några omfattande aktiviteter (snarare bör vi tala 
om marginella insatser). Tveklöst har också arbetet med 
tillväxtprogrammen spelat en mer underordnad roll jäm-
fört med revideringsarbetet av utvecklingsstrategierna. 
Störst betydelse inom den regionala utvecklingspolitiken 
tillskriver intervjupersonerna dock arbetet med infra-
strukturplaneringen. Även här varierar intresset och dis-
kussionerna i intensitet mellan partierna, men det finns 
exempel på hur de lokala partiorganisationerna tagit aktiv 
del i försök att påverka enskilda delar i den regionala in-

126  för flernivåanalyser med anknytning till försöksverksamheten se Nilsson 2002,   
 Jerneck-Sjölin 2000.
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frastrukturplanen. Utan att överdriva betydelsen av det 
partipolitiska utbytet mellan lokal och regional nivå, kan 
trots allt noteras att partierna fått fler politiska uppgifter 
som befinner sig i ett gränsland mellan lokal och regional 
nivå. Det vore dock en överdrift att påstå att det rör sig 
om ett stort genombrott för sådana politiska uppgifter. 
En av de intervjuade partiföreträdarna säger:

”Förankringen av det regionala utvecklingsarbetet i förhål-
lande till den lokala partiavdelningen är en strategisk 
fråga i vårt parti. Vi har fler möten jämfört med tidigare, 
men här finns fortfarande mycket att göra. Tidigare möttes 
vi regionråd av ganska tuff kritik i mötet med partiets 
gräsrötter. Idag finns den kritiska grundhållningen kvar, 
men samtalsklimatet har förbättrats åtskilligt bara under 
de senaste åren.”

Flera intervjupersoner menar att det tar tid att utveckla 
dessa samtalsfora med de lokalpolitiskt verksamma po-
litikerna och en viktig faktor i sammanhanget har med 
kommunernas organisering att göra. I Västra Götaland 
pekar intervjupersonerna på att kommun- och kommu-
nalförbundsstrukturen fått en mer tydliggjord struktur 
först under de senaste två åren. Intervjupersonerna me-
nar här att i takt med att denna struktur vunnit stadga 
och acceptans kommer de partiinterna nätverken också 
att stabiliseras och institutionaliseras. I Skåne där parti-
strukturen är något mindre komplex än i Västra Göta-
land synes relationslogiken mellan lokala och regionala 
partiled mindre besvärlig att hantera. De lokala partior-
ganisationerna har i Skåne att relatera sig till endast en 
läns- eller distriktsorganisation (som är direkt kopplad 
till regionens partikansli) medan den lokala partiorgani-
sationen i Västra Götaland har att förhålla sig till dels de 
traditionella läns- och distriktsorganisationerna, dels till 
de samordnande partiorganen som skapats på den regi-
onövergripande nivån. 

Om vi söker oss vidare upp en nivå i partisystemet 
hamnar vi hos partiorganisationen på central eller nationell 
nivå. Det är ett par aspekter som bör lyftas fram gällan-

de den regionala partiorganisationens relationer till den 
centrala partiinstansen. Den övergripande bilden är att 
regionbildningarna och försöksverksamheten i Skåne och 
Västra Götaland fört med sig en delvis ny partipolitisk 
dimension som innebär ett ökat förhandlingsorienterat 
utbyte mellan regionala och nationella partiled. Utbytet 
är präglat av tydliga förhandlingspolitiska utgångspunk-
ter med en blandning av både konflikt och samförstånd. 
Om vi börjar med konflikterna har det i några av parti-
erna funnits en grundkonflikt om regionförsökens status 
och framtid. Tydligast har denna konflikt varit inom det 
socialdemokratiska partiet där de regionala företrädarna 
varit starka anhängare av regionförsöket och dess perma-
nentning medan partileden centralt haft en mer avvak-
tande hållning i frågan. Det finns även andra exempel på 
sådana partiinterna spänningar. Bland t.ex. moderaternas 
politiker i Skåne har det, i alla fall periodvis, funnits en 
vilja att stärka den regionala självstyrelsemodellen i Skåne 
trots att partiet på central nivå haft en tydligt uttalad po-
litik att avveckla landstingen och beskattningsrätten på 
mellannivån i svensk politik.127 Den aktuella och tämligen 
unika majoritetskonstellationen i Västra Götalandsregio-
nen mellan (s), (fp) och (c) har, enligt en del av inter-
vjupersonerna, väckt frågor bland centralt verksamma 
politiker inom de tre partierna. För närvarande är ju en 
sådan koalition i nationell politik i stort sett otänkbar. 
Till detta finns även bland övriga partier nyansskillnader 
i synen på olika politiska sakfrågor mellan de nationella 
och regionala partiorganisationerna. 

Det finns, för att sammanfatta, en åtminstone svag, 
regionpolitisk dimension i att partipolitiska åsikter och 
perspektiv i försöksregionerna avviker från den nationellt 
utformade politiken. Att vi skulle ha att göra med en re-
gionalistisk strömning med motsvarigheter i en del andra 
europeiska länder vore dock att överdriva. Det handlar 
som sagt i huvudsak om nyansskillnader, men om vi får 
tro flertalet av de intervjuade partiföreträdarna har regi-
onbildningarna (dess storlek ger tyngd i förhandlingarna) 
och försöksverksamheten skapat en delvis ny partiintern 

127  Hela 68% av moderaternas enkätsvarande kommunpolitiker Skåne instämmer (helt eller delvis) i följande påstående: Jag menar att de regionala utvecklingsfrågorna i framtiden bör  
 skötas av direktvalda fullmäktige, dvs. att försöksverksamheten i Skåne permanentas. Bland de socialdemokratiska politikerna blir andelen som instämmer i påståendet hela 82%.
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debatt. Detta gäller dels procedurfrågan, dvs. den regio-
nala samhällsorganisationens utformning i framtiden och 
dels i vissa sakfrågor som är kopplade till försöksverksam-
heten, främst kanske aspekter kopplade till tillväxtarbetet 
och kulturpolitiken. 

Om vi istället lyfter fram samförståndssidan kan 
konstateras att partikontakterna mellan regional och na-
tionell nivå även bidragit till att sy ihop förhandlingslös-
ningar i de fall då den centrala statsmakten förfogat över 
de finansiella och regelmässiga ramarna för politiken. In-
frastrukturplaneringen är det tydligaste exemplet där det 
nationella beslutet om den samlade investeringsplanen 
hade föregåtts av omfattande förhandlingsprocesser mel-
lan politiska företrädare på såväl nationell som regional 
nivå. I förhandlingsprocesserna fördes samtal främst mel-
lan företrädare för regionens politiska ledning och före-
trädare för regeringen. En viktig pusselbit i uppgörelsen 
var dock också att företrädare för (vp) och (mp) förde 
diskussioner med sina respektive partikollegor i riksdagen 
i syftet att påverka utfallet i den nationella förhandlingen 
mellan regeringen och dess s.k. samarbetspartier. 

Överlag menar de intervjuade partiföreträdarna att 
den typen av utbyte utökats under försöksperioden. Kon-
takterna mellan riksdagsledamöterna från regionen och 
regionens politiker anses ha utökats, precis som samarbets-
kanaler i övrigt mellan regionpolitiker och partiföreträdare 
på nationell nivå. Flera av intervjupersonerna i Skåne, även 
bland borgerliga politiker, säger också, med en viss självkri-
tisk distans, att den inledande perioden av försöksverksam-
heten innehöll onödigt antagonistiska relationer till den 
nationella politiknivån. Tonläget i Skåne har dock, enligt 
huvuddelen av de intervjuade, förändrats under senare år. 
Mer politisk energi har lagts på att utveckla förhandlings-
relationer och politisk dialog med företrädare för regering-
en och myndigheter på nationell nivå. Sannolikt har det i 
denna del varit av viss betydelse att socialdemokraterna ta-
git hand om det politiska ledningsansvaret för Region Skå-
nes regionala utvecklingspolitik sedan valet 2002. Inom 

Västra Götalandsregionen har den typen av konflikter inte 
varit lika framträdande även om regionledningen i försö-
kens inledning, i olika sammanhang uttryckte sitt missnöje 
med att regeringen och andra politiska aktörer på central 
nivå inte gav ett tillräckligt starkt stöd för olika delar av 
försöksverksamheten.128 

Avslutningsvis ska partiernas kontaktarbete med den 
internationella politiknivån kommenteras. Det demokra-
tiska grundproblem som diskuterats i samband med regi-
onernas ökande internationalisering är att en relativt liten 
grupp av politiker och tjänstemän dominerar området. 
Låt oss inledningsvis studera hur enkätrespondenterna 
upplever partiernas internationella kontaktarbete.

TABELL 4.7  Kommunstyrelsepolitikernas åsikter om partiernas internatio-  
 nella kontakter. 

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att partiernas och politikernas internationella 
kontakter (t.ex. inom EU eller i andra internationella sam-
manhang) blivit alltmer omfattande till följd av försöksverk-
samheten.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999**
Balansmått* 

2004

Skåne +34 (23) +45 (24)

Västra Götaland +21 (40) +36 (35)

Skåne + Västra Götaland +27 (33) +40 (30)

Varav...

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+28 (24) +75 (14)

...ordförande respektive v. ordförande i KS +48 (20) +65 (10)

Kalmar län +43 (12) +71 (18)

Samtliga (inkl. Kalmar län) +30 (28) +45 (29)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

128  se t.ex. skrivelse från Västra Götalandsregionen till Parkkommittén rörande erfarenheter av för-söksverksamhetens första tid, skrivelse daterad 2000-03-13, dnr Region Skåne 216-2000.
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Vi kan se att bedömningarna av politikerna i enkät-
materialet visar på ett ökande partimässigt kontaktarbete 
i internationella sammanhang. Båda regionerna kan ock-
så visa upp en rad olika aktiviteter i internationella fora. 
Arbetet spänner från medlemskap i ett antal stora inter-
nationella organisationer (bl.a. AER, EU:s regionkom-
mitté, Baltic Sea Commission, Öresundskomiteen) ner 
till enskilda projekt inom ett givet sakområde i något en-
skilt annat land. Båda regionerna finns också företrädda i 
Bryssel genom lobbykontor organiserade av West Sweden 
respektive SydSam.129 Båda regionerna har inom ramen 
för det regionala utvecklingsarbetet organiserat specifika 
organisationsenheter för internationella frågor och väg-
ledande för arbetet är av fullmäktige fastställda policies 
eller program för regionens internationella arbete. För-
söksregionernas internationella åtaganden framstår som 
mycket stora och i några fall har politiska företrädare från 
regionerna framträdande positioner i olika internationel-
la organ. Tveklöst har dessa aktiviteter avsatt spår även i 
partiorganisationerna och enligt samstämmiga intervju-
uppgifter har denna typ av aktiviteter fått ett ökande ut-
rymme i den egna partiorganisationen. Vi kan dock inte 
tala om ett stort genombrott för frågor som rör regioner-
nas internationalisering. Slående i enkätrespondenternas 
svar i tabellen ovan är att relativt många svara vet ej eller 
har ingen åsikt i frågan vilket visar att det inte är alldeles 
tydligt för de partipolitiskt aktiva huruvida försöksverk-
samheten faktiskt lett till fler konkreta partiaktiviteter i 
internationella frågor. Det internationella kontaktarbetet 
har sannolikt intensifierats under försökstiden för flera 
av de ledande regionpolitikerna, men dessa aktiviteter 
motsvaras inte av samma intensitet i det mer partiinterna 
arbetet.

4.4  En Kommunernas Region?
Ett i de båda regionerna tydliggjort mål med försöksverk-
samheten är att arbeta efter epitetet att vara en Kommu-
nernas Region. Bakgrunden till detta ligger bl.a. i regi-
onfrågans och regionförsökens framväxt i svensk politik 
och den tidiga debatten om ett s.k. överkommunproblem 
i regionpolitiken. Kommunerna i Sverige var inte ode-
lat positiva till Regionberedningens förslag 1995 om att 
överföra det regionala utvecklingsansvaret från länssty-
relserna till landstingen. Flera betydelsefulla kommunfö-
reträdare talade för en lösning med Kommunalförbund 
och kommuner i samverkan som huvudmodell för den 
framtida regionaliseringen av det regionala utvecklings-
arbetet. Det stod helt klart att den regionala utvecklings-
politiken, oberoende av organisationsform, inte kunde få 
tillräckligt slagkraft kommunerna förutan. Redan tidigt 
i regionprocesserna inom t.ex. Väststyrelsen och Skåne-
styrelsen utgjorde därför företrädare för kommunerna 
viktiga medaktörer. 

Syftet med detta delavsnitt är därför att beskriva och 
analysera hur försöksregionernas relationer till kommu-
nerna utvecklats under försöksperioden. Följande analys-
uppgifter kommer att behandlas:

• Hur har relationerna mellan regionorgan och 
 kommuner organiserats i de båda försöksregionerna?

• Hur värderar företrädare från kommunerna i Skåne   
 och Västra Götaland deras egna inflytande- och del-  
 tagandemöjligheter i det regionala utvecklingsarbetet?

• Vilken betydelse tillmäter, i sin tur, ledande politiker  
 och tjänstemän det kommunala deltagandet och 
 intresset i regionpolitiken?

Vi kommer att genomföra denna analys genom att till 
stor del utnyttja enkätmaterialet. Hur upplever kom-

129  West Sweden är Västsveriges EU- och Representationskontor och är ett samarbete mellan 67 västsvenska kommuner, Region Halland, Region Värmland samt Västra Götalandsregionen.  
 SydSam är en nätverksorganisation för politiskt och administrativt samarbete mellan Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Medlemmar är Region Skåne, Region Blekinge, Region  
 Halland, Regionförbundet Kalmar län samt landsting och kommunförbund i de övriga länen.
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munstyrelsepolitikerna i regionens kommuner sina del-
tagande och påverkansmöjligheter i det regionala utveck-
lingsarbetet? Enkätutsagorna kommer här att jämföras 
med hur försöksregionernas politiker och tjänstemän 
bedömer det kommunalpolitiska inflytandet i den regio-
nala utvecklingspolitiken. Framställningen kommer att 
göras i två huvudavsnitt. Inledningsvis behandlas den or-
ganisatoriska ramen för försöksregionernas relationer till 
kommunerna och i ett följande avsnitt fokuseras intresset 
mot kommunernas upplevelser av sitt inflytande och del-
aktighet i det regionala beslutsfattandet (och omvänt hur 
regionens företrädare värderar det kommunala intresset 
och deltagandet i regionpolitiken).

Organiseringen av försöksregionernas relationer till 
kommunerna

Vi har redan tidigare i detta kapitel beskrivit grunddra-
gen i respektive försöksregions organisation av det regio-
nala utvecklingsarbetet. Vi har också tidigare noterat att 
regionernas kontakter med kommunerna organiserats 
på olikartade sätt i Skåne respektive Västra Götaland. I 
forskningen om politisk styrning har det under senare 
år allt oftare talats om framväxten av olika governan-
cestrukturer. Om detta finns det skilda perspektiv och 
analysinriktningar i litteraturen, men en grundläggande 
utgångspunkt i teorierna om governance är att den poli-
tiska styrningen kontrasteras mot en ordning där de po-
litiska besluten tas fram i en målorienterad process och 
där genomförandet ordnas i sekvenser med mätbara utfall 
eller konsekvenser. Governanceteorierna har problemati-
serat en sådan syn på politisk styrning genom att lyfta 
fram politikens alltmer differentierad karaktär. Politiskt 
beslutsfattande och genomförande sker allt oftare i kom-
plicerade miljöer där förhandlingar, nätverk, identitets-
förhållanden, medial uppmärksamhet, flernivåberoende. 
överlappande politikområden etc. påverkar politikens 
utfall.130

Utan att i denna utvärdering fördjupa den teoretiska 
förståelsen alltför långt kan dock konstateras att de båda 
försöksregionernas politikskapande i relation till kommu-
nerna representerar utpräglade governancestrukturer. Det 
är därvid intressant att de båda regionerna valt helt olika 
vägar att organisera sina kommunrelationer. Känneteck-
nande för governancestrukturer är att den politiska styr-
ningen tar sig olika institutionella framkomstvägar och 
ett annat karakteristiskt drag är, som också är tydligt i för-
söksregionerna, att organiseringsprocesserna är ständigt 
föränderliga. Det som skrivs 2004 om Region Skånes och 
Västra Götalandsregionens relationer till kommunerna 
har sannolikt genomgått olika typer av principiella och 
organisatoriska förskjutningar om 2-3 år. Beredningsor-
ganisationen i Västra Götalandsregionen har exempelvis 
först under de två senaste åren uppnått en grundläggande 
organisatorisk stabilitet och vi kan sannolikt förvänta oss 
att instrumenteringen kommer att utvecklas i framtiden. 
På motsvarande sätt finns inslag i Region Skånes kon-
takter med kommunerna som förändrats och utvecklats 
under försöksperioden. 

Om vi något översiktligt ska karakterisera de region-
kommunala governancestrukturer som tagit form i Skåne 
och Västra Götaland kan sägas att Region Skåne utveck-
lat en vad vi skulle kunna benämna för en nätverksbaserad 
beredningsstruktur, medan Västra Götalandsregionen ta-
git fram en institutionellt formaliserad beredningsstruktur. 
Låt oss studera de båda varianterna något mer i detalj.

I Västra Götalandsregionen utgör de tre berednings-
grupperna för Regional utveckling (BRU), Kultur samt 
Miljö de viktigaste formella kontaktpunkterna för sam-
spelet mellan region och kommuner. De fyra kommun- 
och kommunalförbunden (fortsättningsvis benämnda 
Kommunalförbund) i regionen utser vars tre ledamöter 
(dvs. sammanlagt 12 ledamöter) till varje Berednings-
grupp. I respektive Beredningsgrupp ingår också de 15 
politiker från regionen som är ledamöter i de tre fack-
nämnderna för Regional utveckling, Miljö och Kultur. 

130  för översikter i ämnet, se Pierre & Peters 2000 eller Rhodes 1997.
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Var och en av Beredningsgrupperna består alltså av 27 le-
damöter. Vid sammanträdena med beredningsgrupperna 
är även ett antal tjänstemän närvarande. Det gäller natur-
ligtvis främst förvaltningstjänstemännen vid respektive 
förvaltning i regionen men också andra tjänstemän som 
medverkar vid specifika ärenden. I BRU ingår också nu-
mera (från 2004) chefstjänstemännen från de fyra kom-
munalförbunden.

Vi har redan tidigare beskrivit arbetssättet i Bered-
ningsgrupperna med att man oftast inleder beredningen 
av en fråga genom att ett initierande PM eller papper pre-
senteras inför Beredningsgruppen. Tanken är att det pre-
senterade pappret ska bli föremål för diskussion och över-
väganden i respektive kommunalförbundsorganisation. 
En strategisk faktor i beredningsmodellens funktionssätt 
är att de närvarande politikerna i Beredningsgruppen 
verkligen återför pappret och att det ges utrymme för dis-
kussion i det egna kommunalförbundet. Ledamöterna i 
Beredningsgrupperna har därmed tagit på sig ansvaret att 
förankra Beredningsgruppens ärenden till företrädare för 
samtliga kommuner inom kommunalförbundets geogra-
fiska område. Om vi exemplifierar med Skaraborgs kom-
munförbund har man alltså tre ledamöter i BRU som 
under 2004 har hemmahörighet i Vara kommun (Jan-
Erik Wallin, moderat), i Skövde kommun (Åke Jönsson 
socialdemokrat) och i Skara kommun (Barbro Hassel, 
socialdemokrat). På motsvarande sätt har man alltså tre 
ledamöter (dock andra personer) i Miljöberedningen res-
pektive Kulturberedningen. Således har tre av Skaraborgs 
12 kommuner representation i BRU. Däremot är natur-
ligtvis samtliga kommuner representerade i Kommunför-
bundet Skaraborgs styrelse där BRU-politikerna har att 
presentera och förankra BRU:s ärenden. 

För att vi ska kunna tala om en fullvärdig demo-
kratisk förankring i förhållande till samtliga kommuner i 
regionen krävs utöver det som beskrivits ovan att ledamö-
terna i kommunalförbundens styrelser tar hem de aktu-
ella politiska frågorna till den egna kommunens styrelse 
och fullmäktige. Vi kan illustrera Beredningsgruppernas 
styrningskedja med hjälp av följande figur:

FIGUR 4.3  Beredningsgruppernas styrnings- och förankringskedja;   
 exemplet BRU och Skaraborg

 

Den stora fördelen med Västra Götalandsregionens be-
redningsmodell är att regionen på detta sätt har tillgång 
till en institutionaliserad ordning där kommunernas och 
dess företrädare är så att säga ständigt aktiverade. Det 
regionala utvecklingsarbetets beslutsprocesser i Västra 
Götaland bygger därmed på en ständig kommunpolitisk 
närvaro. Samtliga strategiska beslut kan sägas ha utfor-
mats i samverkan med kommunerna och förankringspro-
cesserna är tidseffektiva i så motto att beredningsarbetet i 
Beredningsgrupperna pågår kontinuerligt och det är ock-
så möjligt att relativt flexibelt väcka nya förslag i systemet 
(vilket gäller både för regionens och kommunalförbun-
dens representanter). Den grundläggande problematiken 
i det kommunpolitiska systemet i Västra Götaland är dels 
regionens storlek, dels det stora antalet kommuner och 
dels förekomsten av en rad skilda identitetsmässiga och 
traditionsbundna gemenskaper (Sjuhärad, Dalsland, Ska-
raborg etc.) i kommunlandskapet. Beredningsgrupperna 
i Västra Götalandsregionen representerar ett sätt att han-
tera denna territoriella problematik samt att skapa öp-
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penhet och inflytandemöjligheter för kommunerna och 
de kommunala företrädarna i regionen. 

Systemet värderas också tämligen positivt bland de 
intervjupersoner som varit verksamma i Beredningsgrup-
perna. Den positiva värderingen görs av både regionens 
företrädare i Beredningsgrupperna och av de kommu-
nala företrädarna. Ur demokratisk synvinkel lider syste-
met emellertid av ett par tämligen uppenbara svagheter. 
Ett huvudproblem har med systemets förankrings- och 
återföringsfunktioner att göra. I förankringsfunktionens 
första led, dvs. mellan Beredningsgruppen och det en-
skilda kommunalförbundet, fungerar enligt en majoritet 
av de intervjuade systemet tämligen väl. De frågor som 
behandlas i beredningsgrupperna förs regelmässigt till-
baka till kommunalförbundet för diskussion och beslut. 
Politikerna med mandat från kommunalförbunden synes 
också vara tämligen aktiva i att ta initiativ och väcka nya 
frågor osv. i respektive Beredningsgrupp. En av de inter-
vjuade kommunföreträdarna ger följande karakteristik:

”Samverkansmodellen har i huvudsak varit framgångsrik. 
Ur demokratisk synvinkel har det regionala utvecklingsar-
betet härmed fått en hyggligt god demokratisk förankring, 
eller i vart fall en så pass bra förankring som det nu är 
möjligt att åstadkomma i en region av Västra Götalands 
storlek.”

Ett par brister lyfts dock fram under intervjuerna och det 
gäller dels att Beredningsgrupperna för Miljö och Kultur 
synes ha varit mindre aktiva jämfört med BRU och en del 
intervjupersoner hävdar att man inte heller lyckats finns 
fram till en lika funktionell beredningsordning i Miljö 
och Kulturberedningarna som man gjort inom BRU. 
Enligt intervjupersonerna beror detta delvis på att upp-
giftsmängden varit betydligt större i BRU jämfört med 
de båda andra grupperna samt att beredningsuppgifterna 
inte varit lika tydligt formulerade i Miljö respektive Kul-

turberedningarna som i BRU. Vi kan också av mötesan-
teckningarna från Beredningsgrupperna notera att BRU 
sammanträder något oftare och den kommunala närva-
ron på beredningsmötena är högre i BRU jämfört med 
närvaron i Miljö och Kulturberedningarna.131 

I förankringsfunktionens andra led, dvs. i vilken 
grad ledamöterna i kommunalförbundens styrelser vi-
dareförankrar sina ställningstaganden ner till den egna 
kommunens styrelse och fullmäktige, är kunskapsunder-
laget svagare. Det har inte funnits resurser nog att inom 
ramen för denna utvärdering göra några mer djuplodande 
analyser av i vilken omfattning politiska frågor som be-
handlats i regionernas Beredningsgrupper faktiskt också 
förekommit på dagordningen i de enskilda kommuner-
nas fullmäktige och kommunstyrelse. Av de enstaka in-
tervjuer som gjorts med kommunala företrädare ges en 
bild av att denna del av förankringen är svagt utvecklad. 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i enskilda 
kommuner har enligt dessa intervjupersoner inte, mer än 
marginellt, utgjort ett forum för diskussion och övervä-
ganden rörande det regionala utvecklingsarbetet i Västra 
Götaland. Den bild som framkommer är att förankrings-
arbetet främst sker i det första ledet, alltså i relationen 
mellan Beredningsgrupp och kommunalförbund. Detta 
innebär också att förankringsarbetet berör en relativt li-
ten grupp av ledande kommunpolitiker. I enkätunder-
sökningen med kommunstyrelsepolitiker har de svarande 
fått ange sina kontaktfrekvenser i det politiska systemet. 
En av frågorna handlade om kommunstyrelsepolitikernas 
kontakter med tjänstemän och politiker i regionen:

131  Av mötesanteckningarna framgår, för åren 2003 och 2004, att BRU haft något fler sammanträden än Miljö och Kulturberedningarna och att närvaron bland kommunalförbundens  
 representanter vid Beredningsgruppernas sammanträden varierat. I genomsnitt har 9 ledamöter (av 12) varit närvarande på BRU:s möten under 2003/2004. Motsvarande siffror är för  
 Kulturberedningen 8 och för Miljöberedningen endast 6 ledamöter.
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Resultaten i tabellen kan vid en första anblick synas en 
smula överraskande. Presidiepolitikerna i Västra Göta-
lands kommunstyrelser uppger att man har betydligt fler 
kontakter med regionen än vad deras kollegor i Skåne 
gör. Resultaten synes överraskande då skillnaden är gan-
ska stor, men också mot bakgrund av att kommunerna i 
Västra Götaland ansetts ligga på ett större avstånd från 
regionen jämfört med Skåne och att regionledningen i 
Västra Götalandsregionen aldrig bedrivit ett kontaktar-
bete (som man gjort i Skåne) som syftar till att regelbun-
det träffa företrädare för samtliga kommuner i regionen. 
Rimligtvis bör dock resultaten i tabellen ovan tolkas som 
en konsekvens av beredningssystemet i Västra Götalands-
regionen. De ledande politikerna i kommunerna är på 
ett institutionaliserat sätt involverade dels i delregionala 
kommunalförbund med olika kontakter med regionföre-
trädare och dels är man som presidiepolitiker involverad 
i Beredningsgrupperna i regionen. Det synes alltså, för 
att summera resonemanget i denna del, att beredningsar-
betet i Västra Götalandsregionen främst givit de ledande 
kommunpolitikerna fler uppgifter i det regionala utveck-
lingsarbetet. Förankringsfunktionerna neråt i kommun-
systemet synes ske främst i relationen mellan Berednings-

grupperna och kommunalförbunden och inte i lika hög 
grad vidare neråt till de enskilda kommunerna. 

I förlängningen av detta resonemang ligger också yt-
terligare en demokratimässig invändning som kan riktas 
mot Västra Götalandsregionens regionkommunrelatio-
ner. Det förekommer i intervjumaterialet kritiska syn-
punkter från främst företrädare för småpartierna rörande 
den politiska representationen i de fyra kommunalför-
bunden. Om nu en viktig del av det regionala utveck-
lingsarbetet förankras i de olika kommunalförbundens 
styrelser uppstår just ett småpartiproblem.132 Den poli-
tiska representationen i de fyra kommunalförbunden il-
lustreras på nästa sida.

TABELL 4.8.  Kontaktfrekvenser mellan kommunstyrelsepolitiker och företrädare (både politiker och tjänstemän) för Region Skåne, Västra Götalandsregionen   
 och Regionförbundet i Kalmar län. Indexvärden kan variera mellan 0 till 200. Ingen kontakt är värdet 0, kontakt så gott som dagligen är lika med 200*.

Län
Ordförande och vice ordförande 

i kommunstyrelsen
Ledamöter Ersättare Samtliga

Västra Götaland 65 33 26 38

Skåne 47 32 29 36

Kalmar 42 39 14 33

Samtliga 54 34 25 36

* Svarspersonerna har fått besvara en enkätfråga som lyder: Hur ofta har Du kontakt med företrädare (både politiker och tjänstemän) för/aktuell region/? och med fem svarsalternativ: ”I 

stort sett varje dag”, ”Varje vecka”, ”Varje månad”, ”En eller ett par gånger om året” samt ”Sällan/aldrig”. Indexvärdena har konstruerats på så vis att exempelvis värdet ”4” motsvarar att 

politikerna i fråga ägnat i genomsnitt fyra dagar per år åt kontakter med företrädare för regionen.

132  för en allmän diskussion om detta problem, se Gidlund 1998 samt Johansson, J. 2003.
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Av tabellen framgår att de små partierna (främst mp och 
vp) har en relativt svag ställning (i förhållande till valre-
sultatet) i samtliga kommunalförbund med undantag för 
GR. I Sjuhärads kommunalförbund, som har ett kom-
munalförbund med direktion (som är både beslutande 
och verkställande organ) har man i förbundsordningen 
skrivit in att direktionen har möjlighet att inför varje 
mandatperiod besluta om ytterligare adjungerade man-
dat för att bredda den politiska representationen för de 
partier som är representerade i förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige.133 Detta ligger i detta en risk, vilket påpe-
kats av en del intervjupersoner, att de mindre partierna 
inte känner sig tillräckligt delaktiga i Västra Götalands-
regionens beredningssystem. Det blir därför väsentligt 
för småpartierna att inom den egna partiorganisationen 
samordna sina kommunpolitiskt betingade synpunkter i 
förhållande till Beredningsgrupperna i regionen. I inter-
vjuerna med företrädare för småpartierna har kontaktska-
pandet mellan partiets lokala företrädare och de i regio-
nen centralt placerade politikerna ökat med anledning 

av en del regionala utvecklingsfrågor (främst infrastruk-
turplaneringen). Småpartierna har också på lokal nivå 
möjligheten att inom ramen för den egna kommunens 
fullmäktige och styrelse påverka kommunledningens age-
rande i respektive kommunalförbund. I intervjufrågor till 
företrädare för de mindre partierna om denna möjlighet 
fås inga riktigt säkra svar.

Värderingen av Västra Götalandsregionens samspel 
med kommunerna har, för att sammanfatta, beskrivits 
som en tämligen formaliserad beredningsstruktur mel-
lan regionens tre Beredningsgrupper och de fyra kom-
munalförbunden. Genomgående värderar de intervjuade 
systemet som välfungerande och demokratiskt legitimt. 
Fördelen är att det regionala utvecklingsarbetet fått en 
institutionaliserad ordning som är ständigt aktiverad 
och som upplevs effektiv och flexibel ur olika synvinklar. 
Analysen har dock visat på en del demokratiska tillkorta-
kommanden som har att göra med dels förankringsfunk-
tionerna ner till de enskilda kommunerna och dels att 
småpartierna riskerar att åtminstone delvis bli margina-

TABELL 4.9  Partipolitisk representation i Västra Götalands fyra kommun- och kommunalförbund. Andel av platserna i styrelsen fördelat på parti.

Parti
GR – Göteborgsregionens 

kommunalförbund
– styrelse med 22 ledamöter

Sjuhärads kommunalförbund
– direktion med 8 ledamöter*

Fyrbodals kommunförbund
– styrelse med 17 ledamöter

Skaraborgs kommunförbund
– styrelse med 15 ledamöter

(s) 36% 25% 53% 47%

(m) 18% 38% 6% 20%

(c) 5% 50% 29% 20%

(fp) 18% en plats som ersättare 6% 7%

(kd) 9% en adjungerad ledamot plats som ersättare 7%

(vp) 9% en adjungerad ledamot 6% saknar plats

(mp) 5% en adjungerad ledamot saknar plats saknar plats

(övr) - en adjungerad ledamot saknar plats saknar plats

* i direktionen ingår även en ledamot från Varbergs kommun i Halland som adjungerad ledamot

133  se Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund (se hemsida: www.sjuharad.se.
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liserade i beredningsprocesserna i kommunalförbundens 
arbete. Vi kan också konstatera att de enkätintervjuade 
kommunstyrelseledamöterna gör en generellt sett mer 
kritisk bedömning av Västra Götalandsregionens utveck-
lingspolitik jämfört med Skåne.

Värderingen av Västra Götalandsregionens modell 
för beredningsarbetet bör emellertid betraktas mot bak-
grund av det faktum att det finns hela 49 kommuner som 
till detta är verksamma i högst olikartade socioekonomis-
ka och identitetsmässiga miljöer. De kommunpolitiska 
förutsättningarna i Göteborg och dess förorter skiljer sig 
radikalt från exempelvis glesbygdsstråk i östra Skaraborg 
eller i gamla industribygder i Sjuhärad osv. Det är kort 
sagt en grannlaga uppgift att få till stånd en fungerande 
dialog med kommunerna för en samlad utvecklingspoli-
tik för hela regionen. Attityden bland majoriteten av de 
intervjuade är också att man medger olika invändningar 
mot beredningsmodellen, men med tillägget att det nog 
efter omständigheterna ändock är en både demokratiskt 
acceptabel och funktionell ordning. 

En annan aspekt som bör framhållas är att kommu-
nalförbundsstrukturen först under, egentligen, det senas-
te året nått en tillfredsställande stabilitet. Bland de fyra 
kommunalförbunden är det endast Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) som har en längre verksam-
hetsperiod bakom sig. GR bildades 1995 genom en sam-
manslagning av en tidigare organisation som hette Gö-
teborgsregionens kommunalförbund (bildat 1976) och 
GFF, Göteborgs Förorters Förbund som i sin tur hade 
gamla anor bakåt till 1949.134 Verksamhetsmässigt bedri-
ver GR, i förhållande till andra kommunalförbund med 
liknande inriktning, en omfattande verksamhet inom 

flera olika områden. Tveklöst har GR därmed också en 
oerhörd politisk tyngd i regionala utvecklingsfrågor. Öv-
riga tre kommunalförbund är relativt nybildade, alterna-
tivt omstrukturerade. Reorganiseringen av dessa har skett 
främst utifrån den nya situation som uppstått rörande det 
mellankommunala samarbetet i den nya regionbildning-
en.135 Således bör vi låta modellen för beredningen av det 
regionala utvecklingsarbetet få mer tid att konsolideras 
innan vi drar alltför tvärsäkra slutsatser om dess demo-
kratiska legitimitet.

Om vi vänder blickarna mot Region Skåne finner 
vi alltså en helt annan, mer nätverksbaserad, samspels-
struktur mellan region och kommuner. För att fånga in 
karaktären på detta samspel ska tre, delvis överlappande, 
aspekter belysas. För det första har regionledningen (både 
politiker och tjänstemän) bedrivit ett systematiskt arbete 
med kommunbesök. Ambitionen har varit att med viss re-
gelbundenhet besöka samtliga kommuner i Skåne för att 
diskutera olika politiska frågor i skärningspunkten mel-
lan region och kommun. Kommunbesök på detta sätt 
har hittills genomförts i tre omgångar, 1998 i försökens 
inledning, 2000/2001 samt den senaste omgången under 
2003/2004. I samband med respektive besök lämnar re-
gionens företrädare en inledande information och under 
besöken 2003/2004 har frågor rörande ansvarsutredning-
en, det regionala utvecklingsprogrammet samt Skånsk 
Livskraft, vård och hälsa stått på dagordningen. Kom-
munens företrädare ges dock huvuddelen av utrymmet 
att komma med förslag som berör den egna kommunens 
relationer med regionen. Det kan då handla om en rad 
olika frågor men kanske främst om sjukvårdsfrågor, kol-
lektivtrafik, infrastruktur och näringslivsfrågor. Synpunk-

134  GFF var ett samarbets- och serviceorgan för förortskommunerna för idé- och kompetensutveckling, upphandling, läromedel mm
135   Bakgrunden till att vi fått en situation i Västra Götaland med fyra kommun- och kommunalförbund kan härledas till regionbildningsprocessen 1996/97. Frågan om   

 kommunförbundsorganiseringen i Västra Götaland pågick under ett antal år och utgångspunkten utgjordes av ett tidigt förslag om att just bilda fyra kommunförbund   
 (GR, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg). Detta föreslag möttes dock av starkt motstånd från en majoritet av de 49 kommunerna i regionen som istället förordade att det skulle bildas  
 ett enda förbund i hela regionen. Detta förslag motsatte sig dock en majoritet av de 13 kommunerna inom GR. Under lång tid förblev denna fråga olöst tills GR på egen hand agerade  
 och fick hos Svenska Kommunförbundet acceptans att låta kommunalförbundet GR också bli kommunförbund. Detta innebar att övriga kommuner i regionen ställdes inför fullbordat  
 faktum och det ursprungliga förslaget om att bilda fyra kommunförbund aktualiserades på nytt. En del kommuner, bl.a. Orust, Herrljunga, Vårgårda och Bollebygd önskade få ansluta  
 sig till GR, vilket GR dock vägrade att acceptera. Det ursprungliga förslaget kom alltså i slutändan att gälla, om än med mer eller mindre högljudda protester från vissa delar av Västra  
 Götalands kommunlandskap.
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terna från respektive kommun dokumenteras, i vissa fall 
vidarebefordras synpunkterna till berörda i regionen och 
i några fall leder utbytet till konkreta beslut i specifika 
frågor. Kommunbesöken brukar vanligtvis avslutas med 
en presskonferens.

Genomgående görs i intervjumaterialet en positiv 
värdering av kommunbesöken, både bland kommunala 
företrädare och bland företrädare från regionen. En sam-
lad dokumentation av besöken är utlagd på Region Skå-
nes hemsida och överlag noteras att mötena präglats av 
konstruktiva synpunkter och engagerade inlägg. Några 
kritiska röster under intervjuerna gör gällande att utbytet 
främst har ett värde genom att just skapa allmän förstå-
else och dialog men att det kommer ut förhållandevis lite 
av konkreta åtgärder eller beslut av besöken. Företrädarna 
för Region Skånes ledning betonar dock att de dialoger 
som förts i samband med kommunbesöken spelat en be-
tydande roll i t.ex. revideringen av utvecklingsprogram-
met och även i bestämda avseenden rörande infrastruk-
turplaneringen och tillväxtarbetet.

För det andra har, vilket berörts i tidigare avsnitt, 
olika delar av den regionala utvecklingspolitiken bedrivits 
med en uttalad ambition att förankra processer, övervä-
ganden och beslut genom att föra dialoger med olika ak-
törer i regionens omvärld. Utöver kommunbesöken har 
dialogen med kommunerna förts dels i en rad olika kon-
kreta verksamhetsområden rörande t.ex. infrastruktur, 
kollektivtrafik, näringslivsutveckling och kulturfrågor. 
Inte minst har revideringsarbetet med utvecklingspro-
grammet innefattat en rad dialogkonferenser där kom-
munerna varit en viktig part. Det är svårt att i denna del 
göra en fullständig förteckning över alla Region Skånes 
dialogprocesser där kommunerna är involverade. Den 
viktiga slutsatsen i sammanhanget är att Region Skåne, 
med rötter bak till de politiska förberedelseprocesserna 
av försöksverksamheten, haft en grundläggande arbetsfi-
losofi att utveckla samtal eller dialoger med berörda par-
ter, inte minst bland kommunerna. Detta gör också att 
närheten mellan Skånes enskilda kommuner och Region 
Skåne är större än vad som gäller i Västra Götaland. 

En tredje form av kontaktskapande mellan Region 
Skåne och kommunerna sker inom ramen för kommu-
nernas egna samarbetsorgan i Skåne. När det gäller kom-
munernas gemensamma intressebevakning i Skåne har de 
33 skånska kommunerna valt att gå en helt annan väg än 
den som tagit form i Västra Götaland. I samband med 
regionbildningen valde kommunerna i Skåne att avveckla 
de tidigare kommunförbunden i Malmöhus respektive 
Kristianstads län och istället inrätta Kommunförbundet 
Skåne. Kommunförbundet i Skåne fungerar som de skån-
ska kommunernas allmänna intresseorgan med uppgift 
att främja samverkan mellan kommunerna samt på olika 
sätt bistå dem i deras verksamhet. Kommunförbundet 
Skåne har naturligtvis en rad samarbetsfrågor eller samar-
betsytor med Region Skåne. Det gäller framförallt inom 
vård- och omsorgsområdet, vissa kulturfrågor, gemen-
samt ägande av marknadsföringsbolaget Position Skåne, 
en del planeringsfrågor m.m. Kommunförbundet arrang-
erar också regelbundna kommunledningsträffar där Kom-
munförbundet träffar ledande politiker och tjänstemän 
i de skånska kommunerna för diskussion om aktuella 
politiska frågor. På varannan kommunledningsträff med-
verkar företrädare för regionen, vilket utgör ytterligare 
en arena för dialog mellan kommunerna och regionen. 
Kommunförbundet Skåne har också en plats i Partner-
skapet för Skånes tillväxtprogram. 

Generellt sett kan dock inte Kommunförbundet i 
Skåne sägas ha som huvuduppgift att behandla och po-
litiskt processa frågor med anknytning till det regionala 
utvecklingsarbetet. Ett huvudproblem i sammanhanget 
är att man i Kommunförbundet Skåne inte kan arbeta 
med en styrelse där samtliga 33 kommuner äger represen-
tation. En stor del av de mer operativt orienterade upp-
gifterna i det regionala utvecklingsarbetet hanteras istället 
inom ramen för kommunala samverkansnätverk i de s.k. 
fyra regiondelarna. I sydvästra Skåne finns nätverket SSSV 
(Samverkan Skåne Sydväst) med 10 kommuner som 
medlemmar, i nordvästra Skåne finns NOSAM, Nord-
västra Skånes samarbetskommitté med 10 kommuner, 
i nordost finns samarbetsorganisationen Skåne Nordost 
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med sju kommuner som medlemmar och i det sydöstra 
hörnet finns SÖSK, sydöstra Skånes samarbetskommitté 
med fem kommuner. Bakgrunden till dessa nätverksor-
ganisationer fanns i tidigare versioner av samarbetskom-
mittéer i Skånes fyra hörn med huvudsakliga uppgifter 
att hantera kommunal samverkan i främst planeringsav-
seenden. Man kan något förenklat säga att de nya sam-
arbetsstrukturerna, som är något mindre formaliserade, 
nu återuppstått med delvis andra uppgifter, inte minst i 
förhållande till Region Skåne. Det finns inte utrymme att 
inom ramen för denna studie fördjupa beskrivningen och 
analysen av de fyra regiondelsorganens organisation och 
arbetssätt. Genomgående kan sägas att de representerar 
olika grad av formalisering, olika typer av ledningsstruk-
turer och skiftande bredd på verksamhetsinriktningen 
osv. 

De fyra regiondelsorganen har kommit att spela en 
allt större roll för Region Skånes regionala utvecklingsar-
bete. Således ingår företrädare för de fyra regiondelarna i 
Partnerskapet för Skånes tillväxtprogram. Region Skåne 
har under 2004, vilket understryker regiondelarnas be-
tydelse, satsat en miljon per regiondel för olika tillväxt-
befrämjande åtgärder. Vi har tidigare också noterat att 
regiondelarna även i andra utvecklingssammanhang, t.ex. 
rörande infrastrukturplaneringen, spelat en viktig roll för 
politikskapandet i Region Skåne. Av intervjusamtalen att 
döma representerar regiondelsorganen främst en funk-
tionell ordning där respektive regiondelsorgan kan sam-
ordna de i området befintliga kommunernas synpunkter 
och intressen i förhållande till Region Skåne. I samband 
med t.ex. de olika processerna i Region Skånes infrastruk-
turplanering hade regiondelarna delvis en funktion av att 
lämna samordnade inspel från kommunerna i respektive 
område. Ur Region Skånes synvinkel är det naturligtvis 
en fördel att på detta sätt kunna rationalisera en del av 
samspelet med kommunerna. Regiondelsorganens något 
olikartade karaktär innebär att interaktionen med Region 
Skåne sker på olikartade sätt beroende på vilken av re-
giondelarna man samspelar med. Detta gör också syste-
met en aning svåröverskådligt och bygger i viss grad på 

personbaserade nätverk. Jämfört med Västra Götalands-
regionens beredningssystem är alltså Region Skånes mot-
svarande utbyte på delregional nivå av en helt annan, mer 
informell och nätverksbaserad, karaktär. 

Ur demokratisk synvinkel är Region Skånes samspel 
med kommunerna svårbedömt just på grund av dess in-
formella karaktär. Det är kort sagt svårt för en utomstå-
ende utvärderare att fånga in samspelets mångfasetterade 
innehåll. I tidigare avsnitt har konstaterats att ledande 
kommunföreträdare i växande grad givit sin legitimitet 
åt den nya regionpolitiska ordning som skapats i Skåne 
sedan försöken startades (se tabeller 2.6, 2.7 samt 2.8 
i kapitel 2). Ett par ting, utifrån intervjumaterialet rö-
rande den övergripande demokratiska legitimiteten bör 
dock lyftas fram. För det första gör en del intervjuper-
soner motsvarande reflektion kring förankringsfunktio-
nerna som vi tidigare utvecklat för situationen i Västra 
Götaland. Det är tveklöst så att företrädare för de fyra 
regiondelsorganen, med medlemskap i t.ex. Partnerska-
pet för tillväxtprogram i Skåne också för tillbaka gjorda 
överväganden och ställningstaganden till sin egen region-
delskonstellation. Det är dock tveksamt om förankringen 
ner till den enskilda kommunen är lika välutvecklad. I 
hög grad domineras regiondelarnas agerande i regionala 
frågor av antingen ledande tjänstemän i kommunerna el-
ler av kommunråden. Precis som i Västra Götaland är 
kunskapsunderlaget rörande de enskilda kommunernas 
behandling (i fullmäktige och styrelse) av de regionala 
utvecklingsfrågorna relativt svagt. I de enstaka nerslag i 
enskilda kommuner som gjorts i denna utvärdering har 
Region Skånes utvecklingspolitik varit föremål för ett få-
tal debatter i kommunstyrelsen och i fullmäktige.

Å andra sidan öppnar de många dialogkonferenser-
na och även kommunbesöken för ett relativt brett möte 
med företrädare för kommunerna i Skåne. Den bild som 
framkommer i intervjumaterialet ger vid handen att 
närheten mellan enskilda kommuner och regionen är 
större i Skåne jämfört med Västra Götaland. Skåne har 
ju därvidlag en strukturell fördel i att man ’endast’ har 
33 kommuner i jämförelse med Västra Götalands 49. 
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Även om Skåne innefattar ett tämligen heterogent land-
skap ur både socioekonomisk och demografisk synvinkel 
finns ändock en annan strukturell fördel i en viss grad 
av identitetsmässig gemenskap som saknar motsvarighet 
i Västra Götaland. Vi borde alltså, inför den fortsatta 
framställningen, kunna förvänta oss att kommunstyrel-
seledamöterna i Skåne ger en något mer positiv värdering 
av Region Skånes politiska aktiviteter än vad man gör i 
Västra Götaland. 

Kommunpolitikerna värderar de båda försöks-              
regionerna 

Den följande analysen avser att presentera ytterligare data 
ur enkätmaterialet. Fokus ligger på tre av enkätfrågorna 
som behandlar kommunernas relationer till regionen. In-
tressant med materialet är också att samtliga frågor fanns 
med i utvärderingen för Parkkommittén. Låt oss inleda 
med en fråga som utgjort en viktig del av debatten om 
regionaliseringen, nämligen risken för att de reformerade 
regionerna kan komma att bli en överkommun med för 
mycket makt i förhållande till kommunerna. 

TABELL 4.10  Kommunstyrelseledamöterna och överkommunrisken. 

Ta ställning till följande påstående:
Jag ser en risk i att /aktuell region/ kan komma att bli en 
sorts överkommun som får för mycket makt gentemot kom-
munerna i länet.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +15 (7) -17 (4)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +35 (5) -20 (7)

... KS-politiker i sydvästra Skåne -1 (8) -25 (6)

... KS-politiker i nordvästra Skåne +33 (11) -5 (0)

... KS-politiker i nordöstra Skåne -29 (0) -15 (6)

... KS-politiker i sydöstra Skåne +25 (0) -22 (0)

Västra Götaland +14 (10) +18 (4)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +3 (6) +33 (0)

... KS-politiker i GR -3 (16) -5 (15)

... KS-politiker i Fyrbodal +23 (4) +33 (0)

... KS-politiker i Sjuhärad -16 (8) +50 (0)

... KS-politiker i Skaraborg +38 (7) 0 (5)

Skåne + Västra Götaland +15 (9) +2 (4)

Kalmar län -6 (12) -3 (8)

Samtliga (inkl. Kalmar) +10 (10) +1 (4)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Tabellen visar att kommunpolitikerna i Skåne har föränd-
rat sina utsagor från 1999 till att 2004 tona ner överkom-
munrisken. Detta har inte skett i Västra Götaland och 
inte heller, vilket kan synas överraskande, i Kalmar län. 
Det synes överraskande att ungefär hälften av kommun-
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politikerna i Kalmar län, efter 7 års försöksverksamhet, 
inte erhållit annorlunda utsagor om överkommunrisken 
med tanke på att det är kommunerna själva (tillsammans 
med landstinget) som är huvudmän för Regionförbundet 
i Kalmar län. Skillnaderna mellan regiondelarna är stora 
i Västra Götaland där kommunpolitikerna i Sjuhärad i 
jämförelsevis hög grad instämmer i påståendet om risken 
för att Västra Götalandsregionen ska bli till en överkom-
mun. 

I den följande tabellen redovisas ett mått på kom-
munstyrelsepolitikernas upplevelser av regionens re-
sponsivitet gällande de synpunkter kommunerna fört 
fram till regionen. Vi kan se att resultaten i stora drag 
överensstämmer med den förra tabellen om vi beaktar de 
två försöksregionerna. 

TABELL 4.11  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om i vilken grad   
 regionen beaktat synpunkter från kommunerna.

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att de synpunkter vår kommun hittills fört 
fram till /aktuell region/ också beaktats på ett tillfredsstäl-
lande sätt.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne 0 (11) +15 (15)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +40 (0) +43 (3)

Västra Götaland +1 (22) -7 (16)

... ordförande respektive v. ordförande i KS 0 (3) +11 (0)

Skåne + Västra Götaland -1 (17) +3 (16)

Kalmar län +41 (14) +66 (13)

Samtliga (inkl. Kalmar) +9 (17) +12 (15)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Skånes kommunpolitiker synes alltså värdera regio-
nens förmåga att beakta kommunernas synpunkter något 
mer positivt än vad som gäller i Västra Götaland. Talande 
är att presidiepolitikerna i Västra Götaland gör en mer 
positiv värdering 2004 jämfört med 1999 vilket inte gäl-
ler för Västra Götalands kommunpolitikerkollektiv i sin 
helhet. I detta fall gör kommunpolitikerna i Kalmar län 
en betydligt mer positiv bedömning än vad som gäller i 
de båda försöksregionerna. 

Den avslutande tabellen berör försöksregionernas 
förmåga att samla kommunerna i en gemensam politik 
för hela regionen. Frågeställningen i denna del berör ett 
av de kanske mest strategiska problemen i de båda för-
söksregionernas regionala utvecklingsarbete. Upplever 
kommunpolitikerna att regionen ifråga har förmågan 
att samla alla regionens delar i en gemensam politik eller 
finns det snarare en upplevelse av att regionens politik 
riktar sig i främsta rummet till vissa delar av regionen? 



108

Demokrati och regionalt utvecklingsarbete  |  Regionförsök och demokratiDemokrati och regionalt utvecklingsarbete  |  Regionförsök och demokrati

TABELL 4.12  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om regionens förmåga  
 att samla regionens kommuner för en gemensam politik. 

Ta ställning till följande påstående:
Jag tycker att /aktuell region/ hittills lyckats bra med sina 
ambitioner att samla regionens kommuner i en gemensam 
regionpolitik för hela regionen.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne +20 (8) +6 (14)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +10 (0) +7 (13)

... KS-politiker i sydvästra Skåne +67 (2) +38 (12)

... KS-politiker i nordvästra Skåne -17 (17) 0 (24)

... KS-politiker i nordöstra Skåne +14 (14) +6 (15)

... KS-politiker i sydöstra Skåne -12 (12) -44 (0)

Västra Götaland -7 (7) -6 (6)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS -3 (0) +33 (0)

... KS-politiker i GR +10 (8) +40 (10)

... KS-politiker i Fyrbodal +4 (4) -10 (4)

... KS-politiker i Sjuhärad -39 (0) -33 (0)

... KS-politiker i Skaraborg -30 (10) -14 (10)

Skåne + Västra Götaland +4 (8) -1 (10)

Kalmar län +39 (8) +55 (13)

Samtliga (inkl. Kalmar) +12 (8) +7 (10)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Generellt sett kan sägas att kommunstyrelsepolitikerna är 
delade i synen på regionens förmåga att samla kommuner-
na för en gemensam regionpolitik. I Skåne har kommun-
politikernas tilltro i detta avseende minskat något sedan 
1999 medan Västra Götaland noteras för ett oförändrat 
balansmått sedan 1999. Kännetecknande för svarandet 
är, intressant nog, att det är politiker i storstadsområdena 
runt Malmö och Göteborg som hyser störst förtroende 
för regionen i denna del. Svagast förtroende finns en bit 
bort från storstadscentrum i regiondelar som sydöstra 
Skåne samt i Sjuhärad. Intressant är också att presidie-
politikerna i Västra Götalands kommuner blivit betydligt 
mer positiva till Västra Götalandsregionens förmåga att 
samla kommunerna i en gemensam regionpolitik för hela 
regionen. Detta är ett resultat som väl överensstämmer 
med tidigare gjorda iakttagelser (se t.ex. tabell 4.3 om 
infrastrukturplaneringen) där de ledande kommunpoli-
tikerna i Västra Götaland kommit att bli mer involverade 
i beredningen och genomförandet av viktiga delar i det 
regionala utvecklingsarbetet.

Sammanfattningsvis visar analysen av kommunsty-
relsepolitikernas värderingar att Region Skåne erhåller 
något mer positiva omdömen jämfört med Västra Gö-
talandsregionen. Närheten mellan den enskilda kommu-
nen och regionen är också tveklöst större i Skåne jämfört 
med Västra Götaland. Detta beror sannolikt på att Regi-
on Skåne utvecklat fler samtalsformer mellan företrädare 
från regionen och den enskilda kommunen. I Västra Gö-
talandsregionen sker kontaktutbytet mellan region och 
kommun mer indirekt via kommun- och kommunal-
förbundsmodellen. Intressant i detta sammanhang är att 
kommunråden i kommunstyrelserna i Västra Götaland 
ofta utmärker sig genom att lämna starkt avvikande ut-
sagor jämfört med sina övriga kollegor i styrelsen. Detta 
är sannolikt ett uttryck för att kommunråden i Västra 
Götaland, genom beredningsmodellen i regionen, givit 
de ledande kommunpolitikerna en delvis ny roll i regi-
onpolitiken.
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4.5  Medborgarna och det regionala            
 utvecklingsarbetet 
Vi ska avsluta utvärderingen med att lämna en fördju-
pad analys av olika medborgargruppers engagemang och 
deltagande i de båda försöksregionernas regionala utveck-
lingsarbete. De frågor som ska prövas är följande:

• Vilken roll spelar andra medborgargrupper och in-  
 tressenter i regionernas omgivning för utformning   
 och genomförande av det regionala utvecklingsarbe-  
 tet? I vilken utsträckning har medborgargrupper   
 (representerande närings- och arbetsliv, invandrare,   
 funktionshindrade) påverkat den regionala ut-  
 vecklingspolitiken? 

• Vilka jämställdhetspolitiska aktiviteter har bedrivits   
 inom det regionala utvecklingsarbetet?

Medborgare och medborgargrupper

Vi har redan i kapitel tre gjort en del iakttagelser kring 
medborgardemokratins betydelse i de båda försöksregio-
nerna ur en mer allmänpolitisk synvinkel. Vi kunde då 
konstatera att såväl det demokratipolitiska arbetet som de 
medborgarinriktade informationsinsatserna i både Skåne 
och Västra Götaland haft en ambitiös och omfattande in-
riktning. De omfattande insatserna betingas av en med-
vetenhet om att det existerar ett medborgardemokratiskt 
underskott på den politiska mellannivån i svensk politik. 
Medborgarnas kunskaper anses av de flesta intervjuper-
soner som relativt svaga rörande det regionala utveck-
lingsarbetet. En del medborgarundersökningar vittnar 
också om att medborgarnas tilltro till regionpolitiken är 
lägre än vad som gäller för rikspolitik och lokalpolitik.136 

Kännetecknande för utsagorna under djupintervjuerna 
i denna utvärdering är dock att dessa trender är på väg 
att vända. Medborgarnas engagemang och kunskaper rö-

rande sjukvårdspolitiken anses av intervjupersonerna vara 
i ökande och detta har i någon mån även spillt över på de 
regionala utvecklingsfrågorna. Flera intervjupersoner gör 
också gällande att försöksverksamheten bidragit till ett 
ökande medborgerligt intresse för det regionala utveck-
lingsarbetet. En del av intervjupersonernas berättande 
om de medborgardemokratiska frågorna handlar om att 
göra jämförelser med den ordning som fanns före för-
söksverksamheten. Några motfrågor från intervjuperso-
nernas sida som ställs under intervjuerna är: På vilka sätt 
bedrev länsstyrelserna ett aktivt medborgardemokratiskt 
arbete kring den regionala utvecklingspolitiken? På vilka 
sätt organiserades egentligen medborgardialogen med 
ungdomar och invandrargrupper i det regionala utveck-
lingsarbetet när staten stod som ansvarig osv?

I jämförelse med analyserna för Parkkommittén 
har intervjupersonerna mycket starkt uppgraderat för-
söksverksamhetens betydelse ur medborgardemokratisk 
synvinkel. En starkt ökande andel av intervjupersonerna 
betonar potentialen eller möjligheten att faktiskt utveckla 
medborgardialogen i de regionala utvecklingsfrågorna. 
Inte så att man hävdar att det redan ägt rum ett medbor-
gardemokratiskt genombrott, snarare att det är på väg, 
men att det tar tid. Intervjupersonernas utsagor överens-
stämmer därför mycket väl med enkätundersökningen 
enligt följande tabell:

136  Johansson, F. 2004, sid. 467f.
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TABELL 4.13  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om medborgarna och   
 försöksverksamheten.

Ta ställning till följande påstående:
Jag upplever att den enskilde medborgaren idag fått ett stör-
re inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna jämfört 
med den ordning som fanns före det att försöksverksamheten 
sattes igång.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne -40 (3) +13 (15)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS -50 (0) +33 (13)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

-24 (4) +62 (12)

Västra Götaland -50 (9) -15 (16)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS -42 6) +11 (7)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

-35 (9) +28 (16)

Skåne + Västra Götaland -46 (6) -2 (16)

Kalmar län +2 (12) +16 (11)

Samtliga (inkl. Kalmar) -36 (8) +1 (15)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Tabellen visar att den kompakta skepsis rörande den en-
skilde medborgarens inflytande som fanns 1999 nu, år 
2004, förbytts i en relativt positiv värdering i Skåne och 
en betydligt mindre skeptisk hållning i Västra Götaland. 
Tabellen visar emellertid också att ungefär hälften av de 
enkätsvarande politikerna fortfarande är skeptiska. Bland 
regionfullmäktigeledamöterna och bland de ledande 
kommunpolitikerna har en påtaglig åsiktsförskjutning 
i positiv riktning ägt rum mellan 1999 och 2004. Det 

vore dock förhastat att dra slutsatsen att den enskilde 
medborgaren faktiskt också fått ett större inflytande över 
de regionala utvecklingsfrågorna till följd av försöksverk-
samheten. Fortfarande, vilket också framkommer under 
djupintervjuerna, baseras den medborgerliga legitimite-
ten främst genom funktionen med allmänna val samt ge-
nom inflytande via kommunerna. En strategisk del i att 
utveckla medborgardemokratin bottnar också i att det re-
gionala utvecklingsarbetet bedrivs i ett nära samspel med 
olika medborgargrupper. Vi ska i detta avsnitt lämna en 
tämligen översiktlig analys av hur en del medborgargrup-
per kommit att påverka det regionala utvecklingsarbetet. 
Framställningen blir översiktlig då endast processer med 
koppling till försökslagstiftningen kommer att prövas. Vi 
kommer också att i första rummet fokusera intresset mot 
fyra typer av medborgarrepresentation; intresseorganisa-
tioner inom näringsliv och arbetsliv, invandrargrupper, 
funktionshindrade samt jämställdhetsaspekter.

När det gäller olika näringslivs- och arbetslivsorgani-
sationers deltagande i det regionala utvecklingsarbetet är 
det sammantaget en relativt komplicerad bild som här 
inte kommer att tecknas i sina detaljer. Dessa organisa-
tioner är involverade i de flesta av utvecklingsprocesserna 
även om deltagandet varierar både mellan de båda regio-
nerna och mellan olika delar av det regionala utvecklings-
arbetet. Vi har tidigare noterat att företrädare för olika 
intresseorganisationer medverkat i arbetet med att ta 
fram och senare även revidera det regionala utvecklings-
programmet i både Skåne och Västra Götaland. Vi har 
också tidigare, om än översiktligt, beskrivit intresseorga-
nisationernas deltagande i de olika partnerskapsarrang-
emang som tagit form i de båda försöksregionerna. I Part-
nerskapet för tillväxtprogram i Skåne fungerar exempelvis 
Företagarnas representant som vice ordförande i Partner-
skapet. I det skånska partnerskapet medverkar också LRF, 
LO, TCO, SACO, Ung Företagsamhet, Länsbygderådet 
som betydelsefulla aktörer. I Västra Götalandsregionens 
Utvecklingsgrupp finns också en bred samling intres-
segrupper representerade, vilka spelat en väsentlig roll i 
arbetet med exempelvis Hållbar Tillväxt, revideringen av 
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RUSEN och i andra delar av utvecklingsarbetet.137 Vi har 
också i den tidigare framställningen visat att företrädare 
för näringslivs- och arbetslivsorganisationer medverkat i 
det mer konkreta arbetet med tillväxtpolitik och infra-
struktur i de båda försöksregionerna. Härutöver skulle vi 
kunna till den gjorda redogörelsen lägga ett stort antal 
andra utvecklingsprocesser där deltagandet från intres-
seorganisationer inom arbetsliv- och näringsliv haft stor 
betydelse.

Självklart är det svårt att ur demokratisk synvinkel 
värdera dessa organisationers deltagande. Enligt intervju-
samtalen har intresseorganisationer fått en större plats i 
regionernas utvecklingspolitik och de intervjuade politi-
kerna intygar tämligen samstämmigt att dialogen och ut-
bytet med dessa är av strategisk betydelse. De intervjuade 
politikerna inom sakområdet regional utveckling refere-
rar också till att man har mycket kontakter med närings-
livsföreträdare och att man säger sig prioritera den typen 
av samtal. Om vi vänder oss till enkätrespondenterna er-
hålles följande:

TABELL 4.14  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om intresseorganisa-  
 tioners inflytande.

Ta ställning till följande påstående:
Jag menar att intresseorganisationer och folkrörelser kommit 
att spela en allt viktigare roll i länspolitiska frågor till följd 
av försöksverksamheten.

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne -10 (36) -6 (20)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +10 (20) +17 (23)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

-12 (24) +22 (16)

Västra Götaland -19 (36) -4 (24)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS -23 (26) +4 (15)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+2 (28) +32 (20)

Skåne + Västra Götaland -16 (36) -5 (22)

Kalmar län -14 (29) +18 (29)

Samtliga (inkl. Kalmar) -15 (34) -1 (23)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Vi kan se att kommunstyrelsepolitikerna i någon mån 
kommit att förändra sina utsagor i denna del mellan 1999 
och 2004. Mest påtaglig är förändringen bland kom-
munstyrelsepolitiker med säte i regionfullmäktige. Vi 
kan också notera att balansmåttet för presidiepolitikerna 
i Västra Götaland också förändrats i starkt positiv rikt-
ning. Det är därför inte heller en alldeles orimlig slutsats 
att säga att intresseorganisationer och folkrörelser faktiskt 
ökat sitt deltagande under den tid försöken pågått. I en 

137  I Utvecklingsgruppen Västra Götaland (dvs. Regionens partnerskap) finns bl.a. Företagarna, Handelskammaren, fackliga organisationer, Bildningsförbund, LRF m.fl. representerade.
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genomgång av olika yttranden (och även från intervju-
samtal) kan konstateras att intresseorganisationerna, åt-
minstone på ett principiellt plan, ger sitt stöd åt den nya 
ordning som försöksverksamheten innebär. Materialet 
visar dock också att intresseorganisationerna är en kritisk 
part inom olika, mer sakfrågepolitiska, områden. Det är 
inte svårt att i olika avseenden hitta kritiska synpunkter 
på regionens utvecklingspolitik i olika programförslag, i 
dialogmaterial och i remissmaterial. 

Ur demokratisk synvinkel finns det, i likhet med 
kommunernas deltagande, en förankringsproblematik i 
intresseorganisationernas deltagande i den regionala ut-
vecklingspolitiken. Vi vet egentligen oerhört lite om hur 
organisationernas företrädare, i t.ex. Partnerskapen, åter-
för och förankrar sina överväganden och ställningstagan-
den inom den egna organisationen. Det är egentligen en-
dast i samband med att regionerna genomför en formell 
remissbehandling som man kan härleda organisationsli-
vets ställningstaganden ner till den egna organisationens 
styrelse etc.138  Huvuddelen av processerna i den regionala 
utvecklingspolitiken sker dock i relativt informella och 
nätverksbaserade processer och det är en nära nog omöj-
lig uppgift att värdera den enskilde organisationsrepre-
sentatens förankringsaktiviteter i dessa avseenden.

Avseende deltagandet från grupper som företräder 
invandrare, funktionshindrade och de jämställdhets-
politiska aspekterna kan analysen kopplas till de s.k. 
horisontella mål som båda försöksregionerna givit upp-
märksamhet inom ramen för arbetet med de regionala ut-
vecklingsprogrammen. I Västra Götalandsregionens ut-
vecklingsstrategi utgör de integrationspolitiska aspekterna 
bärande inslag både i den övergripande visionen och med 
ett eget s.k. RUS-mål, benämnt Föredöme i integration. I 

den reviderade utvecklingsstrategin Det Goda Livet – re-
gional utvecklingsvision för Västra Götaland markeras att 
integrationsaspekterna ska genomsyra utvecklingsarbetet 
i sin helhet. I visionen markeras också att utvecklingsarbe-
tet ska präglas av att varje man och kvinna med utländsk 
bakgrund ska ha jämlika villkor gällande utbildning, ar-
bete och politiskt deltagande. Vi kan även i en rad andra 
dokument finna prioriteringar av integrationspolitisk art 
i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsarbete. 
En rad mer konkreta aktiviteter har igångsatts för att för-
verkliga målsättningarna inom området. Bland annat har 
ett antal projekt, med inriktning mot utbildning och ar-
betsmarknad, ingångsatts liksom att man inom ramen för 
tillväxtarbetet satsat på det man benämner etnisk mång-
fald i företagande och arbetsliv.139 Även i Region Skånes 
utvecklingsprogram Skånsk Livskraft lyfts integrations- 
och mångfaldsfrågorna fram. Det gäller bland annat in-
satser gällande arbetsmarknad, utbildning och boende. 
Vi kan också i andra dokument och i andra utvecklings-
politiska verksamheter finna politiska mål och åtgärdsin-
satser för att främja de integrationspolitiska ambitionerna 
i Skåne.140 I tillväxtprogrammet finns inom insatsområ-
dena Arbetskrafts- och kompetensförsörjning samt Stärkt 
tillväxt i skånskt företagande ett antal aktiviteter för att 
främja invandrares integration på arbetsmarknaden och 
inom utbildningssystemet.141 

Kännetecknande för de båda regionernas integra-
tionspolitiska utvecklingsarbete bygger till en del på 
samarbete med aktiva invandrarföreningar. Inom Region 
Skånes Partnerskap och i en del andra arbetsgrupper inom 
tillväxtprogrammet medverkar Internationella företagar-
föreningen i Sverige (IFS). I Västra Götalandsregionen 
har ett antal olika invandrarföreningar medverkat i till-

138  I några enstaka fall har enskilda organisationers remissvar analyserats utifrån hur de behandlats i respektive organisations styrelse. Remissförfarandet medför, som en slutsats  
 av denna analys, att den aktuella frågan (t.ex. LRF-Skånes yttrande äver RTI-planen) kommer upp på föreningens dagordning och kan därmed även bli föremål för olika typer av  
 ”gräsrotsreaktioner” osv.

139  Se sid. 18f i Västra Götalandsregionens tillväxtprogram (Det gemensamma Västra Götaland...). En kartläggning över olika integrationspolitiska aktiviteter i Västra Götaland har tagits  
 fram av Västra Götalandsregionen tillsammans med Svenskt Näringsliv och Global Forum – se Västra Götalandsregionens hemsida.

140   Se Länsplan för infrastruktur i Skåne 2004-2015 (sid. 56). Ett mer konkret exempel utgörs av att man på den s.k. skånska utvecklingsdagen i december 2003 anordnades en specifik  
 work-shop på integrationstemat.

141   se Tillväxtprogram för Skåne (Gränsöverskridande tillväxt...) i olika avsnitt.
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växtprogramarbetet (IFS-Väst) och i arbetet med det s.k. 
Hållbar Tillväxt-programmet har IFS och några andra 
invandrarföreningar ingått i process- och arbetsgruppen. 
I de olika delregionala partnerskapsarrangemangen finns 
det också enstaka företrädare för invandrarföreningar. I 
nedanstående tabell ger kommunstyrelseledamöterna sin 
syn på de integrationspolitiska strävandena:

TABELL 4.15  Kommunstyrelseledamöternas åsikter om integrationspolitik.  
 Enkätfråga endast 2004.

Ta ställning till följande påstående:
Jag anser att / aktuell region/ gjort aktiva insatser för att 
stärka de integrationspolitiska strävandena i den regionala 
utvecklingspolitiken.

Politiker i kommunstyrelsen (KS) Balansmått* 2004

Skåne +6 (31)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS -7 (27)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+25 (19)

Västra Götaland -2 (45)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +7 (33)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+16 (28)

Skåne + Västra Götaland +1 (38)

Kalmar län +8 (45)

Samtliga (inkl. Kalmar) +2 (39)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Tabellen visar att det råder en tämligen stor osäkerhet 
bland kommunpolitikerna rörande regionernas integra-
tionspolitiska arbete. Nästan 40% av de svarande har 
ingen åsikt eller tillräcklig kunskap för att ta ställning 
till påståendet. Regionfullmäktigeledamöterna synes ha 
något bättre kunskaper och värderar också de integra-
tionspolitiska insatserna betydligt mer positivt än övriga 
kategorier i tabellen. Enkätsvaren ovan överensstämmer 
med intervjumaterialet i avseendet att det även bland de 
djupintervjuade råder osäkerhet kring de integrationspo-
litiska strävandena inom försöksverksamheten. Även om 
de integrationspolitiska strävandena är relativt högt prio-
riterade kan man likväl inte hävda att integrationspolitik 
är en särskilt stor del av det mer konkreta utvecklings-
arbetet i de båda regionerna. Enkätrespondenternas osä-
kerhet bottnar sannolikt i att dessa frågor inte dominerar 
den utvecklingspolitiska dagordningen.

Ett annat horisontellt mål berör de funktionshin-
drades situation i samhället. I regionernas grundläggan-
de program för det regionala utvecklingsarbetet ingår 
mål med koppling till personer med funktionshinder. I 
Skånes utvecklingsprogram slås exempelvis fast att i ett 
bärkraftigt Skåne har personer med funktionshinder 
samma möjligheter som andra människor. I såväl Västra 
Götalandsregionens som Region Skånes infrastruktur-
plan återfinns målsättningar rörande transportsystemets 
anpassning i förhållande till personer med funktionshin-
der.142 Även i vissa delar av tillväxtarbetet finns aktiviteter 
med koppling till funktionshindrades situation. Ett ex-
empel utgörs av projektet ”Design för alla” i Västra Gö-
talandsregionen inom området ekonomiskt nyskapande 
som handlar om utformning av miljöer, produkter och 
tjänster utifrån funktionshindrades behov.143 Vi kan också 
i Västra Götalands delregionala tillväxtprogram finna en 
del målsättningar rörande de funktionshindrades roll i 
tillväxtpolitiken.144

142  Ambitionerna i infrastrukturarbetet är delvis formulerade genom direktiv i riksdagsbeslut (se prop. 1999/2000:79)
143  se Regionalt tillväxtprogram för Västra Götalandsregionen, bilaga 6.
144   se t.ex. Tillväxtprogram för Skaraborg (sid 15)
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De ideella handikapporganisationerna medverkar 
förvisso i olika delar av det regionala utvecklingsarbetet, 
främst inom infrastrukturfrågorna och kollektivtrafiken, 
men kan inte sägas ha riktigt samma omfattning av kon-
takter som gäller för invandrarföreningarna. De båda re-
gionerna har naturligtvis i övriga verksamhetsdelar, främst 
inom hälso- och sjukvården, ett omfattande utbyte med 
handikapprörelsen. I Västra Götalandsregionen har dess 
egen Handikappkommitté, med uppgift att bl.a. bevaka 
handikappfrågor i regionens olika verksamheter, fungerat 
som remissorgan och har i en del avseenden agerat för att 
stärka de handikappolitiska perspektiven i det regionala 
utvecklingsarbetet.145 En liknande funktion innehas av 
Region Skånes Patient- och handikappråd.146

Delar av de hittills behandlade medborgargrup-
pernas deltagande i det regionala utvecklingsarbetet kan 
också kopplas till de insatser som försöksregionerna ge-
nomför inom området social ekonomi. Med social ekono-
mi avses vanligtvis ekonomiska aktiviteter som innefattar 
verksamheter med ett tydligt samhälleligt ändamål och 
som bedrivs av ideella föreningar, kooperativ, stiftelser 
och liknande organisationer. Bland de föreningar som 
oftast förknippas med aktiviteter i den sociala ekonomin 
återfinns just invandrarföreningar, handikapporganisatio-
ner, men också lokala utvecklingsgrupper, studieförbund, 
idrottsföreningar, pensionärsorganisationer m.fl. Både 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har under 
försöksperioden gjort analyser och kartläggningar av den 
sociala ekonomins potential i det regionala utvecklings-
arbetet.147 För att bedriva regionpolitiska insatser har man 
i båda regionerna inrättat specifika organ för frågor med 
koppling till den sociala ekonomin. I Västra Götaland 
startades i augusti 2004 ett Regionalt råd för samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekono-

min. I rådet ingår dels ett stort antal företrädare för or-
ganisationer och föreningar inom den sociala ekonomin 
och dels förtroendevalda från den Regionala utvecklings-
nämnden i Västra Götalandsregionen. I Skåne finns en 
motsvarande gruppering genom den s.k. SALU-gruppen 
(Skånes Arbetsgrupp för Landsbygdens Utveckling).

Intressant med aktiviteterna inom området social 
ekonomi är att ett relativt stort antal intervjupersoner 
hävdar att det här finns en växande potential för de-
mokratimässiga aktiviteter inom den regionala utveck-
lingspolitiken. Länsbygderörelsen anses därvid vara en 
växande folkrörelse som har förmågan att i sin tur fånga 
upp olika typer av medborgargrupper för ett starkare en-
gagemang för regionens utveckling i olika avseenden. Vi 
har också i tidigare avsnitt i denna utvärdering pekat på 
att studieförbunden spelat en viss roll för legitimitets-
skapande i de båda försöksregionerna. I denna del finns 
det också tydliga kopplingar till de kulturpolitiska målen 
inom det regionala utvecklingsarbetet. Området har till 
detta en koppling till den avslutande delen i genomgång-
en av olika medborgargruppers deltagande, nämligen de 
jämställdhetspolitiska perspektiven.

Jämställdhet och regionalt utvecklingsarbete 

Många har, och med rätta, hävdat att regional utveck-
lingspolitik varit ett mycket starkt mansdominerat poli-
tikområde. De regionpolitiska företrädarna inom länssty-
relse, landsting, kommunförbund samt ledande regionala 
företrädare för organisations- och näringsliv är i mycket 
stor utsträckning manliga företrädare. Det har bedrivits 
en hel del samhällsforskning och utredningsarbete om 
kvinnornas situation i det regionala utvecklingsarbetet. 
Inte minst har länsstyrelsernas jämställdhetsexperter bi-

145  se rapporten Det tar tid att genomföra...en uppföljning av policy för handikappfrågor, Västra Götalandsregionen, Handikappkommittén, Region Skåne, 188.2004. Antagen av   
 regionstyrelsen 2004-11-23.

146  Rådet som kan betecknas som ett Brukarråd består av 14 ledamöter (5 är förtroendevalda i re-gionen, 9 ledamöter representerar olika organisationer inom handikapprörelsen i Skåne).
147   för Region Skåne se rapporten Kartläggning av den sociala ekonomin i Skåne samt förslag till skånsk hand-lingsplan av den sociala ekonomin (2003-06-30) samt för Västra   

 Götalandsregionen se rapporten Den sociala ekonomin i Västra Götaland – för regional utveckling, företagande och sysselsättning (2002-05-14). Båda rapporterna är författade av  
 Raymond Svensson.
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dragit till informationsflödet i denna del. Vägledande i 
länsstyrelsernas jämställdhetspolitiska arbete har, sedan 
1997, varit att utarbeta strategier för respektive läns jäm-
ställdhetsarbete. I försöksregionerna har jämställdhets-
strategierna, i den senaste omgången, tagits fram i sam-
verkan mellan regionen och länsstyrelsen. Strategierna är 
tänkta att vara en grund för kommande analyser och be-
dömningar av de insatser som görs på jämställdhetsom-
rådet i svensk länspolitik. Detta arbete har haft syftet att 
bland annat föra in jämställdhetsaspekter i det regionala 
utvecklingsarbetet.148 

Det har inte funnits vare sig tid eller resurser att 
analysera regionförsöken ur ett kvinno- eller genusper-
spektiv. Jämställdhetsprövningen består därför endast av 
en kortfattad redogörelse av de båda försöksregionernas 
jämställdhetspolitiska arbete inom den regionala utveck-
lingspolitiken samt en analys av hur intervjupersoner och 
enkätrespondenter värderar vilken betydelse jämställd-
hetspolitiska frågor haft i försöksarbetet. Inledningsvis 
ska dock några data som belyser den faktiska kvinnore-
presentationen i de båda försöksregionerna presenteras:

Man kan notera att kvinnorepresentationen i de 
nämnder och organ som har uppgifter inom det regio-
nala utvecklingsarbetet i några fall når upp till den nivå 
som gäller för regionfullmäktige i respektive region. Låg 
andel kvinnor noteras i partnerskapen och även i två av 
Västra Götalandsregionens beredningsgrupper (BRU och 
Miljö). Noterbart är också att alla ordförandeposterna i 
Västra Götalandsregionen innehas av män.149 

Om vi vänder oss till de mest betydelsefulla doku-
menten i de båda regionernas utvecklingspolitik är jäm-
ställdhetsmålen ett av de kanske tydligast formulerade 
målen i den regionala utvecklingsstrategin i både Skåne 
och Västra Götaland. I såväl RUSEN som i förslaget till 
reviderad strategi i Västra Götaland slås fast att Västra 
Götaland ska vara en föregångare i jämställdhet. I försla-
get till ny regional utvecklingsvision står att läsa under 
rubriken jämställdhet:

”Att ta vara på resurser hos både kvinnor och män innebär 
bredare perspektiv och större möjligheter till nytänkande 
och utveckling. I utvecklingsarbetet ska varje insats analyse-

TABELL 4.16. Andel kvinnor och ordförandepost i nämnder/styrelser (2004)

Region Skåne Andel kvinnor Ordförandepost Västra Götalandsregionen Andel kvinnor Ordförandepost

Regionfullmäktige 42% Man Regionfullmäktige 48% Man

Regionstyrelsen 47% Man Regionstyrelsen 29% Man

Regional utvecklingsnämnd 40% Kvinna Regional utvecklingsnämnd 47% Man

Partnerskapet för Tillväxtprogram 32% Kvinna Utvecklingsgrupp Västra Götaland 15% Man

Miljö- och naturvårdsnämnden 36% Man Beredningsgruppen för reg. utveckling 33% Man (2004)

Kulturnämnden 46% Kvinna Beredningsgruppen för Miljö 30% Man (2004)

Kollektivtrafiknämnden 38% Man Beredningsgruppen för Kultur 52% Man (2004)

148  se Jämställdhetsstrategi för Skåne 2001-2003, Länsstyrelsen i Skåne 2001 samt Balans i livet. Jämställdhetsstrategi för Västra Götaland 2001-2005, Västra Götalandsregionen och   
 Länsstyrelsen i Västra Götaland.

149  Eftersom ordförandeposten skiftar från år till år i Västra Götalandsregionens Beredningsgrupper finns möjligheten att ordföranden i Beredningsgruppen för Miljö under 2005 blir en  
 kvinna.
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ras och beskrivas utifrån ett kvinna/manperspektiv. Viktiga 
inslag i visionen är följande: 
–  den könsuppdelade arbetsmarknaden är bruten och  
 likaså de könstraditionella yrkes- och utbildningsvalen, 
– en jämställd maktstruktur i såväl näringslivet som 
 offentlig verksamhet och politiken, 
–  skillnaderna i hälsa mellan kvinnor och män är mindre  
 än idag samt 
–  en region utan mäns våld mot kvinnor och där kvinnor  
 inte är utsatta.” 150

Vi kan även i Region Skånes utvecklingsprogram Skånsk 
Livskraft finna motsvarande formuleringar om än place-
rade inom olika målområden. Vi kan också i de andra 
centrala dokumenten i de båda regionernas utvecklingsar-
bete finna både allmänna mål och beskrivningar av olika 
åtgärder inom det jämställdhetspolitiska området. Vi kan 
till detta göra en relativt utförlig lista av skilda aktiviteter 
där de båda regionerna genomfört seminarier, dialogkon-
ferenser, utbildningsdagar etc. med jämställdhetspolitik 
på dagordningen. Låt oss dock illustrera ambitionerna i 
denna del något mer utförligt med hjälp av jämställdhets-
aspekter i dels tillväxtarbetet, dels i infrastrukturplane-
ringen. I Västra Götaland kom arbetet med tillväxtavtal 
att bedrivas som en del i det som regeringen initierade 
som jämställda tillväxtavtal. Västra Götalandsregionen 
utsågs av regeringen i februari 2000 att tillsammans med 
Blekinge och Jämtland att vara pilotlän för att integrera 
jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. 
Syftet var att lyfta fram betydelsen av goda exempel, kun-
skapsutveckling, lärande osv. rörande jämställdhetsfrågor 
i tillväxtpolitiken. I det nu gällande tillväxtprogrammet 
uttalas målsättningen att vidareutveckla pilotlänsarbetet 
även i framtiden.151

I Region Skåne har Regionalt Resurs Centrum för 
Kvinnor (RRC) utgjort en betydelsefull resurs för de jäm-
ställdhetspolitiska delarna i regionens tillväxtarbete. RRC 
startades av Jämställdhetsexperterna på länsstyrelserna i 
Malmöhus län och Kristianstad län som en del av riks-
dagens regionpolitiska beslut 1994. Efter länssamman-
slagningen 1987 fortsatte RRC med länsstyrelsen i Skåne 
som huvudman. I samband med att Region Skåne över-
tog ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet överläm-
nade Jämställdhetsexperten ansvaret även för RRC. Verk-
samheten i RRC har drivits som ett projekt finansierat 
med medel för regional utveckling. RC drivs alltså med 
bas inom Region Skåne och dess enhet för Näringslivs-
utveckling. RRC har dock utvecklat en referensgrupp 
bestående av representanter från näringsliv, kommuner, 
länsstyrelsen, internationella företagarföreningen, lokala 
utvecklingsgrupper m.fl. Företrädare för RRC ingår i en 
rad nätverk och projektaktiviteter inom Region Skånes 
utvecklingspolitik och är även representerat i Region Skå-
nes Partnerskap för tillväxtprogram.152

Även beträffande infrastrukturplaneringen finns 
olika exempel på hur jämställdhetsaspekter lyfts in i be-
slutsprocesserna. Utgångspunkten är här att riksdagen år 
2001 fastställde ett nytt delmål inom transportpolitiken, 
nämligen målet om att utveckla ett jämställt transport-
system i Sverige. I Västra Götaland hanterades detta ge-
nom att en specifik arbetsgrupp bestående av tjänstemän 
från Västra Götalandsregionen, Banverket, Vägverket 
och länsstyrelsen tillsattes. Arbetsgruppen utarbetade en 
rapport, Ett jämställt transportsystem, som innehöll dels 
en beskrivning av kvinnor och mäns resmönster och 
resbehov samt dels att man presenterade några skilda in-
fallsvinklar på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i 
infrastrukturplaneringen.153

150  se Det goda livet – regional utvecklingsvision för Västra Götaland, förslag till revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS), remissversion 2004-05-24.
151  Se sid. 8 i Västra Götalandsregionens tillväxtprogram (Det gemensamma Västra Götaland...). Se även, för en mer allmän orientering, rapporten Föregångare i jämställdhet, utgiven av  

 Västra Götalandsregionen (Regional utveckling).
152  se Verksamhetsplan för Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne 2004. Region Skåne, Näringslivsutveckling 
153  se rapporten Ett jämställt transportsystem, Västra Götalandsregionen i oktober 2003.
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Föregående exempel ska ses som illustrationer och 
det finns mer att lyfta fram ur de båda regionernas försök 
att integrera jämställdhetsaspekter i det regionala utveck-
lingsarbetet. I intervjumaterialet utgör den sammantagna 
värderingen att jämställdhetsfrågorna fått en något större 
plats i den regionala utvecklingspolitiken under de se-
naste 2-3 åren. Ingen vittnar dock om att det skulle röra 
sig om ett stort genombrott. Det finns en och annan kri-
tiker som hävdar att det i mycket är en sorts läpparnas 
bekännelse. En av de politiska företrädarna uttrycker det 
på följande sätt:

”Jag tycker kanske att det saknas nerv i det jämställdhetspo-
litiska arbetet. Vi som arbetat i många år med jämställdhet 
finner att det hänt en del positivt i den regionala utveck-
lingspolitiken, men det kunde ha varit en annan intensitet 
i det hela. Risken med de horisontella målen är att de förs 
in för sent i processen. Förr hände det att man så att säga 
glömde bort jämställdhetsfrågorna, idag finns de alltid 
med, men är ändå inte de högst prioriterade.”

Om vi vänder oss till enkätrespondenterna erhålles en 
likartad bild. Det har skett en uppgradering från tidigare, 
men det är inte frågan om något stort genombrott

TABELL 4.17 Kommunstyrelseledamöternas åsikter om jämställdhetspolitik.

Ta ställning till följande påstående:
Försöksverksamheten har inneburit att de jämställdhetspo-
litiska frågorna fått en större betydelse och uppmärksamhet 
i länspolitiska sammanhang jämfört med tidigare (dvs. före 
försöksverksamheten)

Politiker i kommunstyrelsen (KS)
Balansmått* 

1999
Balansmått* 

2004

Skåne -14 (46) +5 (38)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS +25 (35) 0 (40)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

+4 (32) +28 (41)

Västra Götaland -27 (36) +9 (40)

Varav...

... ordförande respektive v. ordförande i KS -26 (23) +19 (22)

...KS-politiker som även är ledamot i 
regionfullmäktige

-33 (26) +36 (24)

Skåne + Västra Götaland -22 (40) +7 (39)

Varav…

...kvinnor -43 (39) +12 (39)

...män -8 (40) +5 (39)

Kalmar län 0 (39) -5 (37)

Samtliga (inkl. Kalmar) -17 (40) +5 (39)

* Om balansmåttet se tabell 2.1.

Den viktigaste iakttagelsen i tabellen ovan är att en rela-
tivt stor andel av de svarande uppger att man inte vet eller 
att man inte har någon åsikt i frågan. Man anser sig ha 
stora svårigheter att överhuvudtaget ta ställning till påstå-
endet, vilket kan tolkas som att jämställdhetsaspekterna 
i vart fall inte, som framkommer i citatet, är en högprio-
riterad del i de båda regionernas regionala utvecklingsar-
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bete. Med denna viktiga reservation i minnet kan dock 
konstateras att en knapp majoritet av de enkätintervjuade 
politikerna anser att de jämställdhetspolitiska aspekterna 
fått ökad länspolitisk betydelse jämfört med hur det för-
höll sig före försöksverksamhetens tid. Åsiktsförskjutning 
är mest påtaglig bland de ledande kommunpolitikerna 
och även bland ledamöterna i regionfullmäktige. Politi-
kerna i Västra Götaland synes också värdera betydelsen 
av de jämställdhetspolitiska frågorna lite mer än vad som 
gäller för de skånska politikerna. Intressant är också att 
andelen kvinnor som instämmer i påståendet ovan har 
ökat högst markant sedan 1999. 

4.6  Slutsatser – demokrati och regionalt   
 utvecklingsarbete
Den sammantagna uppgiften i detta kapitel har varit att 
pröva i vilken grad försöksregionerna lyckats i strävan-
dena att utveckla det demokratiska innehållet i den re-
gionala utvecklingspolitiken. Prövningen har genomförts 
utifrån ett grundläggande perspektiv om demokratisk le-
gitimitet, dvs. prövningen har utgått från i vilken grad det 
regionala utvecklingsarbetet i de båda regionerna erhållit 
ett principiellt respektive aktivt samtycke från partier, 
kommuner och medborgargrupper. Analysen har gjorts 
utifrån fyra analysuppgifter (numrerad efter den ordning 
som angivits i det första kapitlet):

6. Hur bedrivs betraktat, det regionala utvecklingsarbetet i 
de båda försöksregionerna? Vilka demokratimässiga för- 
respektive nackdelar är förknippade med den organisa-
tionsmodell för det regionala utvecklingsarbetet som till-
lämpats i de båda försöksregionerna?

4 De båda försöksregionerna arbetar med olikartade 
organisationsmodeller för det regionala utvecklingsar-
betet och organisationen har utvecklats och förändrats 
i flera avseenden sedan försöksverksamheten startade.

4 Västra Götalandsregionens utvecklingsorganisation 
domineras av tre Beredningsgrupper med ansvar för 
att bereda regionala utvecklingsfrågor inför region-
styrelsens beslut. Beredningsgrupperna är en sorts 
samverkansorgan mellan regionen och kommunerna 
genom att var och en av Västra Götalands fyra kom-
mun/kommunalförbund utser vars tre representanter 
till Beredningsgrupperna. Regionen utser 15 ledamö-
ter till respektive Beredningsgrupp. Beredningssyste-
met, som successivt vunnit i stabilitet och formalise-
ringsgrad under försöksverksamheten, värderas av de 
involverade aktörerna som en välfungerande samver-
kansform. Bristerna med systemet är ur demokrati-
synpunkt dels att förankringsfunktionen i förhållande 
till den enskilda kommunen riskerar att vara svag då 
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kommunernas synpunkter och förankring så att säga 
filtreras genom de fyra kommunalförbunden, dels an-
ses konsensuskaraktären i Beredningsgrupperna som 
en demokratibrist i så motto att partipolitiseringen av 
de regionala utvecklingsfrågorna är låg. 
 

4 Region Skåne tillämpar en annan organisatorisk lös-
ning gällande den politiska beredningen i det regio-
nala utvecklingsarbetet. De centrala frågorna samlas 
i facknämnden för Regional utveckling (jämte tre an-
dra facknämnder) och Partnerskapet för tillväxtpro-
gram. Kontaktutbytet med kommunerna är mindre 
formaliserad i Skåne jämfört med Västra Götaland 
och bygger på ett utpräglat samspel i nätverk, bl.a. ge-
nom regiondelsorgan i Skånes s.k. fyra hörn.
 

4 Båda regionerna har, från starten och fram till idag, 
betraktat den regionala utvecklingsstrategin som ett 
grundläggande och styrande dokument för det regio-
nala utvecklingsarbetet. Båda regionerna har också 
under 2003/2004 reviderat sina respektive utveck-
lingsprogram. Bilden av arbetsprocesserna med den 
regionala utvecklingsstrategin i Skåne och Västra 
Götaland visar på omfattande insatser att stärka den 
demokratiska förankringen och legitimiteten. Vi kan 
dock notera att de båda regionerna arbetat med skilda 
förankringsmodeller. Om vi förenklar slutsatserna kan 
sägas att Region Skåne betonat dialogformen genom 
att revideringen av Skånsk Livskraft (utvecklingspro-
grammet) skett genom att ett stort antal dialogkon-
ferenser genomförts. Huvudtanken har varit att ar-
rangera möten med regionens olika intressenter och 
föra ett samtal om Skånes viktigaste utvecklingsfrågor. 
I Västra Götalandsregionen har arbetet med RUSEN 
(regional utvecklingsstrategi) och dess revidering 
präglats av en något mer formaliserad ordning. Det 
gäller både den modell för genomförandet av de s.k. 
RUS-målen och i revideringsarbetet av RUSEN (som 
hanterats i ett beredningssamspel mellan regionen och 
kommun- eller kommunalförbunden).

4 De båda regionernas arbete med tillväxtavtal och till-
växtprogram har också organiserats på olika sätt. Le-
dande för arbetet inom Region Skåne har varit fack-
nämnden för Regional utveckling och Partnerskapet. 
I Västra Götalandsregionen har tillväxtarbetet bedri-
vits inom ramen för den befintliga beredningsorgani-
sationen på dels regionövergripande nivå och dels på 
delregional nivå. 
 

4 Utvärderingen visar att arbetet med det regionala till-
växtavtalet i Skåne möttes av kritik från bl.a. kom-
munerna som menade att processerna och insatserna 
i alltför hög grad varit koncentrerade till den region-
centrala nivån. Även Partnerskapets funktionssätt kri-
tiserades för att de medverkande aktörerna upplevde 
en osäkerhet i förhållande till varandra och i förhål-
lande till uppgiften. Ett grundproblem för arbetet 
med de regionala tillväxtavtalen har att göra med 
det som skulle kunna karakteriseras som ett förvänt-
ningarnas missnöje. Det fanns förhoppningar, både i 
Skåne och Västra Götaland, att tillväxtavtalen skulle 
lediggöra betydligt större ekonomiska resurser än vad 
som blev fallet. Diskussionen om och analyserna av 
potentialen av ett relativt stort tillväxtkapital skapade 
förväntningar bland ledande lokala och regionala nä-
ringslivsaktörer, något som alltså inte kunde infrias. 
 

4 Arbetet med tillväxtprogrammet i Skåne får dock  
högre legitimitetsvärden än vad som var fallet med 
tillväxtavtalen. Dels pekar flera av intervjupersonerna 
på att programmet utvecklats med hjälp av väl genom-
arbetade analyser av tillväxtens förutsättningar och 
möjligheter. Dels uppfattas ansatsen att arbeta med 
insatsområden som successivt ska utvecklas till alltmer 
konkreta handlingsprogram som en mer realistisk och 
konstruktiv arbetsmodell. Arbetsprocesserna i Västra 
Götalandsregionens tillväxtarbete har också föränd-
rats genom tillväxtprogrammet. Arbetsfilosofin syftar 
till att genom bred samverkan åstadkomma struktur-
förändringar för att nå målen i tillväxtprogrammet. I 
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förhållande till den arbetsfilosofi som tillämpades i ar-
betet med tillväxtavtal innebär tillväxtprogrammen en 
starkare betoning av att åstadkomma ett målorienterat 
utvecklingsarbete som avser att fokuseras mot olika 
kärnfrågor och i mer preciserade målsättningar. De 
medel som sedan sätts in är inte i första hand riktade 
mot att genomföra projektbaserade aktiviteter utan 
avses att användas för att undanröja systembrister 
inom olika sektorer.
 

4 När det gäller den regionala infrastrukturplaneringen 
kan noteras att försöksverksamheten inleddes tidigare 
i Skåne jämfört med Västra Götaland. I Skåne fick 
Regionförbundet Skåne ta över ansvaret för RTI-pla-
nen redan 1997. Västra Götalandsregionen har endast 
haft ansvaret för en hel planeringsomgång, dvs. för 
perioden 2004-2015.
 

4 Arbetet med den regionala infrastrukturplanen (RTI-
planen) inom Region Skåne bygger på en nära samver-
kan mellan olika aktörsintressen i regionen. Ledning-
en för arbetet har förlagts till Region Skånes regionala 
utvecklingsnämnd. Utvecklingsnämndens presidium 
har haft en samordnande roll och utgjort beslutsfat-
tare för de mer löpande styrningsuppgifterna i arbetet. 
På tjänstemannanivå utgjorde enheten Planering & 
Miljö inom Region Skåne projektledning. Projektled-
ningen hade till sitt förfogande en arbetsgrupp bestå-
ende av dels tjänstemän från Region Skåne, dels tjäns-
temän från statliga myndigheter (länsstyrelsen, de fyra 
trafikverken) samt dels kommunrepresentanter för 
Skånes fyra regiondelar. Förankringsfunktionen för 
RTI-planen i Skåne bestod också i ett tidigt skede av 
en större referensgrupp med representanter från olika 
delar av samhällslivet.
 

4 I ledningen för arbetet med Västra Götalandsregio-
nens RTI-plan stod Beredningsgruppen för Regional 
utveckling och dess presidium. Grundläggande i hela 
förankringsarbetet med Västra Götalandsregionens 

RTI-plan är att kommunerna, via sina kommun/
kommunalförbund, är aktiva medskapare i processen. 
På tjänstemannanivå har den s.k. RTP-gruppen, med 
representanter från regionen, de fyra kommun/kom-
munalförbunden, de fyra trafikverken, Västtrafik AB, 
Landvetters flygplats, Västra Götalandsregionens mil-
jösekretariat och handikappkommittén, fungerat som 
beredande och samordnande organ i planeringspro-
cessen. För det operativa arbetet har RTP-gruppen in-
itierat en rad särskilda arbetsgrupper för jämställdhet, 
miljö och fysisk tillgänglighet för funktionshindrade. 
Väsentligt i förankringsarbetet av RTI-planen har 
också varit en rad informationsmöten med en bred 
krets av intressenter.

4 Infrastrukturplaneringens demokratiska legitimitet 
har i båda regionerna hög grad byggts på kommuner-
nas aktiva roll i beslutsprocessen samt att möjligheter 
kontinuerligt givits även till en rad andra intressenter 
att deltaga i och påverka innehållet i infrastrukturpla-
neringen. Generellt sett är bilden i intervjumaterialet 
positiv rörande förankringsformer och deltagandeas-
pekter. Några kritiska röster finns dock som talar för 
behovet av att öka exempelvis näringslivsorganisatio-
nernas roll i processen och några upplever att tjänste-
männen och expertinflytandet bitvis kommit att få för 
stor dominans. Planarbetets relativa komplexitet ses 
som en komplikation ur demokratisynpunkt. En hu-
vuddel av de intervjuade menar dock att de nya regio-
nerna varit betydligt mer ändamålsenlig jämfört med 
situationen då länsstyrelserna hade huvudansvaret. 
 

4 När det gäller Region Skånes rätt att fördela statsbi-
drag till regionala kulturinstitutioner kan konstateras 
att den formella demokratipotentialen inte varit så 
stor. Hanteringen av kulturbidragen är starkt kring-
skuren av staten, både beträffande vilka kulturinstitu-
tioner som utpekats och finansieringssystemet. Likväl 
råder stor enighet bland de intervjuade om att det 
finns ett värde i att bibehålla ansvaret för kulturpåsen. 
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Motiveringarna för detta är främst att kulturpåsen 
ger en stärkt roll för Kultur Skåne genom den upp-
märksamhet och betydelse medlen de facto har för 
de regionala kulturinstitutionerna. Kulturpåsen leder 
också till att kontaktytorna mellan Kultur Skåne och 
de bidragsberättigade institutionerna vidgas vilket i 
sig anses som något positivt. 
 

4 Om vi sammanfattar genomgången av de båda för- 
söksregionernas kulturpolitik kan, för det första, note-
ras att man i båda regionerna betraktar kulturfrågorna 
som en integrerad del i den regionala utvecklingspo-
litiken. Slutsatsen blir att kulturpolitiken, i båda re-
gionerna, kommit att få en mer markerad roll av att 
vara en del av det regionala utvecklingsarbetet än vad 
som var fallet på de gamla länens tid. För det andra är 
emellertid olikheterna mellan regionernas kulturpoli-
tiska arbete slående. Naturligtvis ligger den stora skil-
jelinjen mellan de båda regionerna i att Region Skåne 
hanterar fördelningen av statsbidragen till regionala 
kulturinstitutioner medan man i Västra Götalandsre-
gionen arbetar med en frivillig överenskommelse med 
Kulturrådet rörande den övergripande inriktningen av 
stödpolitiken till de regionala kulturinstitutionerna. 

9. Hur har de politiska partierna arbetat med de regionala 
utvecklingsfrågorna? På vilka sätt har försöksverksam-
heten påverkat de politiska partiernas organisation och 
verksamhet?

4 De politiska partierna har lyckats olika väl med att 
anpassa sin organisation efter de nya förutsättningar 
som uppstått i försöksregionerna efter länssamman-
slagningarna. I Skåne har nära nog samtliga partier 
anpassat sin partiorganisation på så sätt att det nu-
mera finns läns- och distriktsorganisationer som 
överensstämmer med Skåne som territorium. I Väs-
tra Götaland lever dock den gamla läns- och distrikt-
indelningen bland partierna kvar. Partierna i Västra 

Götaland har därför kommit att utveckla partienheter 
med samordnande uppgifter för att hantera partipo-
litiken i förhållande till politikskapandet inom Västra 
Götalandsregionen. 
 

4 Partierna i de båda försöksregionerna har, sedan för-
söksverksamheten startade, kommit att ägna mer tid 
och politisk energi åt regionala utvecklingsfrågor. 
Fortfarande domineras det regionala partiarbetet av 
sjukvårdspolitiska frågor men utrymmet för de re-
gionala utvecklingsfrågorna har successivt ökat i takt 
med att försöksverksamheten pågått. Valrörelsearbetet 
2002 innebar, enligt intervjuutsagor, att frågor med 
koppling till det regionala utvecklingsarbetet fick en 
större andel av uppmärksamheten jämfört med hur 
det förhöll sig vid valet 1998. 

4 Den regionala utvecklingspolitiken karakteriseras av 
de intervjuade som varandes mer konsensusbemängd 
än vad som gäller för sjukvårdspolitiken. Även om det 
i ökande grad förekommer partipolitiska markeringar 
och konflikter kvarstår dock i huvuddrag ett konsen-
sustänkande i den regionala utvecklingspolitiken i så-
väl Skåne som i Västra Götaland. 

4 I analysen har noterats att de partimässiga kontak-
terna och förhandlingarna i ett flernivåperspektiv 
kommit att utökas under senare år. Det gäller fram-
förallt relationen mellan de regionala och lokala parti-
organisationerna men också på olika sätt i relationen 
med den nationella partinivån. Analysen har också vi-
sat att de regionala partiorganisationernas arbete med 
internationella frågor har ökat sedan försöksverksam-
heten började. Dock är det fortfarande sannolikt så 
att det främst är en relativt liten grupp av ledande 
regionpolitiker som spelar den viktigaste rollen i det 
internationella arbetet.
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4 De politiska partierna i både Skåne och Västra Göta 
land slår vakt om försöksverksamheten och en majori-
tet av politikerna förordar en permanentning av försö-
ken. Partierna i försöksregionerna lämnar alltså både 
ett starkt principiellt och ett starkt aktivt samtycke till 
den nya ordningen för det regionala utvecklingsarbe-
tet i de båda försöksregionerna. 

10. Hur har relationerna mellan region och kommuner or-
ganiserats i de båda försöksregionerna? Hur värderar fö-
reträdare från kommunerna i Skåne och Västra Göta-
land deras egna inflytande- och deltagandemöjligheter i 
det regionala utvecklingsarbetet? Vilken betydelse tillmä-
ter, i sin tur, ledande politiker och tjänstemän det kom-
munala deltagandet och intresset i regionpolitiken?

4 I båda försöksregionerna proklameras relativt ofta, i 
dokument och i politiska uttalanden, ambitionen att 
vara en Kommunernas Region. 
 

4 I jämförelsen mellan Skåne och Västra Götaland kan 
noteras att relationerna mellan region och kommu-
ner har utvecklats i olika riktningar. Region Skåne har 
utvecklat en nätverksbaserad berednings- och sam-
spelsstruktur medan Västra Götalandsregionen tagit 
fram en mer formaliserad beredningsstruktur mellan 
region och kommun. Samspelet mellan region och 
kommuner i Skåne består i hög grad av dialog genom 
kommunbesök, dialogkonferenser och i samspel med 
de fyra regiondelsorganen. I Västra Götaland bedrivs 
samspelet främst inom ramen för den formaliserade 
beredningsmodellen mellan regionen och de fyra 
kommun- och kommunalförbunden.
 

4 Ur demokratisynpunkt kännetecknas de båda regio-
nernasberednings- och samspelsstrukturer av både 
styrkor och svagheter. Västra Götalandsregionens be-
redningssystem, som först under de allra senaste åren 
fått tillräcklig institutionalisering, har sin styrka i att 
företrädare för kommunerna är kontinuerligt aktive-

rade i det regionala utvecklingsarbetet. Alla regionala 
utvecklingsfrågor behandlas i Beredningsgrupperna 
och därmed finns möjligheter för ett tydliggjort och en 
regelbundet fungerande deltagande och förankrings-
form för samarbetet med kommunerna. Svagheten i 
Västra Götalandsregionens beredningsstruktur är att 
förankringsfunktionen ner till den enskilda kommu-
nen riskerar att bli alltför svag då de fyra kommun- och 
kommunalförbunden har det formella mandatet att 
representera alla kommunerna inom respektive om-
råde. Avstånden mellan kommunen och regionen blir 
därmed längre än vad som är fallet i Skåne. Styrkan 
i Skånes mer nätverksbaserade beredningsstruktur är 
att regionen i mycket högre grad än i Västra Götaland 
samspelar direkt med de enskilda kommunerna. Det 
finns i Skåne ett flertal instrument att bedriva dialog 
och förhandlingar mellan region och kommuner vilket 
också sannolikt innebär att de enskilda kommunerna, 
genomsnittligt betraktat, är mer positivt inställda till 
regionens politik jämfört med hur det förhåller sig i 
Västra Götaland. Svagheten i Skånes fall är att syste-
met är komplicerat och svåröverskådligt. Exempelvis 
är nätverkskaraktären i samspelet mellan region och 
regiondelsorgan svårfångat och därmed försvåras del-
vis den enskilde medborgarens eller politikerns påver-
kansmöjligheter och ansvarsutkrävande.

4 Kommunerna i både Skåne och Västra Götaland har 
i takt med att försöksverksamheten pågått kommit att 
lämna ett allt starkare principiellt samtycke åt regio-
nens regionala utvecklingsarbete. I enskilda sakom-
råden är dock kommunerna kritiska parter och det 
aktiva samtycket från kommunernas sida kan variera 
från svagt (t.ex. tillväxtavtalet i Skåne) till relativt 
starkt (t.ex. infrastrukturplaneringen i Västra Göta-
land). Generellt sett erhåller Region Skåne ett starkare 
samtycke från kommunernas sida jämfört med Västra 
Götalandsregionen.
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11. Vilken roll spelar andra medborgargrupper och intres-
senter i regionernas omgivning för utformning och ge-
nomförande av det regionala utvecklingsarbetet? I vilken 
utsträckning har medborgargrupper (representerande 
närings- och arbetsliv, invandrare, funktionshindrade) 
påverkat den regionala utvecklingspolitiken? Vilka jäm-
ställdhetspolitiska aktiviteter har bedrivits inom det re-
gionala utvecklingsarbetet?

4 I jämförelse med analyserna för Parkkommittén har 
intervjupersonerna mycket starkt uppgraderat för-
söksverksamhetens betydelse ur medborgardemokra-
tisk synvinkel. En starkt ökande andel av intervju-
personerna betonar potentialen eller möjligheten att 
faktiskt utveckla medborgardialogen i de regionala 
utvecklingsfrågorna. Inte så att man hävdar att det re-
dan ägt rum ett medborgardemokratiskt genombrott, 
snarare att det är på väg, men att det tar tid.
 

4 Deltagandet från olika intresseorganisationer inom  
näringsliv och arbetsliv varierar mellan olika sakpo-
litiska områden. Dessa organisationer har deltagit i 
utformningen av den regionala utvecklingspolitiken 
inom såväl Region Skåne som Västra Götalandsre-
gionen både beträffande dess strategiska och opera-
tiva delar. En viktig deltagandekanal utgörs av olika 
partnerskapsarrangemang. I Skåne främst via Partner-
skapet för tillväxtprogram och i Västra Götaland dels 
genom regionens eget Partnerskap och dels genom 
en rad partnerskapsarrangemang på delregional nivå. 
Dessutom medverkar intresseorganisationer i en rad 
andra grupperingar och nätverk med koppling till re-
gionernas regionala utvecklingsarbete. Den demokra-
tiska värderingen i denna del är svårgjord på grund av 
den stora komplexiteten i organisationsdeltagandet. 
En försiktigt formulerad slutsats är att intresseorgani-
sationer och folkrörelser faktiskt ökat sitt deltagande 
under den tid försöken pågått. I en genomgång av oli-
ka yttranden (och även från intervjusamtal) kan kon-
stateras att intresseorganisationerna, åtminstone på 

ett principiellt plan, ger sitt stöd åt den nya ordning 
som försöksverksamheten innebär. Materialet visar 
dock också att intresseorganisationerna är en kritisk 
part inom olika, mer sakfrågepolitiska, områden.
 

4 Det finns exempel på prioriterade målsättningar och  
konkreta utvecklingsinsatser rörande integrationspo-
litik och handikappolitik i de båda försöksregionerna. 
Företrädare från främst invandrarföreningar och i 
någon mån även från handikapprörelsen medverkar i 
såväl strategiframtagning som i konkreta projektinsat-
ser inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet. 
Den sammantagna bedömningen är ändock att såväl 
integrationspolitiska som handikappolitiska aktivite-
ter spelar en liten roll i både Region Skånes och Västra 
Götalandsregionens utvecklingspolitik. 

4 De jämställdhetspolitiska målen är högt prioriterade  
i de båda regionernas utvecklingspolitik. I Västra Gö-
talandsregionen har jämställdhet haft status som ett 
specifikt s.k. RUS-mål medan Region Skåne, i sitt 
utvecklingsprogram, lyft in jämställdhetsaspekter som 
en väsentlig del i samtliga utvecklingsmål. I det mer 
konkreta utvecklingsarbetet kan de båda försöksregio-
nerna visa upp en relativt omfattande jämställdhets-
politisk aktivitets- och projektflora. Försöksverksam-
heten har inneburit, om vi får tro intervjupersoner och 
enkätrespondenter, att jämställdhetsfrågorna uppgra-
derats i politisk vikt under försöksperioden. Det rör 
sig dock inte om ett starkt genombrott. Fortfarande 
finns det kritiska röster i underlagsmaterialet som 
hävdar att det går för långsamt och att jämställdhet 
fortfarande är för mycket ord och för lite handling.
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5. Regionförsök och demokrati

5.1  Den regionala samhällsorganisationen
Den grundläggande ambitionen i detta utvärderingsar-
bete har varit att bidra med en pusselbit i förståelsen av 
den regionala samhällsorganisationens nutida utveckling 
i svensk politik. I bästa fall kan den komma att utgöra un-
derlag för de överväganden som den s.k. Ansvarskommit-
tén har att göra rörande den regionala samhällsorganisa-
tionens struktur i framtiden. Försöksverksamheten med 
en ändrad regional ansvarsfördelning, jämte riksdagens 
beslut år 2001 om möjligheten att inrätta kommunala 
samverkansorgan, har inneburit att vi i svensk politik för 
närvarande tillämpar åtminstone tre principiellt olikar-
tade ansvarsmodeller för det regionala utvecklingsarbe-
tet. Situationen vid ingången till år 2005 kan illustreras 
enligt nedan:

Försökslän Län som startat samver-
kansorgan (enl. lag)

Län med statligt 
dominerad utvecklings-
politik

Götaland:
Skåne, Västra 
Götaland

Götaland:
Kalmar län, Östergötland, 
Blekinge, Gotland, Halland, 
Jönköpings län (från 2005)

Götaland:
Kronobergs län

Svealand:
_

Svealand:
Uppsala län, Dalarna

Svealand:
Västmanland, Örebro län, 
Stockholms län, Värmland, 
Södermanlands län

Norrland:
_

Norrland:
_

Norrland:
Gävleborg, Jämtland, Väs-
ternorrland, Västerbotten, 
Norrbotten

Utvärderingen av demokratisk legitimitet i de båda för-
söksregionerna i denna studie bör därför betraktas som 
just en pusselbit. Vi har idag ringa kunskap om i vilken 

grad de nyligen inrättade kommunala samverkansorga-
nen utvecklat sina demokratipolitiska ambitioner och vi 
har inte heller inom ramen för denna studie, mer än mar-
ginellt, kunnat följa upp den demokratimässiga utveck-
lingen i de forna försökslänen Gotland respektive Kalmar 
län. När det gäller den demokratiska legitimiteten i de 
län där länsstyrelserna fortfarande har ett huvudansvar 
för det regionala utvecklingsarbetet är kunskapsläget än 
mer bristfälligt. Utvärderingen av de båda försöksregio-
nerna hade naturligtvis vunnit i analytisk kraft om det 
funnits ett jämförbart utvärderingsmaterial även från an-
dra regionala utvecklingsmiljöer i Sverige. Den här ut-
värderingen är delvis bristfällig just på grund av att vi 
inte kan jämföra utvecklingsprocesser i Skåne och Västra 
Götaland med andra län. Vi kan, för att ta ett enda ex-
empel, tänka oss att de politiska partierna i län med sam-
verkansorgan eller med länsstyrelsen som huvudansvarig 
också fått fler uppgifter och utvecklat sin verksamhet i 
den regionala utvecklingspolitiken jämfört med hur det 
förhöll sig tidigare. Här är det bara att hoppas på att An-
svarskommittén tar initiativ till ytterligare utvärderingar 
av demokrati- och effektivitetsaspekter i det regionala ut-
vecklingsarbetet i hela Sverige.

Reformutvecklingen gällande den regionala sam-
hällsorganisationen kan åtminstone bedrivas längs två 
huvudspår. Man kan, för det första, ta fasta på det som 
var ambitionen i 1996 års riksdagsbeslut, nämligen att för-
söka utforma en samlad modell för organiseringen av det 
regionala utvecklingsarbetet. För det andra kan vi tänka 
oss, vilket blivit konsekvenserna av riksdagens beslut 1996 
och 2001, att vi accepterar en asymmetrisk lösning, dvs. 
att olika lösningar tillämpas i olika län. I reformproble-
matiken ingår dessutom att pröva på vilka sätt framtidens 
hälso- och sjukvård ska organiseras och finansieras och 
vilken roll staten (som markerar ett nationellt intresse på 
regional nivå) ska ha i framtidens regionala samhällsorga-
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nisation. En annan problematik i sammanhanget handlar 
om länens eller regionernas territoriella utformning. 

Det finns ett par aspekter i denna utvärdering som 
borde kunna utgöra inspel till arbetet med att bedriva 
det fortsatta reformarbetet med den regionala samhälls-
organisationen. Slutsatserna i denna del kan kopplas till 
de två legitimitetssfärer (medborgargrupper (inkl. partier 
samt kommunerna) som introducerades i kapitel ett. 

5.2  Demokratisk legitimitet och regionalt                      
 utvecklingsarbete
Vägledande för hela prövningen av de båda försöksre-
gionernas demokratiska utveckling har varit en teori om 
demokratisk legitimitet. Vi har prövat i vilken mån de 
båda regionerna (dess ledning i fullmäktige, regionstyrel-
se, nämnder och förvaltning) erhållit dels ett principiellt 
samtycke, dvs. i vilken grad medborgargrupper, partier 
och kommuner lämnar ett principiellt stöd för den insti-
tutionella ordning som skapats i de båda regionerna, dels 
ett aktivt samtycke, dvs. olika konkreta handlingar som 
markerar samtycke från medborgargrupper, partier och 
kommuner.

Medborgargrupper och politiska partier

Låt oss inledningsvis slå fast att det inom denna utvär-
dering inte funnits resurser nog att pröva den enskilde 
medborgarens principiella eller aktiva samtycke rörande 
det regionala utvecklingsarbetet i de båda försöksregio-
nerna. Flera intervjupersoner menar dock att de enskilda 
medborgarna tagit en mer aktiv del i det regionala ut-
vecklingsarbetet idag jämfört med tidigare men att det 
trots allt inte är rättvisande att karakterisera regionerna 
som några medborgarnas regioner med avseende på den 
regionala utvecklingspolitiken. Däremot är det mer rätt-
visande att dra slutsatsen att de medborgardemokratiska 
ambitionerna och det demokratipolitiska arbetet fått ett 
växande utrymme inom såväl Region Skåne som inom 

Västra Götalandsregionen. Utvärderingen har också vi-
sat att skilda medborgargrupper (intresseorganisationer, 
folkrörelser, ideella föreningar), generellt betraktat, ger 
försöksregionerna sitt principiella samtycke. Medborgar-
gruppernas aktiva deltagande har också stärkts i de båda 
regionernas utvecklingsarbete under försöksperioden. 
Fortfarande finns dock mer att göra för att utveckla del-
tagandet från organisationsliv inom horisontella mål som 
rör jämställdhet, integration och funktionshinder. 

De politiska partierna, som hade en ledande roll re-
dan under tillkomsten av de nya regionerna och försöks-
verksamheten, ger fortfarande ett starkt principiellt stöd 
för försöken och dess permanentning (se tabell 2.7 som 
dock visar att det främst inom moderaterna finns ett svik-
tande principiellt samtycke i denna del). Utvärderingen 
visar också att partierna (alltså partiorganisationerna på 
regional nivå) tagit alltmer aktiv del i de frågor som är 
kopplade till försöksverksamheten. Partiernas interna re-
lationer, dvs. mellan nivåerna i partiorganisationen, har 
uppenbarligen aktiverats påtagligt till följd av försöks-
verksamheten. Partiernas organisation har i växande grad 
kommit att orienteras mot regionernas politikskapande, 
främst naturligtvis inom hälso- och sjukvårdsområdet, 
men också i frågor inom det regionala utvecklingsansva-
ret. I Västra Götalandsregionen, till skillnad mot Skåne, 
har dock partiorganisationerna ännu inte förmått anpassa 
organisationen till det nya territoriet. Partierna i Västra 
Götaland har fortfarande kvar sina partiled i de gamla 
läns- och valkretskonstellationerna. 

En stor del av det framtida förändringsarbetet rö-
rande den medborgardemokratiska legitimiteten i det 
regionala utvecklingsarbetet faller naturligtvis i stor ut-
sträckning på de politiska partierna och på medborgar-
grupperna att hantera själva. På vilka sätt kan exempelvis 
de politiska partierna ytterligare utveckla och anpassa sin 
organisation och verksamhet i regionpolitiska avseenden? 
Hur kan intresseorganisationer och folkrörelser skapa 
nya och intressant fora för den egna interna debatten 
om deltagandet i de olika partnerskapsarrangemang som 
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finns inom det regionala utvecklingsarbetet osv? De mer 
allmänna reformpolitiska slutsatserna rörande medbor-
gargruppernas och partiernas demokratimässiga insat-
ser, och som uppmärksammas av flera intervjupersoner 
i denna studie, fokuserar intresset mot ett perspektiv där 
den regionala utvecklingspolitiken ses som ett demokra-
tiskt system. I ett demokratiskt system finns dels en input-
sida där medborgare och partier utövar inflytande, be-
driver opinion och debatterar viktiga utvecklingsfrågor, 
dels en outputsida där politikens resultat finns samt dels 
en funktion som kan kallas demokratiskt lärande, dvs. i 
grunden en fråga om ansvarsutkrävande. En av poäng-
erna med försöksverksamheten, såsom huvuddelen av de 
intervjuade uppfattar det, är att låta regionalt verksamma 
aktörer få ta egna initiativ och få möjlighet att utforma en 
självständig politik med tydlig förankring underifrån. Ett 
regionalt helhetsperspektiv ställs i denna tolkning mot 
sektorspolitisk styrning uppifrån av statsmakten.

Problemet är att det regionala utvecklingsarbetet, 
såsom det utformats i försöksverksamheten, är vad som 
skulle kunna kallas för inkongruenta demokratiska system. 
Inkongruensen består i att ansvarsutkrävandet för den 
regionala utvecklingspolitiken görs på grundval av ett 
politiskt utfall som de regionala politikerna endast delvis 
själva kan påverka. Typexemplet är Region Skånes ansvar 
för den s.k. kulturpåsen. Bidragsgivningen till vissa re-
gionala kulturinstitutioner hanteras av politiker i Region 
Skåne (främst dess Kulturnämnd) och i princip är det 
också till dessa politiker som medborgarna ska framföra 
sina politiska önskemål respektive utkräva politiskt an-
svar. Handlingsfriheten gällande vilka institutioner som 
ska få bidrag respektive hur finansieringsnivåerna ska 
utformas är emellertid till stor del bestämda av staten 
och Kulturrådet. Liknande situation föreligger, om än 
inte lika uppenbart, inom andra delar av det regionala 
utvecklingsansvaret, t.ex. infrastrukturplaneringen och 
tillväxtarbetet. Regionens eget demokratiska ansvar är 
alltså, mer eller mindre, urholkat av regler som bestäms 
på andra nivåer i samhällsorganisationen. 

Ett grundkrav inför framtida reformer gällande det 
regionala självstyret är, enligt många intervjupersoner, att 
ansvaret för politikuppgifterna följs av rimliga mått av 
handlingsfrihet. Parkkommitténs förslag om att en av-
talskonstruktion rörande kulturpåsens användning (se 
kapitel 4) borde ersätta den gällande detaljstyrningen kan 
ses som en sådan väg att förena ansvar med handlings-
frihet. Om inkongruensen mellan ansvar och handlings-
frihet är stor, riskerar den demokratiska legitimiteten att 
bli undergrävd redan i utgångsläget. Detta problem är ju 
inte för handen i det fall när utvecklingsansvaret innehas 
av länsstyrelserna (eller av annan regional statlig förvalt-
ning) eftersom ansvarsutkrävandet då sker visavi riksdag 
och regering som ju då också är bestämmande för graden 
av handlingsfrihet på den regionala nivån. Slutsatsen i 
denna del blir att framtidens regionala reformarbete bör 
utformas så att en ökande kongruens råder mellan givet 
ansvar och faktisk handlingsfrihet.

Kommuner

Ett karakteristiskt drag i de båda försöksregionernas po-
litik för regional utveckling utgörs av den uttalade ambi-
tionen att regionen ska vara en Kommunernas Region. 
Ett tämligen typiskt yttrande ur intervjumaterialet låter 
så här:

”Om vi nu ännu inte riktigt kan säga att vi blivit en 
Medborgarnas Region vågar jag dock påstå av vi lyckats i 
ambitionen att bli till en Kommunernas Region.”

Försöksverksamheten har, alltsedan starten, innefattat 
en omfattande politisk aktivitet i att etablera fungerande 
samspelsstrukturer mellan region och kommuner. Vi har 
i den tidigare framställningen kunnat visa en bild av att 
försöksregionerna valt att organisera detta samspel på oli-
ka sätt. I Västra Götaland tillämpas idag en tämligen for-
maliserad och institutionaliserad beredningsstruktur där 
regionen samverkar med kommunerna i tre Berednings-
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grupper tillsammans med Kommun- och kommunalför-
bund i fyra regiondelar. I Skåne har stor politisk energi 
ägnats åt att bygga upp en nätverksstruktur med tillfällen 
för dialogbaserad kommunikation mellan regionen och 
landskapets 33 kommuner. Vi har i den tidigare analysen 
också kunnat visa att de skilda samspelsstrukturerna mel-
lan region och kommuner innefattar såväl styrkor som 
svagheter ur legitimitetssynpunkt. 

Västra Götalandsregionens beredningssystem har 
sin styrka i att företrädare för kommunerna är konti-
nuerligt aktiverade i det regionala utvecklingsarbetet. 
Svagheten ligger i att förankringsfunktionen ner till den 
enskilda kommunen riskerar att bli alltför svag då de fyra 
kommun- och kommunalförbunden har det formella 
mandatet att representera alla kommunerna inom res-
pektive område. Avstånden mellan kommunen och re-
gionen blir därmed längre än vad som är fallet i Skåne. 
Styrkan i Skånes mer nätverksbaserade beredningsstruk-
tur är att regionen i mycket högre grad än i Västra Gö-
taland samspelar direkt med de enskilda kommunerna. 
Det finns i Skåne ett flertal instrument att bedriva dialog 
och förhandlingar mellan region och kommuner vilket 
också sannolikt innebär att de enskilda kommunerna, 
genomsnittligt betraktat, är mer positivt inställda till re-
gionens politik jämfört med hur det förhåller sig i Västra 
Götaland. Svagheten i Skånes fall är att systemet är kom-
plicerat och svåröverskådligt. Exempelvis är nätverkska-
raktären i samspelet mellan region och regiondelsorgan 
svårfångat, vilket försvårar den enskilde medborgarens el-
ler politikerns påverkansmöjligheter. Sammantaget visar 
analysen att kommunerna ger ett principiellt samtycke 
åt den nya formen av för regional utvecklingspolitik som 
skapats genom försöksverksamheten (se t.ex. tabell 2.9). 
Kommunernas aktiva samtycke varierar dock mellan 
olika sakområden och kommunerna är en både kritisk 
och krävande part när det gäller utformningen av olika 
konkreta utvecklingsinsatser i regionpolitiken.

De slutsatser som kan dras gällande region-kom-
munrelationerna inför det framtida regionala reformar-

betet berör dels territoriella implikationer, dels behovet 
av mer forskning och analys av dessa frågor. Den gjorda 
utvärderingen av försöksverksamheten i Skåne och Västra 
Götaland visar med stor tydlighet att kommunernas del-
tagande i det regionala utvecklingsarbetet är en strategisk 
faktor för att nå resultat och legitimitet i regionpolitiken. 
De båda försöksregionerna har också ägnat betydande 
politiskt intresse och politisk kraft åt att finna fram till en 
fungerande samspelsform med kommunerna. Intressant 
med utvecklingen i såväl Skåne som Västra Götaland är 
att vi sett en växande betydelse för delregional politik och 
delregional politisk organisering. Den territoriellt och 
demografiskt sett stora regionen, som både Västra Gö-
taland och Skåne är exempel på, synes vara beroende av 
att i viktiga delar av den regionala utvecklingspolitiken 
etablera en viss grad av närhet till lokalsamhället och att 
skapa förhållandevis överblickbara geografiska områden. 
Om vi tänker oss att låta kommunala samverkansorgan 
utgöra huvudmodell i en framtida reformering av den 
regionala samhällsorganisationen finns viktiga erfarenhe-
ter att ta tillvara från Skåne och Västra Götaland. Det 
vore sannolikt svårt, ur legitimitetssynpunkt, att etablera 
samverkansorgan över hela det territorium som inryms i 
Skåne respektive Västra Götaland.

För det första är det svårt att inom ramen för kom-
munalförbundsformen skapa en i alla kommuners ögon 
legitim ledningsfunktion. Om vi tänker oss att samtliga 
Västra Götalands kommuner skulle äga representationen 
i samverkansorganets styrelse hamnar vi i en tämligen 
ohanterlig situation med minst 49 ledamöter (i realiteten 
fler eftersom större kommuner kommer att kräva en star-
kare representation än de mindre). Alternativet är, som 
gäller för exempelvis Kommunförbundet Skånes styrelse, 
att inte alla kommuner kan garanteras representation. 
Samverkansorganets legitimitet skulle då sannolikt ris-
kera att undergrävas tämligen omedelbart. För det andra 
finns naturligtvis också en problematik i att bedriva regi-
onalt utvecklingsarbete på regionövergripande nivå med 
ägarintressen spridda över 30-40 kommuner med högst 
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olikartade socioekonomiska, demografiska och identi-
tetsmässiga förhållanden.

Man kan ju dock tänka sig, om vi framhärdar att 
se kommunala samverkansorgan som reformstrategi, att 
man inom Skåne och Västra Götaland överför det re-
gionala utvecklingsansvaret till delregionalt förankrade 
samverkansorgan. Västra Götalandsregionen har ju de 
facto idag ett embryo till en sådan lösning genom de fyra 
kommun- och kommunalförbunden i Göteborgsregio-
nen, Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg. Motargumentet 
mot en sådan lösning är, om vi lyssnar till utsagor i inter-
vjumaterialet, att själva poängen med regionaliseringen 
i Skåne och Västra Götaland då går förlorad, nämligen 
att utnyttja den stora regionens utvecklingspotential, 
att se till helheter i ett övergripande regionalt perspektiv 
samt att komma bort från den administrativa regionala 
röra som kännetecknade den regionpolitiska situationen 
före länssammanläggningarna. Den övergripande direkt-
valda modellen för det regionala utvecklingsarbetet har, 
anser en majoritet av intervjupersoner, sin styrka dels i 
att medborgarna kan utkräva ansvar i allmänna val samt 
dels i styrkan av att det just finns ett gemensamt politiskt 
forum för regional utveckling som förmår samla regio-
nen internt och att hävda sin position utåt och interna-
tionellt. 

Vi ska inte vidareutveckla dessa reformpolitiska frå-
gor här, utan nöja oss med att konstatera att vi behöver 
mer kunskap om lokalsamhällets eller kommunernas 
samspel med regionerna. Försöksverksamheten i Skåne 
och Västra Götaland visar på ytterst intressanta samspels-
relationer i dessa avseenden. Det vore därför i framtiden 
av stort intresse att få fram fler analyser rörande kommu-
nernas agerande i regionala miljöer. Försöksregionerna, 
län med samverkansorgan samt län där länsstyrelserna 
fortfarande har huvudansvaret för det regionala utveck-
lingsarbetet erbjuder intressanta forskningsmiljöer ge-
nom att de på olika sätt vittnar om villkoren för politiskt 
förändringsarbete i ett flernivåpolitiskt samhälle.

5.3  Slutord
Med detta är vi framme vid att sätta punkt för utvär-
deringen av demokrativärden i försöksverksamheten 
med en ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och 
Västra Götaland. I inledningskapitlet formulerades den 
grundläggande uppgiften för utvärderingen att pröva om 
de båda försöksregionerna lyckats med uppgiften att öka 
de demokratiska värdena i den regionala utvecklingspo-
litiken. Det torde av de slutsatser som här presenterats 
framgå att det finns både positiva och negativa utveck-
lingsdrag att rapportera. Sammantaget har det dock blivit 
betydligt fler plus än minus om vi jämför med iakttagel-
serna i utvärderingarna för Parkkommittén. 

Det innebär dock inte att det finns anledning att slå 
sig till ro. Denna rapport har visat på att regionerna gjort 
betydande demokratipolitiska ansträngningar för att på 
olika sätt säkra den demokratiska legitimiteten i region-
politiken. Demokratin måste, för att nu låna en gammal 
devis, ständigt erövras och utvecklas. Och det finns så 
klart mer att göra. Det är, som nyss konstaterats, svårt 
att göra gällande att regional utvecklingspolitik blivit till 
en betydelsefull angelägenhet för gemene man eller nå-
got som engagerar människor i sina respektive vardagsliv. 
Regional utvecklingspolitik är fortfarande en angelägen-
het för en alltför liten grupp av politiker, tjänstemän och 
organisationsföreträdare. Fortfarande är det, om än med 
ett par viktiga undantag i Skåne och Västra Götaland, 
mest män som dominerar de regionala utvecklingsproces-
serna. Vi har dessutom, slutligen, sett att kommunernas 
samtycke inte kan tas för given utan måste vårdas och 
utvecklas på olika sätt.
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Intervjupersoner
Skåne
Uno Aldegren (s), regionstyrelsens ordförande
Jerker Swanstein (m), regionstyrelsens vice ordförande
Vilmer Andersen (vp), regionråd
Anders Lindeberg, (mp), regionstyrelsen 
Caj-Åke Andersson (fp), regionstyrelsen
Rolf Tufvesson (kd), nämnden för regional utveckling
Katarina Erlingsson (c), regionstyrelsen
Christine Axelsson (s), regionråd
Monika Yngvesson, regionutvecklingsdirektör
Hans Henecke, näringslivschef
Mats Petersson, samhällsplanerare (infrastruktur)
Lars Petersson, informationsdirektör
Chris Marshall, kulturchef
Katarina Karlsson, utvecklingskoordinator, kultur
Sara Persson, ungdomsdemokrati
Stig Åhlund, direktör Kommunförbundet Skåne
Jan Nilsson (s), kommunstyrelsens ordförande Åstorp
Lars Johnsson, koordinator Skåne Nordost
Sten Hermansson, Företagarna
Arne Gustavsson, LRF

Västra Götaland 
Roland Andersson (s), regionstyrelsens ordförande
Lars Bergsten (m), regionstyrelsens vice ordförande
Kent Johansson (c), regionråd
Johnny Nilsson (s) regionråd
Monica Selin (kd), regionråd
Carina Åström (vp), regionråd
Stefan Kristiansson (mp), regionråd
Lars-Gerhard Westberg (fp), regionråd
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Yngve Johansson, regionutvecklingssekretariatet
Agneta Mårdsjö, tillväxtgruppen, regionutvecklingssekretariatet
Tomas Ekberg, analys- och omvärldsbevakning, regionutvecklingssekretariatet
Kerstin Einarsson, informationschef Regional utveckling
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 Regionförsök och demokrati
– demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete 
i Skåne och Västra Götaland

I denna bok redovisas en utvärdering av Region Skånes och Västra Götalandsregionens politik 

för regional utveckling. Fokus är riktat mot det regionala utvecklingsarbetets demokratiska 

förankring och legitimitet. I boken analyseras bland annat medborgargruppers, politiska par-

tiers och kommuners möjligheter att påverka och utkräva ansvar för Region Skånes och Västra 

Götalandsregionens regionala utvecklingspolitik. 

Utvärderingen är av politiskt intresse i den mening att såväl Region Skånes som Västra Gö-

talandsregionens regionala utvecklingsarbete sker inom ramen för en försöksverksamhet där 

ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken överförts från staten, främst länsstyrelserna, till 

direktvalda regionfullmäktige inom ramen för det kommunala självstyrelsesystemet. Huvud-

tanken bakom försöksverksamheten är att utöka den demokratiska förankringen och delta-

gandet inom områden som rör näringslivspolitik, infrastrukturfrågor, regionalpolitik, hållbar 

utveckling och kulturpolitik. Sammantaget visar utvärderingen att vi just nu bevittnar en om-

fattande förändring av villkoren för politiskt arbete på den regionala samhällsnivån. Det gäller 

exempelvis frågor om demokratipolitik, politisk styrning genom partnerskapsarrangemang 

samt inte minst i en grundläggande omstöpning av det kommunala självstyrelsesystemet i 

Sverige. 

Utvärderingen har genomförts av Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap vid Högskolan i 

Halmstad.


