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Sammanfattning 
Abstract 
I Sverige pågår, sedan den 1 juli 1997, en regional försöksverksamhet i Kalmar, Gotlands, 
Skåne och Västra Götalands län. Region Skåne bildades i januari 1998 och samma år hölls 
det första valet till regionfullmäktige. De borgerliga partierna fick majoritet i fullmäktige 
tack vare stöd från valkartellen Skånes väl. 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problem kring försöksverksamheten med Region 
Skåne, dels genom att undersöka processen kring bildandet av Region Skåne, dels genom 
en artikelstudie. Uppsatsens artikelstudie är baserad på tidningsartiklar som visar på debat-
ten och nyhetsbevakningen av den regionala försöksverksamheten i Region Skåne och de 
områden som dominerar är krisen i den skånska sjukvården, den borgerliga majoritetens 
samarbete med Skånes väl, samt debatten mellan majoritet och opposition. 
 
I slutdiskussionen knyts uppsatsens artikelstudie samman med teorikapitlet. Här används 
teorier om aktör- struktur perspektivet, implementering och media. Slutdiskussionen visar 
bl.a. att moderaterna har olika syn på huruvida det ska finnas en regional nivå eller ej. 
Partiet i Skåne är positiva, medan moderaterna på riksnivå är emot regionförsöket. Även 
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socialdemokraterna är negativa till en regional nivå. Regionförsöket har också påverkat 
aktörsroller, både länsstyrelsen och landshövdingens roller står under förändring. 
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Sammanfattning 
Abstract 
In Sweden an experimental work of regions is in progress in the regions of  Kalmar, Got-
land Scania and Västra Götaland since the first of July 1997. The region of Scania was 
formally found in January 1998. In 1998 the first election to the regional parliament was 
held. The non-Socialist parties obtained the majority thanks to the support of the right-
wing collaboration  Skånes väl. 
 
The aim of this study is to illustrate the problems concerning the experimental work of the 
region of  Scania, partly by making researches into the formation process, partly through a 
studie of articles. The study of articles is based on articles that shows the debate and the 
news coverage of the experimental work of the region of Scania. The subjects that domi-
nates this study are: the public medical service, the non-Socialist parties collaboration with 
Skånes väl and the debate between the majority and the Opposition.  
 
In the concluding chapter the study of articles and the theories are analysed. The study 
contains theories of structures and agents, implementation and media. Some of the conclu-
sions are that the Moderate party has different opinions about wether to have a regional 
level or not. The Moderates in Scania are positive while the Moderates on the national 
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level are against. Also the Social democrats are negative. The experimental work of re-
gions also has an inlfuence on the role of agents. The roles of both the county administra-
tive board and the county governor are about to change. 
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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige pågår, sedan 1 juli 1997, en regional försöksverksamhet i Kalmar, Gotlands, Skåne 
och Västra Götalands län, som kommer att pågå till och med år 2002. Region Skåne kom till 
genom en sammanslagning av de båda skånelänen Malmöhus- och Kristianstad län till Skåne 
län i januari 1997. I juli samma år, då regionförsöket startade, bildades ett regionförbund som 
bl.a. fick ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna. Vid valet 1998 genomfördes det första 
direktvalet till regionfullmäktige i Skåne och detta resulterade i en oklar majoritetssituation. 
De borgerliga partierna valde då att ta emot stöd från valkartellen Skånes väl och fick på så 
sätt majoritet i regionfullmäktige. Vid årsskiftet 1998/1999 bildades formellt Region Skåne. 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problem kring försöksverksamheten med Region Skå-
ne, dels genom att undersöka processen kring bildandet av Region Skåne, dels genom en arti-
kelstudie. Uppsatsens artikelstudie är baserad på tidningsartiklar som visar på debatten och 
nyhetsbevakningen av den regionala försöksverksamheten i Region Skåne och de områden 
som dominerar är krisen i den skånska sjukvården, den borgerliga majoritetens samarbete 
med valkartellen Skånes väl, samt debatten mellan majoritet och opposition.  
 
För att genomföra slutdiskussionen knyts uppsatsens artikelsstudie samman med teorikapitlet. 
Här används främst aktör-struktur-perspektivet och implementeringsteori. En aktör är en indi-
vid eller ett kollektiv som vill och kan påverka, men som också påverkas av strukturella fak-
torer. Hur varje enskild situation faller ut beror på hur relationen mellan aktör och struktur ser 
ut. Faktorer som kan påverka är socialisation, information och resktriktion. Strukturer är re-
sultatet av människors individuella och kollektiva handlingar. Aktörerna verkar inom rådande 
struktur, men det är inte säkert att de är medvetna om dessa även om de är både bundna och 
påverkade av dem. En aktör och struktur kan byta plats med varandra beroende på vilken nivå 
man befinner sig på. Det pågår också en ständig aktivitet både mellan aktörer och mellan ak-
törer och strukturer. Media är en av aktörerna i den politiska processen, men verkar också 
som en struktur i form av ett utbud som skapas i samspel med andra aktörer. Media är ett vik-
tigt forum för politiker där de bl.a. kan uttrycka åsikter och skapa debatt. Media är också ett 
sätt för den enskilde individen att få kontakt med den politiska världen. 
 
Implementering innebär att ett beslut förs ut i verkligheten i faktiska åtgärder - handlingar 
eller information. Det är tillämparna, dvs förvaltningen, som genomför beslut tagna av de 
folkvalda politikerna. För att få sina beslut genomförda som de önskar använder sig politiker-
na av förvaltningsstyrning. Flera faktorer har betydelse för hur väl ett beslut kan genomföras. 
Exempel på varför politiska beslut är svåra att genomföra, s.k. implementeringsproblem, kan 
t.ex. vara teorimisslyckande (brister i teorins utformning), konflikter och motsättningar inom 
organisationen och problem som vållat debatt på en nivå och sedan dyker upp igen på en an-
nan.  
 
Slutdiskussionen visar bl.a. på vilken komplex situation både socialdemokratin och modera-
terna hamnat i, i och med regionförsöket. Moderaterna på riksnivå vill inte att det ska finnas 
någon regional nivå, medan moderaterna i Skåne är väldigt positiva. Socialdemokraterna är 
inte heller positiva till en ökad regionalism. För (s) i Skåne har situationen blivit extra svår då 
de dras mellan riksorganisationen och arbetet i Region Skåne. Regionförsöket påverkar också 
aktörsroller. Länsstyrelsen och landshövdingens roller står under förändring och även en ny 
aktör har gjort entré - regionpolitikern.  



 7

 
Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING.............................................................................................................................................. 8 
1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................................... 8 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................. 8 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................................................... 9 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................... 9 
1.5 BEGREPP ............................................................................................................................................. 9 
1.6 METOD OCH MATERIAL....................................................................................................................... 9 
1.7 TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................................... 12 

1.7.1 Projektet "Utvärdering av den regionala försöksverksamheten i Skåne och Kalmar län"......... 13 
1.7.2 Projektet "Kommunerna i flernivådemokratin" .......................................................................... 15 

1.8 DISPOSITION ..................................................................................................................................... 16 

2 STATLIGA INTENTIONER ................................................................................................................. 18 
2.1 HISTORIK .......................................................................................................................................... 18 
2.2 REGIONUTREDNINGEN OCH VÄSTSVERIGEUTREDNINGEN ................................................................. 19 
2.3 REGIONBEREDNINGEN ...................................................................................................................... 21 
2.4 DEN REGIONALA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN ...................................................................................... 23 

3 TEORI ...................................................................................................................................................... 24 
3.1 AKTÖR-STRUKTUR MODELLEN.......................................................................................................... 24 
3.2 IMPLEMENTERING ............................................................................................................................. 26 
3.3 IMPLEMENTERINGSSTYRNING ........................................................................................................... 28 
3.4 MASSMEDIAS ROLL I DEN POLITISKA PROCESSEN .............................................................................. 31 
3.5 TEORETISK RAM................................................................................................................................ 33 

3.5.1 Implementering ........................................................................................................................... 33 
3.5.2 Aktör - struktur............................................................................................................................ 34 

4 FÖRSÖKSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE ........................................................................... 36 
4.1 BAKGRUND ....................................................................................................................................... 36 
4.2 FEMPARTSGRUPPENS ARBETE ........................................................................................................... 36 
4.3 SKÅNESTYRELSEN BILDAS ................................................................................................................ 38 
4.4 SKÅNE BLIR EN REGION..................................................................................................................... 39 
4.5 REGION SKÅNES UTVECKLINGSPROGRAM......................................................................................... 40 

4.5.1 Skånes styrka och möjligheter..................................................................................................... 40 
4.5.2 Skånes svagheter och hoten mot utvecklingen ............................................................................ 41 
4.5.3 Visioner, mål och strategier........................................................................................................ 41 

5 ARTIKELSTUDIE.................................................................................................................................. 44 
5.1 DE BORGERLIGA PARTIERNAS SAMARBETE MED SKÅNES VÄL .......................................................... 44 
5.2 MAJORITET - OPPOSITION ................................................................................................................. 46 
5.3 REGIONFÖRSÖK OCH ARBETSUPPGIFTER ........................................................................................... 49 

6 SLUTDISKUSSION................................................................................................................................ 52 
6.1 IMPLEMENTERINGSPROBLEMATIKEN - PARTIERNAS ROLL................................................................. 52 
6.2 AKTÖRERNAS ROLLER ...................................................................................................................... 54 
6.3 FRAMTIDEN?..................................................................................................................................... 56 

KÄLLOR ........................................................................................................................................................... 59 

 



 8

 
1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
Både det svenska länsväsendet och landstingen har sina rötter i medeltiden. Länsväsendet i 
form av utdelning av landområde till olika stormän. Landstingen var från början en benäm-
ning för allmänna möten där man diskuterade rikets gemensamma angelägenheter. De nuva-
rande landstingen kom till genom 1862 års landstingsförordning och vår nuvarande länsindel-
ning har sin grund i 1634 års regeringsform som bygger på att varje län har en likadant orga-
niserad styrelse.1  
 
Länsindelningen har varit under ständig diskussion under lång tid och ett flertal utredningar 
kring detta har genomförts främst under efterkrigstiden. Men det är först under 1980 - och 90 
- talet som frågan blivit aktuell igen. Detta mycket tack vare EU där många länder, förutom 
den statliga och lokala nivån, även har en regional nivå i förvaltningen. Genom ett ökat in-
tresse för den regionala självstyrelsen pågick i början av 90-talet flera utredningar om det 
skulle vara möjligt för Sverige att också på sikt få en regional nivå. Detta utmynnade bl.a. 
1995 i Regionberedningens slutbetänkande (SOU 1995:27) där det föreslogs att man skulle 
starta upp en regional försöksverksamhet på några platser i Sverige. Dessa föreslogs vara de 
nuvarande länen Skåne län och Västra Götalands län. 2 
 
Regionberedningens förslag resulterade senare i en regeringsproposition 1996 där det före-
slogs att en regional försöksverksamhet skulle pågå under tiden 1 juli 1997 till och med år 
2002 i Kalmar, Gotlands, Skåne och Jämtlands län. Senare föreslogs också att Västra Göta-
lands län skulle ingå i verksamheten. Försöksverksamheten i Jämtlands län blev aldrig av så 
fram till år 2002 pågår fyra regionförsök i Sverige; Skåne, Västra Götaland, Kalmar län och 
Gotland. Dessa försök ska sedan ligga till grund för hur det regionala styret ska se ut i framti-
den.3 
 
I januari 1997 slogs de båda skånelänen Malmöhus- och Kristianstad län samman till Skåne 
län och i juli samma år bildades ett regionförbund som bl.a. övertog ansvaret för den regiona-
la utvecklingen från Länsstyrelsen. Västra Götalands län bildades 1 januari 1998 och var en 
sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län (utom Habo 
och Mullsjö kommuner). Vid årsskiftet 1998/1999 bildades formellt Region Skåne och Västra 
Götalands region. Båda regionerna hade direktval till regionfullmäktige hösten 1998.4  

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problem kring försöksverksamheten med Region Skå-
ne, dels genom att undersöka processen kring bildandet av Region Skåne, dels genom en arti-
kelstudie. 

                                                 
1 SOU 1995:27, Regional framtid - slutbetänkande av Regionberedningen, sid 59-62, 64-68 
2 ibid sid 71-74,  513-516 och Europas regioner - en översiktlig studie över regionaliseringen i EU, Svenska 
Landstingsförbundet, Stockholm, sid 7 och 32-35 
3 SOU 2000:85, Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning, slutbetänkande av den Parlamentariska 
Regionkommittén (PARK) sid 35-36 
4 Hans Perkiö (1998) "Region Skåne på väg ut i världen" Landstingsvärlden nr 36 
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1.3 Frågeställningar 
 
• Vad är målsättningen med regionförsöket Region Skåne? 
• Hur har Region Skåne utvecklats sedan starten? 
• Vilka problem har aktualiserats i dagspressen under den tid försöksverksamheten pågått? 
• Vilka har effekterna blivit av den regionala försöksverksamheten i Region Skåne? 

1.4 Avgränsningar 
 
Den regionala försöksverksamheten startade 1 juli 1997 och ska pågå fram till och med år 
2002 i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. Denna uppsats behandlar endast 
försöket i Skåne län. Uppsatsens empiri återfinns i kapitel fyra och fem. I kapitel fyra behand-
las processen kring bildandet av Region Skåne och kapitel fem består av en artikelstudie. Det 
fjärde kapitlet behandlar främst tiden före bildandet av Region Skåne, detta för att ge en bak-
grund till det som senare kom att bli ett regionförsök. De artiklar som används i uppsatsens 
artikelstudie är hämtade från tiden kring och efter valet 1998, då det första direkta regionfull-
mäktigevalet hölls i Skåne, fram till våren 2001, då uppsatsarbetet pågått. Denna avgränsning 
är gjord främst eftersom tiden efter valet är intressant då det var först då som ett direktvalt 
fullmäktige bildades. Det var också efter valet som ansvaret för arbetet med den regionala 
självstyrelsen flyttades från Regionförbundet till regionfullmäktige och Region Skåne bilda-
des. 

1.5 Begrepp 
 
Region - ordet region kommer från latinets regio (riktning eller vädersträck) och rex (kung), 
dvs ett område som kungen styrde över. Det finns olika typer av regioner: 
 
• Historiska regioner - områden med en gemensam identitet, historia eller språk och som 

historiskt varit självstyrande, t.ex. Skottland och Katalonien. 
• Transnationella regioner - sträcker sig över flera länder och är områden som kan ha bytt 

nationstillhörighet flera gånger, men förenas genom gemensam historia. T.ex. Alsace-
Lorraine, Baskien och Schleswig-Holstein. 

• Administrativa regioner - nationella indelningar som stater gjort för nivån mellan den lo-
kala och den nationella, t.ex. provins, delstat och län. 

• Funktionella regioner - en modern variant som uppstått p.g.a. ekonomisk aktivitet och 
expansion t.ex. kring en storstad (ex. Londonregionen) 

• Makroregioner - sträcker sig över flera länder, t.ex. Mellanöstern och Norden.5 
 
I statsvetenskapliga termer är regionen en administrativ nivå mellan den lokala och nationella 
eller mellan den nationella och den globala. Denna uppsats kommer att behandla den regiona-
la försöksverksamheten i Region Skåne. Således är det definitionen för administrativa regio-
ner som är aktuell för uppsatsen. 
 

1.6 Metod och material 
 

                                                 
5 Malmström, Cecilia (1998) Regionen, makten och härligheten. Regionala partier i Västeuropa, SNS-förlag, 
sid 49-50 
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Uppsatsen kan sägas vara en fallstudie, där fallet är den regionala försöksverksamheten. 
Denna försöksverksamhet studeras i en av regionerna - Skåne län. I Fallstudien som 
forskningsmetod presenteras fyra egenskaper för en kvalitativt inriktad fallstudie - 
partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv.  Med partikularistisk menas att studien är 
koncentrerad på en viss situation, händelse, företeelse eller person. Fallstudier 
uppmärksammar hur människor angriper problem utifrån ett helhetsperspektiv. Att fallstudien 
är deskriptiv betyder att den i sin helhet ska vara en omfattande beskrivning av objektet och 
detta snarare i prosa än i siffror. Med heuristisk menas att en studie kan öka läsarens 
förståelse för objektet. Den kan också bekräfta det läsaren redan visste eller vidga läsarens 
erfarenhet. Slutligen, induktiv fallstudie, som betyder att författaren bör utgå från det enskilda 
fallet när denne drar slutsatser om helheten.6  
 
En fallstudie kan använda sig av flera metoder för att samla in material, men vissa metoder är  
vanligare än andra.7 Fallstudien hämtar sin logik från den kvalitativa metodens grundläggande 
synsätt. Ett kvalitativt synsätts främsta syfte är att förstå innebörden av en viss företeelse eller 
upplevelse. Man vill förstå hur olika delar samverkar för att bilda en helhet.8 
 
En fallstudie kan beskrivas utifrån hur den ser ut när den är färdig. Merriam beskriver tre ty-
per av fallstudier - deskriptiv, tolkande och värderande. En deskriptiv studie har en detaljerad 
redogörelse av det som studeras. Oavsett inom vilket område en studie görs, måste den inle-
das med en beskrivning, för att sedan byggas på med hypoteser och teorier. En tolkande fall-
studie har även den många beskrivningar, men här används de för att belysa, stödja eller ifrå-
gasätta teorier. En värderande fallstudie har en beskrivning, förklaring och bedömning (vär-
dering).9 
 
Merriam tar upp tre kvalitativa metoder för insamling av information till en fallstudie. I stora 
drag är dessa att göra intervjuer, att observera och att inhämta information från olika typer av 
dokument. Denna uppsats utgår främst från det sistnämnda genom att den behandlar offentli-
ga utredningar, litteratur och artiklar från dagstidningar och tidskrifter, som är relevanta för 
att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.10 
 
Det finns olika problem som kan uppstå med en fallstudie. Merriam tar upp främst två fakto-
rer som är viktiga - en studies validitet och reliabilitet. Validitet handlar om i vilken mån fall-
studiens resultat stämmer överens med och kan användas i verkligheten och reliabilitet är ett 
uttryck för i hur stor utsträckning ett resultat kan upprepas. Dessa begrepp är förknippade 
med varandra under hela studiens gång.11 
  
För att finna material till uppsatsen söktes först i databaser på internet och utifrån de första 
sökresultaten kunde sedan ett urval av litteratur användas dels till uppsatsen, dels till att finna 
ytterligare material. Efter genomgång av källförteckningar i ett antal böcker tydliggjordes 
vilka böcker/författare som dominerar ämnesområdet och som kan vara en tillgång till 
uppsatsen. I uppsatsen används flera SOU (Statens Offentliga Utredningar) som anknyter till 
regionförsöket, men också annan litteratur. I avsnittet om tidigare forskning beskrivs ett 
forskningsprojekt som anknyter till den regionala försöksverksamheten i främst Skåne och 
                                                 
6 Merriam, Sharan B (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, sid 25-27 
7 ibid sid 24 
8 ibid sid 30 
9 ibid sid 40-42 
10 ibid sid 83-85 
11 ibid sid 177och 180-181 
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Kalmar län. Materialet är hämtat från projektets hemsida på internet. Projektet leds av Mats 
Sjölin och Magnus Jerneck, båda docenter i statsvetenskap vid Lunds universitet. Både Sjölin 
och Jerneck har skrivit flertalet avhandlingar och annan litteratur inom det statsvetenskapliga 
området.  
 
De statliga utredningarna har främst använts för att ge en bakgrundsbild till hur den regionala 
försöksverksamheten kommit till. Speciellt användbara har Regionberedningens 
slutbetänkande Regional framtid (SOU 1995:27) och den Parlamentariska Regionkommitténs 
(PARK) slutbetänkande Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning (SOU 2000:85) varit. 
Dessa båda utredningar har också varit grunden för de beslut som tagits om att påbörja en 
regional försöksverksamhet.  
 
Utöver de statliga utredningarna används också annan litteratur, då främst i teorikapitlet. Len-
nart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, har skrivit flertalet böcker 
om den offentliga förvaltningen. I denna uppsats har främst använts det han skrivit om im-
plementering, implementeringsstyrning och aktör - struktur perspektivet. Bland många andra 
har  Hans Bengtsson använt sig av Lundquists arbete. I sin doktorsavhandling Förskolerefor-
men - en studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991 utgår han från policy-
processen i sin teoretiska ram. En del av policyprocessen är implementeringen och den delen 
av hans arbete har varit användbart för denna uppsats. I Politik som organisation - förvalt-
ningspolitikens grundproblem skriver Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds 
universitet, om implementering. Han tar upp olika sätt att se på implementering och vilka 
problem som ofta uppkommer i samband med genomförandet av ett beslut. Även Sannerstedts 
arbete, som bl.a. utgår från Lundquist, har med fördel kunnat användas till teoridelen i denna 
uppsats. De flesta författare som används i teorikapitlet är statsvetare verksamma vid svenska 
universitet och ofta återkommande i den svenska samhällsdebatten. 
 
I teorikapitlet används också litteratur som anknyter till massmedia och den politiska proces-
sen. Kent Asp, universitetslektor i Informationsteknik vid statsvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet, har skrivit ett flertal böcker kring just massmedia och politik. I Mäkti-
ga massmedier - studier i politisk opinionsbildning skildras hur svenska medier deltar i den 
politiska opinionsbildningen. Boken granskar hur den politiska världen framställs i media och 
hur media påverkar den enskilda individens verklighetsuppfattning och värderingar. Även 
Stig Hadenius, professor i journalistik vid Stockholms universitet och Lennart Weibull, pro-
fessor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet, är flitigt förekommande vad det gäller 
böcker som tar upp massmedia och politik. De har bl.a. skrivit Massmedier - press, radio & tv 
i förvandling.  
 
För att få en bakgrund till den regionala försöksverksamheten i Skåne har 
informationsmaterial från Region Skåne använts. För att finna material till uppsatsens 
artikelstudie har sökningar främst gjorts på internet. Dels genom Artikelsök, dels via 
Mediearkivet. Dessa två sökverktyg samlar artiklar, för artikelsök gäller en viss tonvikt på 
debattartiklar, från olika svenska dagstidningar. I mediearkivet ingår t.ex. Svenska dagbladet, 
Aftonbladet, Arbetet, Göteborgs-posten och Helsingborgs dagblad och i Artikelsök går det att 
finna artiklar från t.ex. Dagens Nyheter, Sydsvenska dagbladet och en del tidskrifter. 
Sökningar har även gjorts på Kristianstadsbladets hemsida på internet. Sökverktygen 
innehåller mest artiklar av riksintresse och inte så många av lokal karaktär. Anledningen till 
att inte fler lokala dagstidningar används är att uppsatsen behandlar den regionala 
försöksverksamheten i Skåne ur en allmän synvinkel. Avsikten är att belysa allmänna 
problem i Region Skåne och inte att göra en djupare undersökning utifrån den skånska 
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lokalpressen. Det är omöjligt att ta fram alla artiklar som berör uppsatsens ämne. Därför har 
materialet valts ut utifrån sökverktygen på internet. Därefter har en översikt gjorts efter vilka 
ämnen som tas upp och dominerar i dagspressen. Detta har sedan bildat underlag för 
artikelstudien, där sedan ytterligare urval har gjorts beroende av vad som ansetts vara de mest 
intressanta och mest relevanta artiklarna med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Artikelstudiens syfte är att ge exempel på ett urval av artiklar som speglar debatten och 
nyhetsbevakningen kring den regionala försöksverksamheten i Skåne. Den kan inte ses som 
en fullständig undersökning utifrån dagspressen. 
 
I Det vetenskapliga studiet av politik skriver Lundquist att utsagor från politiska aktörer är ett 
viktigt material för statsvetaren. Hur dessa utsagor sedan ska användas beror på vad forskaren 
vill veta. Skälen till att vilja använda dem kan vara att de ger en bra bild av sättet att resonera 
kring ett aktuellt problem, att de kan ge en idé om varför de påverkar andra aktörer och som 
hjälp för att förstå aktörens motiv och hur verkligheten ser ut.12 Politiker och andra innehava-
re av ledande roller vet oftast mycket väl det rätta svaret på en fråga i relation till t.ex. parti-
program eller implementeringsuppgift. De vet också hur de ska formulera sig i rationalistiska 
termer för att passa in i den accepterade argumentationsstilen. Rationalistiska redogörelser 
kan dock mycket väl sakna samband med vad som egentligen pågår i praktiken. Vill man veta 
vad som egentligen sker är det ett källkritiskt krav att röra sig från utsagan till den ursprungli-
ga informationen för att få veta vad som hänt i verkligheten. Att vara källkritisk är lika viktigt 
vid behandling av intervjuer som texter.13  
 
Denna uppsats artikelstudie visar på en väldigt komplex situation i Region Skåne, med många 
olika aktörer inblandade. Det är en problematisk politisk process som speglas och detta visar 
sig inte minst i de debattartiklar som tas upp. De flesta av dessa artiklar är skrivna av ledamö-
ter i regionfullmäktige, vilket får till följd att de inte alltid är av objektiv art. De frågor som 
debatteras utgår från respektive politikers ideologiska övertygelse och då mycket av debatten 
i Region Skåne handlar om maktfrågan, är tonen ibland ganska hätsk. Artiklarna bör därför 
bedömas med bakgrund av hur situationen ser ut i Region Skåne. 

1.7 Tidigare forskning 
 
Sedan hösten 1998 pågår forskningsprojektet Regionalisering och flernivådemokrati: Skåne 
och Kalmar län vid den statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Projektet leds 
av Mats Sjölin och Magnus Jerneck, båda docenter i statsvetenskap vid Lunds universitet. 
Även ett antal doktorander är knutna till projektet.14 
 
Inom projektet pågår två olika projekt; Utvärdering av den regionala försöksverksamheten i 
Skåne och Kalmar län samt Kommunerna i flernivådemokratin. Det första projektet, som 
startade under våren 1998, samfinansieras som uppdragsforskning av Region Kalmar, Region 
Skåne, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Projektet ska pågå fram till år 2002, den 
period som den regionala försöksverksamheten pågår. Under tiden forskningen pågår kommer 
utvärdering att ske kontinuerligt och när försöksverksamheten avslutats kommer en mer 
omfattande slutrapport att presenteras. Det andra projektet finansieras av Kommunförbundet 

                                                 
12 Lundquist, Lennart (1993) Det vetenskapliga studiet av politik, Studentlitteratur, Lund, sid 108-109 
13 ibid sid 112-113 
14 http://www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Om_projektet.html, 2001-06-07 
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och pågår under perioden hösten 2000 till våren 2003. De första resultaten från projektet 
beräknas kunna presenteras under hösten 2001.15 

1.7.1 Projektet "Utvärdering av den regionala försöksverksamheten i Skåne och 
Kalmar län" 

 
Detta projekt har sin grund i en regeringsproposition (1996/97:37) om ändrad regional an-
svarsfördelning i fyra svenska län, som senare ledde till att Sveriges riksdag beslutade att 
en regional försöksverksamhet ska genomföras i Sverige från 1 juli 1997 till 31 december 
2002. Sverige har tidigare haft karaktären av en enhetststat, men i och med riksdagens beslut 
låter staten helt nya former för regionalt självstyre få genomslag under en försöksperiod.16  
 
För att analysera försöksverksamheten i Skåne och Kalmar län använder sig forskarna av två 
dimensioner, som står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra; demokratipolitik - 
hur de demokratiska institutionerna utformas och fungerar i de två försöksregionerna  och 
suveränitetspolitik - hur den regionala självstyrelsen tas om hand i samspelet med omvärlden.  
Forskningen fokuserar på frågan om demokratisk legitimitet och autonomi. Försöksverksam-
heten bör bedömas utifrån sin folkliga förankring, beslutseffektivitet och förmågan att hantera 
relationerna till sido - och överordnade beslutsnivåer inom och utanför landets gränser. Ana-
lysuppläggningen har ett komparativt drag, här jämförs Skåne och Kalmar län. Likheter mel-
lan länen är bl.a. att regionala företrädare drivit regionfrågan gentemot staten, de politiska 
partierna har i båda länen samarbetat för att nå inre regional enighet. Dessutom har EU-
medlemskapet och Östersjöns förändrade roll i bägge fallen haft en mycket positiv effekt för 
regionaliseringsprocessen. Vad som skiljer de båda länen åt är bl.a. att den skånska regionali-
seringshistorien varit längre än den kalmaritiska. I Skåne kan man också tala om en särskild 
skånsk identitet, i Kalmar ska en identitet skapas från grunden. I båda länen finns vissa geo-
grafiska konflikter; i Skåne av öst-västlig karaktär och i Kalmar nord-sydlig. I Skåne bottnar 
konflikten i en rivalitet mellan Malmö och Kristianstad och i Kalmar hur länets delar förhåller 
sig till både grannlän och Stockholm. Ytterligare en skillnad är att i Skåne ska de nya institu-
tionerna ta ansvar för både sjukvården och de regionala utvecklingsfrågorna, medan det i 
Kalmar kommer att bli en tydlig arbetsfördelning mellan regionförbund, län och landsting. 
Det anses viktigt att dessa lik - och olikheters betydelse värderas i analysen.17  
 
Det är viktigt att valet av organisation av det politiska systemet på regional nivå är väl ge-
nomtänkt, då det har betydelse för demokratins möjligheter att utvecklas. Det finns två frågor 
som kan ställas i samband med detta:  
• Vilka demokrativärden kan regionen vara särskilt bra på att tillgodose, och vilka bör 

främst förverkligas på andra nivåer i det politiska systemet? 
• Vilka politiska sakfrågor handläggs bäst på regional respektive lokal nivå?18 
 
Analysens kommer utgå från begreppet demokratinorm. Denna norm kan bestå av olika 
demokrativärden och demokrati kan förverkligas genom olika modeller. Det finns ingen som 
är den bästa lösningen och därför finns det inget självklart samband mellan den politiska 
organisationen och "graden" av demokrati. Dvs en organisation som fungerar bra på en nivå, 
kanske inte alls gör det på en annan. Då försöksverksamheten startades upp fanns det i Skåne 

                                                 
15 ibid 
16 ibid 
17 ibid 
18 ibid 
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ett indirekt valt regionförbund, detta ersattes senare av ett direktvalt regionfullmäktige. Skåne 
använder sig av en övergångslösning, medan Kalmar har ett indirekt valt regionförbund som 
ska verka under hela försöksverksamheten.19 
 
För att utvärdera den regionala demokratin identifieras fyra normkomplex och möjliga hypo-
teser kring dessa: 
 
• Legitimitet - ansvarighet, representativitet och förtroendemannaskap är viktiga aspekter. 

Institutioner och politiker i förhållande till medborgare och den lokala nivån. Nya politi-
kerroller växer fram i och med regionaliseringen, övergång från kommun - och lands-
tingspolitiker till regionalpolitiker, men också fler kvinnor och yngre i politiken. Hypotes: 
Indirekt valda organ kan bättre än direkt valda organ tillgodose demokrativärden som re-
presentativitet genom lokal förankring och geografisk spridning. 

• Handlingskraft - centrala begrepp är kompetens, beslutsförmåga och effektivitet. Samar-
bets - och beslutsformer används för att lösa kompetenskonflikter och kontrollera genom-
förande av beslut. Denna analys ligger nära diskussionen av tillämpningen av subsidiari-
tetsprincipen i EU. Hypotes 1: Handlingskraften bestäms både av de politiska aktörernas 
intresse och deras kontroll (förmåga att påverka). Kraftsamling på ett begränsat antal poli-
cyområden ökar handlingsförmågan på regional nivå. Hypotes 2: En effektiv regional de-
mokrati kräver att man kan fatta självständiga och hållbara beslut. Detta förutsätter en klar 
kompetensfördelning mellan central, regional och lokal nivå. I annat fall finns risk för 
handlingsförlamning. 

• Participation - möjligheter, för främst medborgare, till effektivt deltagande, kontroll och 
ansvarsutkrävande av de politiska institutionerna. Intressant är nya former av politiskt del-
tagande och hur de regionala partisystemen ser ut. Hypotes: Om representanter till en re-
gional beslutsförsamling utses i direkta val, blir demokrativärden som kontroll och an-
svarsutkrävande väl tillgodosedda. I ett system med indirekt valda regionala beslutsför-
samlingar kan ansvarighetsfrågan bli ett demokratiskt problem.  

• Information - viktiga begrepp är insyn och opinionsbildning och gäller främst medborga-
re, partier, organisationer och massmedier. En sammanfattande fråga kan vara: hur ser det 
offentliga rummet ut? Hypotes 1: En fungerande regional demokrati förutsätter att de opi-
nionsbildande aktörerna formerar ett nytt offentligt rum. Här spelar massmedierna en cen-
tral roll. Hypotes 2: Den regionala demokratin innebär ett större geografiskt avstånd mel-
lan medborgare och myndigheter, jämfört med den lokala demokratin. Detta ställer nya 
och högre krav på informations - och kommunikationsvägar för att upprätthålla medbor-
garkontakten. Här spelar möjligheterna att skapa nya kommunikationsformer med hjälp av 
modern informationsteknologi (IT) en central roll.20  

 
Följande hypoteser framförs gällande skillnader mellan Skåne och Kalmar: 
 
1) Systemet med två institutionella lösningar i Skåne kan försvaga den regionala integra-

tionsprocessen och skärpa (alternativt återuppliva) den gamla spänningen mellan kommu-
ner och landsting i högre grad än i Kalmar. 

2) Med tanke på sjukvårdens omorganisering och stora andel av budgeten finns det risk för 
att de regionala frågorna (dvs utvecklingspolitiken) kommer i skymundan i Skåne. Hur 
kan man satsa på regional politik utanför Sveriges gränser, när sjukvården måste minska 

                                                 
19 ibid 
20 ibid 
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sina resurser? De transnationella kontakterna som en vital del av de utvecklingspolitiska 
strategierna blir svåra att legitimera i ett sådant läge. 

3) Regionaliseringsprocessen i Skåne blir mer tungrodd p.g.a. antalet aktörer. I Kalmar 
endast ett fåtal centrala politiker och tjänstemän.21 

 
 
En annan intressant aspekt av regionförsöken är regionernas förhållande till omvärlden. Med 
omvärlden menas t.ex. andra regioner, regionala organisationer, statsmakten och EU:s institu-
tioner. Fyra problem kommer att tas upp i analysen:  
 
• Kontakterna med centralmakten - här analyseras hur Skåne och Kalmar förhåller sig till 

Stockholm - centralmakten. Centrala begrepp är följsamhet, representativitet och samord-
ning. Hypoteser: 1) Finns en risk att centralmaktens förståelse för regionaliseringsproces-
sen blir begränsad under försöksperioden, detta kan leda till en diffus rollfördelning mel-
lan staten och de regionala organen. 2) Finns risk att staten inte koordinerat sina insatser i 
regionfrågan, vilket kan leda till att regionerna måste lägga ner dyrbar tid på politisk lob-
bying senare. 3) Statens agerande och bristfälliga interna organisation kan få negativa 
följder senare (sk path dependency). 4) Finns risk att statens roll stärks på bekostnad av 
regionerna, som senare blir tvungna att göra nya insatser i både Stockholm, Bryssel och 
lokalt. 5) Statens roll är starkare i Kalmar än i Skåne. 

• Öresundssamarbetet - hur samarbetar de skånska regionföreträdarna med Köpenhamns-
regionen inom Öresundssamarbetet? Centrala begrepp: integration, politiska och kulturel-
la barriärer. Hypoteser: 1) Med Öresundssamarbetet finns en risk att västra Skåne gör an-
språk på att företräda hela Skåne och den väst-östliga konflikten kan förstärkas. 2) Öre-
sundsintegrationen kan försvåras genom bristen på gemensam dansk och svensk politisk 
kultur och att det fortfarande finns rättsliga hinder mellan länderna. 

• Sydsams fortsatta verksamhet - Här ställs frågan om det sydsvenska projektet Sydsam 
kommer påverkas av den interna skånska integrationen och att Skåne närmar sig det dans-
ka huvudstadsområdet all mer. Centrala begrepp är: konkurrerande eller kompletterande 
regionaliseringsprocesser. Hypoteser: 1) Skåne går sin egen väg, vilket sannolikt betyder 
ett försvagat Sydsam. 2) Skåne satsar på Sydsam också, p.g.a. effektiva kanaler till Nord-
tyskland och Baltikum. 3) Granndynamiken i Kronoberg och Blekinge är stark då Kalmar 
bedriver regionförsök. 

• Representation i Bryssel - hur kommer Skåne och Kalmars framtida representation i 
Bryssel att se ut? Centrala begrepp: makt och förankring. Hypoteser: 1) Det finns en möj-
lighet att Malmö bildar ett gemensamt kontor med Köpenhamn i Bryssel och överger det 
sydsvenska samarbetet inom Hanse-Office. Men Hanse-Office kan också behålla sin ställ-
ning eftersom Malmö är angeläget om att ha ett samarbete med Tyskland. 2) Behovet av 
inomregional politisk förankring av utländska satsningar kommer bli starkare, om detta 
inte är möjligt finns risk att lobbysatsningar förlorar sin legitimitet. 3) Behovet av politisk 
lobbying kommer att öka och den nationella samordningen på hemmaplan blir ointressant 
för de regionala företrädarna.22 

1.7.2 Projektet "Kommunerna i flernivådemokratin" 
 
Detta projekt tar upp det faktum att Sverige i och med regionaliseringen kommer att få 
ytterligare en förvaltningsnivå. Det utgår från två centrala och delvis parallella processer - 
                                                 
21 ibid 
22 ibid 
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internationalisering  och regionalisering. En del forskare anser att en fördjupad europeisk 
integration kommer att försvaga nationalstaten, samtidigt som andra hävdar att 
internationaliseringen stärker statsmakten. Genom regionförsöket förvandlas staten delvis 
från en dirigeringsstat till en förhandlingsstat.23  
 
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur de lokala och regionala självsty-
relseformerna utvecklas och förändras i ett dynamiskt flernivåperspektiv.  
Grundläggande utgångspunkter för projektets analys är:  
 
1)  Relationen mellan region - kommun är minst lika viktigt som den mellan region - stat. Det 

blir svårt att förstå den regionala självstyrelsen utan den kommunala självstyrelsen. I takt 
med regionaliseringen kommer det växa fram nya samarbetsformer på lokal nivå.  

2)  Den framtida kommunala självstyrelsen kan inte förstås utan den regionala självstyrelsen. 
Detta leder till en sammanflätning av beslutsnivåer.24 

 
Forskningsprojektet kommer att fokusera på de politiska institutionernas roll i flernivådemo-
kratin. Följande område och hypotes kommer att användas i undersökningen:  
 
• Politikerroller i förändring - själva politikerrollen består av olika roller bl.a. beslutsfatta-

re, representant och opinionsbildare och i och med den regionala försöksverksamheten 
kommer rollen förändras och bli än mer komplex. Redan i regionförsökets inledningsskede 
kunde några tendenser urskiljas. Regionpolitikerrollen innehåller bl.a. regionalpolitiska 
generalister, områdesspecialiserade realpolitiker och lokalt inriktade bypolitiker. Med re-
gionaliseringen får också kommunpolitikerrollen en ny form. En möjlig utveckling är att 
kraven på samarbete och öppen dialog med medborgarna blir större för kommunpolitiker-
na, än den traditionella partirepresentationen. Detta öppnar också för ökad framväxt av lo-
kala partier. Kommunpolitikern kan sägas bli en förhandlande demokrat där han i första 
hand söker konsensus. Huvuduppgiften blir att driva opinionen, men också att spegla 
den.25 

 
Projektets empiriska undersökningar kommer att knytas till utvärderingsprojektet Regionali-
sering och flernivådemokrati: Skåne och Kalmar län. En idé är att med detta projekt komplet-
tera utvärderingen av den regionala försöksverksamheten. Alla kommuner i de båda förösks-
länen kommer inte kunna ingå i undersökningen, utan ett antal kommuner kommer väljas ut 
för en djupare analys. Dessa kommer väljas ut utifrån bl.a. förekomsten av tradionellt partisy-
stem/lokala partier och hur den regionala kontexten ser ut. Projektets problemställning om 
politikerrollen kommer i huvudsak baseras på intervjuer i de kommuner som valts ut. Även 
intervjuer med fullmäktigeledamöterna i urvalskommunerna planeras.26 

1.8 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en kort bakgrund av det som kommer att behandlas i denna 
statsvetenskapliga studie. Vidare presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar, 
avgränsningar, begreppsdefinitioner, metod och material, samt tidigare forskning. Kapitel två 
behandlar statens intentioner med den regionala försöksverksamheten. Kapitlet inleds med en 
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historik kring länsindelningen, sedan följer kortfattade beskrivningar av de statliga 
utredningar som ligger till grund för regionförsöken i Sverige. Även försöksverksamhetens 
syfte beskrivs. 
 
Kapitel tre ägnas åt de teorier som kan knytas till den regionala försöksverksamheten. Här 
förklaras mer ingående vad som menas med aktör - struktur perspektivet, implementering och 
implementeringsstyrning. Kapitlet tar också upp teorier som kopplar samman media och den 
politiska processen. I det fjärde kapitlet beskrivs hur regionförsöket i Skåne växt fram. Här 
görs också en genomgång av de visioner för Region Skåne som det skånska regionfullmäktige 
enats om. Kapitel fem belyser problem kring den regionala försöksverksamheten i Region 
Skåne utifrån tidningsartiklar från den svenska dagspressen. Kapitlet är indelat i mindre ru-
briker beroende av vilket ämne som tas upp i artiklarna.  
 
Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där uppsatsens empiriska kapitel och den teoretiska 
ramen knyts samman med hjälp av uppsatsens frågeställningar. 
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2 STATLIGA INTENTIONER 

2.1 Historik 
 
Det svenska länsväsendet uppkom under medeltiden. Då handlade det mest om utdelning av 
landområde till olika stormän, som i och med dessa fick rätt att ta upp skatter. År 1624 blev 
indelningen i län heltäckande och varje län fick en föreståndare (landshövding eller ståthålla-
re). Vår nuvarande länsindelning har sitt ursprung i 1634 års regeringsform och bygger på att 
alla län har en likadant organiserad styrelse. Från början fanns ett antal rikssvenska län och 
senare tillkom Jämtland, Härjedalen, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän då 
Sverige under mitten av 1600-talet vunnit dessa landskap från Danmark och Norge. Senare 
har det också skett en del uppdelningar av län och andra har slagits samman, bl.a. delades 
Närkes och Värmlands län i två 1772.27 
 
Landskapsbegreppet är idag mest av historisk betydelse. Ursprungligen var landskapen själv-
ständiga riken med egna konungar, men under 1100 - talet enades dessa i ett enda rike. Land-
skapen fortsatte dock att vara relativt självständiga och Sverige kan under denna tid nästan 
betraktas som en förbundsstat. Landskapsindelningen har i stort sett alltid varit densamma, 
med vissa förändringar. Exempelvis bestod Uppland från början av tre landskap. 
Sveriges nuvarande riksdagsordning från 1975 innehåller inga bestämmelser om länen eller 
länsindelning. Indelningen anses istället kunna härledas ur en liggare över landets indelning  
som förs av Kammarkollegiet och skapades 1936.28 
 
Landstingen har precis som länen medeltida rötter och dess indelning är densamma som 
länsindelningen. Från början var landsting en benämning för allmänna möten, som hölls i 
landskapen, där man diskuterade rikets gemensamma angelägenheter. De nuvarande 
landstingen, som kom till genom 1862 års landstingsförordning, har bara namnet gemensamt 
med de medeltida folkmötena. Denna var i sin tur en del av kommunallagstiftningen på 1860 -
talet. Regeringen utsåg, fram till 1920, ordföranden för landstinget och oftast blev det 
landshövdingen, vilket oroade landstingsmännen. Regeringens förklaring var att landstingen 
behövde någon som hjälpte dem till rätta vid de första landstingsmötena. Bildandet av 
landstingen gav uttryck för en positiv värdering av den lokala och regionala självstyrelsen. 
Formellt sett fick landstingen stor frihet att själva utforma sin verksamhet, friheten var dock 
inte obegränsad. Landstingen fick exempelvis inte engagera sig i frågor tillhörande annan 
offentlig myndighets verksamhet. Med 1977 års kommunallag fördes landstings - och 
kommunallagarna samman och 1992 trädde den nu gällande kommunallagen i kraft.29 
 
Under årens lopp har både länsindelningen och andra regionala frågor diskuterats vid ett 
flertal tillfällen. Exempelvis föreslogs 1870 en sammanslagning av Stockholm och Uppsala 
till ett län och med 1944 års kommitté för kommunal samverkan föreslogs möjligheten att 
bilda "storlandsting". Kommittén föreslog istället en sk regionkommun som skulle ta hand de 
regionala frågor som inte låg under landstingets ansvarsområde. Den skulle vara direktvald på 
samma sätt som landstinget och dess främsta organ skulle vara regionfullmäktige och 
regionstyrelsen. Förslaget fick mycket kritik, bl.a. hävdades att regionkommunen skulle 
komplicera förvaltningen för den enskilde medborgaren, då denne skulle komma att tillhöra 

                                                 
27 SOU 1995:27, Regional framtid - slutbetänkande av Regionberedningen, sid 59-62 
28 ibid sid 62-64 
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flera olika slags kommunbildningar. Kommitténs förslag om regionkommunen genomfördes 
aldrig.30 
 
Under efterkrigstiden har ett flertal utredningar kring länsorganisationen genomförts och flera 
förändringar i lagstiftningen har ägt rum. Även övriga regionala frågor har fått stort utrymme 
i debatten. 1959 års länsindelning tillhör en av de större utredningarna under efterkrigstiden 
och bakgrunden till denna utredning var att riksdagens revisorer något år tidigare hade påpe-
kat att länens indelning inte längre framstod som naturlig. Anledningen ansågs bl.a. vara för-
ändringar i näringslivet som lett till betydande befolkningsomflyttningar. Riksdagens reviso-
rer föreslog en relativt stor utredning av länsindelningen, detta höll dock inte statsutskottet 
med om. Utskottet ansåg i och för sig att det behövdes en utredning i ämnet, men inte av den 
omfattningen som revisorerna tänkt sig. Utredningen skulle främst inriktas på de områden där 
problemen var störst, i detta fall Stockholms - och Göteborgsregionerna. Utskottets bedöm-
ning delades av riksdagen och en utredning tillsattes. Denna lade senare fram ett antal förslag 
till indelning, tre för Stockholm och fem för Göteborg. Utredningen lade stor vikt vid att de 
kommuner som ingick i regionen skulle samlas kring en centralort som de hade naturlig sam-
hörighet med; även kommunikationsförhållandena, behovet av gemensam samhällsplanering 
och landstingens verksamhet var frågor som ansågs vara särskilt viktiga att uppmärksamma. 
Länsindelningsutredningen från 1959 ledde till slut aldrig fram till någon lagstiftning och 
frågorna togs åter upp till diskussion vid 1961 års storstadsutredning.31 
 
Då 1959 års utredning kring länsindelningen inte lett fram till någon lagstiftning påbörjades 
1963 ytterligare en utredning kring detta. Utredningen fick som främsta uppgift att undersöka 
hur länen på bästa sätt borde vara uppbyggda för att främja medborgarnas intressen. Stor vikt 
skulle läggas vid hur länet bäst skulle kunna tillgodose allmänhetens krav på bra service och 
fungerande förvaltningsorganisation. Utredningen kom fram till att det behövdes en 
omstrukturering av länen på grund av de förändringar som skett inom bl.a. samhällets 
ekonomiska och sociala struktur. Län med bra befolkningsmässig och näringspolitisk balans 
var att föredra och därför lade utredarna fram ett förslag som innebar en minskning av antalet 
län från 23 till 15 stycken. Bland annat skulle Stockholms stad och län slås samman. Inte 
heller detta förslag kom att genomföras då utredningen kritiserades för att länen skulle bli allt 
för stora och avståndet till residensstaden skulle bli för långt. Detta skulle i sin tur leda till 
försämrad service för medborgarna.32 

2.2 Regionutredningen och Västsverigeutredningen 
 
Länsdemokratiutredningen, ett förslag om att landstingen skulle överta länsstyrelsernas  
länsplanering, ledde senare fram till Länsstyrelsereformen 1971. Denna reform gjorde dock 
inga förändringar i länsindelningen.33 Det har gjorts ytterligare utredningar kring 
länsindelning etc, exempelvis Personvals - och valkretsutredningen (1977:94), 
Folkstyrelsekommittén (1987:6) och Storstadsutredningen (1990:36). Ingen av dessa 
utredningar har lett fram till några förändringar.34 Under 1980 -talet, men kanske speciellt i  
början av 1990 - talet aktualiserades återigen tanken på ökad regional självstyrelse. 
Anledningen till detta var bland annat internationaliseringen av ekonomin och möjligheterna 
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33 Gustafsson, Agne (1996) Kommunal självstyrelse, SNS förlag, Stockholm, sid 43 
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till samarbete över nationsgränserna i  och med EU.35 1991 tillsattes två utredningar som var 
relaterade till den regionala utvecklingen - Regionutredningen (SOU 1992:63) och 
Västsverigeutredningen (SOU 1992:66). Några av de viktigaste områdena att behandla för 
Regionutredningen var enligt direktiven planeringen av nya, större trafikprojekt, hantering av 
miljöproblem, behovet av samordning av totalförsvaret, förändringar inom hälso- och 
sjukvård samt den pågående internationaliseringen. Det lades också stor vikt vid att analysera 
hur samhällsutvecklingen påverkar fördelningen av arbetsuppgifter mellan central, regional 
och lokal nivå. Utredningen skulle sedan utmynna i en perspektivstudie med olika alternativ 
för framtida offentlig verksamhet på regional nivå.36  
 
I Regionala roller - en perspektivstudie (SOU 1992:63) presenterade Regionutredningen tre 
alternativ för den framtida uppbyggnaden av den offentliga verksamheten på regional nivå:  
 
• Statligt regionalt ansvar - detta alternativ innebär att staten samlar de regionala uppgif-

terna inom en organisation, länsstyrelsen. Denna får en starkare ställning genom att före-
träda det statliga intresset i regionerna. Länsstyrelsen ska också verka för att de nationella 
målen får ett starkare genomslag i regionen och vara regionens företrädare inför andra re-
gioner i och utom landet. 

• Kommuner i samverkan - alternativet innebär att kommunerna svarar för den största de-
len av den offentliga servicen i regionerna. Som en följd av detta avvecklas landstingen 
och kommunerna tar över deras uppgifter. Kommunövergripande frågor ska lösas genom 
att kommunalförbund bildas inom olika områden. Kommunalförbunden kan utses genom 
indirekta val via kommunfullmäktige. Länsstyrelsen behåller sin rättsvårdande uppgift. 

• Regionalt folkstyre - ansvaret för de offentliga uppgifterna på regional nivå läggs på 
självstyrande och direktvalda regionala organ - regionfullmäktige. Detta fullmäktige över-
tar landstingens uppgifter och en del av länsstyrelsens, t.ex. miljövård, trafik och utbild-
ning. Regionfullmäktige får också beskattningsrätt. Länsstyrelserna blir renodlade myn-
dighetsutövande statliga organ.37 

 
Västsverigeutredningen  förväntades, utifrån den då rådande situationen i västra Sverige där 
stads - och arbetsmarknadsområdena stämde dåligt överens med de administrativa gränserna, 
utreda och analysera för - och nackdelar med den dåvarande länsindelningen. Utifrån detta 
skulle sedan förslag till framtida länsindelning presenteras.38 Utredningen gav Statskontoret i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa en region av de fyra västsvenska länen. 
Statskontorets resultat presenterades i Länsstyrelser i en större region - ett västsvenskt 
perspektiv (1992:20)39 Västsverigeutredningen redovisade sina resultat i Västsverige - region 
i utveckling (SOU 1992:66). Där  föreslogs att ett regionförbund med ansvar för övergripande 
frågor kring planering och utveckling i Västsverige skulle bildas. Regionförbundet skulle ta 
över uppgifter från såväl landstingen som länsstyrelserna, i huvudsak ansvaret för den 
regionala utvecklingen, utbildning, kommunikationer, samordning av hälso- och sjukvård och 
kollektivtrafik. Utredningen föreslog också att kommunernas ställning skulle stärkas genom 
tilldelning av uppgifter från den regionala nivån. Västsverigeutredningen skickades ut på 
remiss och fick blandad kritik, men till största del var den positiv och detta ledde sedan till att 
regeringen föreslog fortsatt utredning kring den regionala utvecklingen, inte bara i 
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västsverige, utan i hela landet. På så sätt tillsattes Regionberedningen genom direktiv i 
augusti 1992.40 

2.3 Regionberedningen 
 
Både Regionutredningen och Västsverigeutredningen präglades av mer övergripande 
resonemang och  blev underlag för Regionberedningen, vars uppdrag inriktades på att mer 
konkret utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på 
regional nivå.  
Regionberedningen kunde i slutbetänkandet konstatera att det tidigare gjorts ett antal 
utredningar kring den regionala utvecklingen, men att många av de problem som tidigare 
tagits upp fortfarande finns kvar och i många fall har dessa även förstärkts. Den dåvarande 
länsindelningen ansågs ha många brister och var i behov av en förändring. Det var viktigt att 
den nya regionala organisationen och indelningen skulle utformas så att den passar den 
framtida samhällsutvecklingen. Regionberedningen tar fram två framträdande aspekter vid en 
förändring av länsindelningen och den regionala organisationen i Sverige: 
 
• Demokratiaspekten - genom ett direktvalt regionalt självstyrelseorgan kan medborgarnas 

önskan om ökat inflytande över de regionala frågorna uppfyllas och demokratin fördjupas. 
Som en följd av detta överförs en del av länsstyrelsens uppgifter till de nya organen.  

• Behovet av regional kraftsamling och effektivitet - den regionala verksamheten behöver 
en ökad effektivisering inom flera områden som tidigare ansetts splittrade, exempelvis hur 
de olika offentliga verksamheterna samordnas och hur administrationen fungerar. Med ett 
regionalt självstyrelseorgan ökar möjligheterna till bättre samordning och 
resursutnyttjande enligt Regionberedningen. Här har också de lokala organen en 
framträdande roll, då det finns ett ömsesidigt beroende mellan lokal och regional nivå. 
Båda nivåerna bygger på likvärdiga direktvalda självstyrelseorgan och verkar tillsammans 
för att utveckla regionen. 41 

 
Vidare anser utredarna att det är viktigt att regioner är naturliga regioner som formas av 
människors rörelse och kontaktmönster ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Västsverige 
och Skåne är exempel på områden i landet där detta inte fungerar och där en effektiv 
samhällsplanering hindras under nuvarande former. Genom att studera andra länders 
organisation kan en slutsats om att större geografiska enheter ger en ökad effektivisering av 
den offentliga verksamheten stödjas.42 
 
De flesta av EU:s medlemsländer har någon form av regional statsförvaltning, en del länder 
har upp till fem olika samhällsnivåer. De traditionella federala staterna har en statsnivå, en 
regional nivå och en lokal nivå. Det kan också finnas nivåer mellan stat och region respektive 
mellan regional och lokal nivå. Dessutom finns varianter som är speciella för varje land, i 
Sverige t.ex. har vi i på en del orter kommundelsnämnder - en nivå under den lokala. Den typ 
av regional självstyrelse som Regionberedningen föreslog i sitt slutbetänkande - direktvalt 
regionalt självstyrelseorgan - finns i de flesta EU-länderna och är uppbyggda efter ungefär 
samma princip. Det finns dock en del betydande skillnader mellan de regionala 
självstyrelserna. I (halv) federala länder som Tyskland, Belgien och Spanien har regionerna 
eller delstaterna ett övergripande ansvar för utvecklingen inom sitt geografiska område. Dessa 
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regioner har en helt annan legitimitet än regioner i centralstater. Det är också vanligt med 
lokala regionala styrelser, s.k. kommunförbund. I Europa är en av de mest slående trenderna 
just att den regionala självstyrelsen hela tiden förstärks. I flera länder, t.ex. Frankrike, Italien, 
Danmark och Sverige, ökar hela tiden de regionala organens ansvar. Ökar gör också 
konkurrensen regionerna emellan, det gäller att utvecklas för att klara bl.a. den ekonomiska 
utvecklingen och lyckas få tillträde till de europeiska institutionerna.43 
 
I Regionberedningens slutbetänkande (SOU 1995:27) föreslogs en reform av den offentliga 
verksamhetens organisation, reformen utgick från fyra komponenter:  
 
• huvudmannaskapet för den regionala utvecklingen - Regionberedningen föreslår att ett 

regionalt självstyrelseorgan ska ta ansvar för det regionala utvecklingsarbetet. Detta 
arbete bör byggas upp med de nuvarande landstingen som grund. Landstingen kommer i 
och med denna reform att få en förändrar roll, därför bör reformen äga rum i samband 
med  allmänna val till landsting. 

• den regionala indelningen generellt - Utredningen anser att den offentliga regionala 
verksamheten bör samordnas bättre, så att t.ex. Vägverket och andra statliga organs 
områden bättre stämmer överens med varandra.  

• den statliga regionala förvaltningens ansvar och organisation - Länsstyrelsen föreslås få 
ansvar för samordningen av regionala statliga insatser, med början 1 januari 1999. 
Samtidigt bör länsstyrelsens ansvar för länets utveckling upphävas och dess 
lekmannastyrelsen avvecklas. 

• ändrade gränser för län och landsting i Skåne och i västra Sverige - Regionberedningen 
föreslår en sammanslagning av Kristianstads län och Malmöhus län i Skåne. Detta medför 
att landstingen och länsstyrelserna i respektive län slås samman och att Malmö kommun 
kommer att ingå i det nya länsorganet. Utredningen har visat att det redan finns en bra 
grund för detta förslag i Skåne, då betydelsefullt arbete redan genomförts i de båda länen. 
Sammanslagningen anses kunna träda i kraft den 1 januari 1999. I västra Sverige föreslås 
en sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Även 
Kungsbacka kommun föreslås tillhöra denna sammanslagning. Detta bör kunna ske den 1 
januari 1999. De västsvenska länen har inte kommit så långt i sitt samarbete som de 
skånska, men det anses ändå finnas en bra grund att bygga vidare på. För båda 
sammanslagningarna gäller att först och främst se över de organisatoriska och ekonomiska 
förhållandena.44 

 
Reformen föreslogs träda i kraft den 1 januari 1999 och redan 1996 borde, enligt utredningen, 
det förberedande arbetet vara igång.45 Vidare föreslogs ett tydligare ansvarstagande i 
regionen, bland annat genom att landstingen skulle ta över ansvaret för den regionala 
utvecklingen från länsstyrelsen. Detta utan att kommunernas ansvarsområde begränsas. 
Parallellt med regionberedningen skapade Landstingsförbundet ett regionalt 
handlingsprogram - Regionalt folkstyre för utveckling, miljö och välfärd (LF 1994) som 
antogs 1994. Precis som i regionberedningens slutbetänkande föreslogs här att ansvaret för de 
regionala utvecklingsfrågorna borde flyttas från länsstyrelsen till ett direktvalt regionalt 
organ.46  En av de viktigaste aspekterna för genomförandet av Regionberedningens reform 
var, enligt beredningen själv, att det lokala och regionala intresset för att ta över ansvaret för 
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de regionala utvecklingsfrågorna var stort. I de delar av landet där intresset är starkt kan en 
förändring ske tidigare än i övriga landet. Mycket beror alltså på hur de enskilda 
länen/regionerna själva ser på förändringarna. Förutom de skånska och västsvenska länen har 
även Jämtlands och Stockholms län tagit initiativ till att deltaga i de regionala förändringarna. 
47 

2.4 Den regionala försöksverksamheten 
 
Försöksverksamheten, där det regionala ansvaret flyttas från Länsstyrelsen till regionala 
styrelseorgan, har sin bakgrund i en proposition från regeringen 1996. I propositionen 
föreslogs att en försöksverksamhet skulle pågå under tiden 1 juli 1997 till och med år 2002 i 
Kalmar, Gotlands, Skåne och Jämtlands län. Förslaget, som var baserat på 
Regionberedningens slutbetänkande Regional framtid (SOU 1995:27), antogs av riksdagen i 
december 1996. Försöksverksamheten i Jämtlands län blev dock aldrig av, på grund av 
oenighet mellan länets aktörer. Senare föreslogs att också Västra Götalands län skulle ingå i 
försöksverksamheten eftersom regeringens förslag om att slå samman Göteborgs och Bohus 
län, Älvsborgs län och Skaraborgs län (utom Habo och Mullsjö kommuner) även det hade 
antagits av riksdagen. Det nya storlänet bildades officiellt 1 januari 1998. 48 
 
Den regionala försöksverksamheten innebär att det övergripande arbetet kring länets 
långsiktiga utveckling och andra statliga uppgifter flyttas från Länsstyrelsen till ett regionalt 
självstyrelseorgan. De statliga uppgifterna innebär att besluta om användningen av 
regionalpolitiska medel och andra utvecklingsmedel, planera den regionala 
transportinfrastrukturen och fördela statsbidrag till regionala kulturinstitutioner (det 
sistnämnda gäller inte för Västra Götaland). Denna ansvarsöverföring regleras i en särskild 
lag (1996:1414) som trädde i kraft den 1 juli 1997. Denna lag ändrades senare (1997:224) då 
även Västra Götaland skulle ingå i försöksverksamheten.49 
 
I Kalmar län är det Regionförbundet som ansvarar för den regionala självstyrelsen, så var det 
även i Skåne län då regionförsöket startade i juli 1997. Men där bildades 1998 Region Skåne, 
som tog över ansvaret. I Region Skåne är det direktvalda regionfullmäktige det högsta 
beslutande organet. I Västra Götalands län har man precis som i Skåne län ett 
regionfullmäktige, men i Gotlands län är det Gotlands kommun som ansvarar för den 
regionala verksamheten. I länen där regionförsöket pågår gäller att länsstyrelserna inte ska ha 
någon styrelse under tiden försöket pågår. 50 
 
Det främsta syftet med den regionala försöksverksamheten är enligt regeringens proposition 
att utveckla former för en bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. 
De fyra försökslänen har olika demokratiska grundmodeller och omfattar två olika 
representationsprocedurer som kan kopplas till de huvudmodeller som presenterades av 
Regionutredningen 1992 - kommuner i samverkan och regionalt folkstyre. Skåne län och 
Västra Götalands län har ett direktvalt regionfullmäktige, Kalmar län har ett indirekt valt 
förbundsfullmäktige och i Gotlands län är det kommunen som har ansvaret för den regionala 
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utvecklingen.  En viktig utgångspunkt för utvärderingen av försöksperioden blir om dessa 
skillnader har någon betydelse ur demokratisk synvinkel.51 
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3 TEORI 

3.1 Aktör-struktur modellen 
 
En aktör - struktur modell bör innehålla både samhället och naturen samt sambandet dem 
emellan. Modellen kan utformas så att den omfattar totaliteten, vilket ofta är en förutsättning 
för att kunna förstå sammanhangen. 52 
 
Med aktörer menas individer eller kollektiv med någon grad av handlingsfrihet och 
handlingsförmåga. De kan handla varierande beroende på vilka egenskaper (t.ex. vilja, kunna, 
förstå) var och en har. Aktören vill och kan påverka, men påverkas i sin tur även av 
strukturella faktorer. Hur varje situation faller ut beror på hur bra relationen mellan aktörens 
egenskaper och strukturens sammansättning är. Det finns tre möjliga faktorer som kan 
påverka: socialisation, information och restriktion.53  I detta fall står socialisation för hur 
aktören får grundläggande värderingar och föreställningar om verkligheten utan att den måste 
känna till var de kommer från. Strukturerna skapar på så sätt mening och sammanhang för 
aktören. Verklighet och verklighetsuppfattning behöver inte vara samma sak. En del av 
aktörens socialisering kommer från andra aktörer. Detta kan leda till att mäktiga aktörer 
försöker tvinga på andra sina värderingar.54 Med information avses den kunskap om 
strukturen (mer eller mindre fullständig eller korrekt)  som aktören tar till sig.55  Vad aktören 
uppfattar som information och hur han tolkar den beror på hans verklighetsföreställningar och 
värderingar. Det finns ibland en tendens att aktören ser det som han förväntar sig att se. Den 
informationen tillsammans med verklighetsföreställningar och värderingar påverkar sedan 
valet av åtgärd.56 Restriktion är de hinder och begränsningar som strukturen medför, t.ex. 
normer, värderingar och maktförhållanden.57 Restriktion bestämmer vilka effekter som 
uppnås genom aktörens åtgärder. Under förutsättning att aktören har information om 
restriktioner kan han någorlunda rationellt utnyttja strukturerna för att få önskade effekter av 
sina åtgärder.58  
 
Strukturer är resultatet av människors individuella och kollektiva handlingar.59 
Samhällsstrukturer skapas under en längre tid och tas över av varje ny aktörsgeneration som 
ändrar en del av dem och skapar även nya.60 Dessa samhälleliga strukturer kan bestå av två 
former - beteendestruktur och idéstruktur- som vidare kan delas in i politiska, sociala och 
ekonomiska strukturer. Även de sistnämnda kan ta sig uttryck i ytterligare former. Aktörerna 
verkar inom rådande struktur, men det är inte säkert att de är medvetna om dessa även om de 
är både bundna och påverkade av dem. De strukturer som aktörerna är medvetna om att de 
tillhör är oftast institutioner, t.ex. lagstiftning, partier och kommuner. I en analys kan aktörer 
och strukturer också byta plats beroende på vilken nivå man befinner sig på. Exempelvis kan 
en kommun vara en aktör på central nivå, men kan också på en lägre nivå vara en struktur för 
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de aktörer som verkar på den nivån. Det pågår en ständig aktivitet inte bara mellan aktörer 
utan också mellan aktörer och strukturer. Aktörers handlingar leder till mönster inom vilka 
aktörer verkar. Dessa mönster ger i sin tur nya förutsättningar för aktörernas handlande, vilket 
åter påverkar mönstren osv.61 
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Politisk  Social  Ekonomisk 

   
 
Figur 3:1 Relationen mellan aktörs- och strukturnivåerna62 
 
 
Strukturer drar inta bara upp gränser för vad aktörerna kan uppnå på kort sikt, utan värderar 
också olika egenskaper. Exempelvis så kan egenskaper som är mycket värdefulla i ett 
industrisamhälle inte alls ha samma dignitet i ett jordbrukssamhälle, utan där är det andra 
egenskaper som värdesätts högre. Dessa värden ställs på sin spets då det sker snabba 
omstruktureringar i samhället. Då aktörer har olika egenskaper blir följden av dessa 
förändringar att strukturer behandlar aktörer på olika sätt, vilket kan vara både till för- och 
nackdel för aktören. 63 
 
Aktörernas handling påverkas av hur de uppfattar och tolkar sociala fenomen och händelser. 
Handling uppstår utifrån hur aktören tolkar innebörden av en situation. Innebörd får aktören 
genom samhället den lever i. Organisationen förändras genom aktörernas handlande vilket 
medför att attityder modifieras och förändras. Aktörer ingår ofta i nätverk. Ett nätverk är en 
relation mellan aktörer inom en organisation eller relationer mellan större aktörer (t.ex. 
organisationer) och deras relationer till omgivningen. Nätverken kan vara formella eller 
informella. Den offentliga sektorn kan uppfattas som ett stort antal specialiserade nätverk med 
aktörer från offentlig och privat sektor. 64 
 
I relation till vanliga beslutsmodeller ger oss aktör-struktur modellen, förutom informationen, 
ytterligare två analysnivåer. Med hjälp av flödet från strukturer till aktörer kan vi klargöra 

                                                 
61 Bengtsson, Hans (1995), sid 68-70 
62 ibid sid 69 
63 ibid sid 70 
64 ibid sid 70-71 
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både vilka föreställningar aktörerna har och varför de har dem. När vi känner till aktörernas 
föreställningar kan vi också förstå varför aktören tolkar verkligheten på det sätt den gör. Detta 
leder också till förståelse för vilka åtgärder aktören gör och vilka effekter en viss åtgärd får. 
Aktör-struktur modellen väldigt komplicerad. Men den är också viktig för att öka förståelsen 
kring olika sammanhang.65  

3.2 Implementering 
 
Implementering innebär att ett beslut förs ut i verkligheten i faktiska åtgärder - handlingar 
eller information. Detta betyder konkret att t.ex. pensioner betalas ut, att skolundervisningen 
genomförs och att trafiken övervakas.66 Det är tillämparna, dvs förvaltningen, som genomför 
beslut tagna av de folkvalda politikerna. Flera faktorer har betydelse för hur väl ett beslut kan 
genomföras.67 Sannerstedt tar upp tre perspektiv som anknyter till relationerna mellan 
beslutsfattare och tillämpare. Det traditionella perspektivet har sin utgångspunkt i att 
beslutsfattaren styr och att tillämparen förväntas följa styrningen. Grunden för detta 
perspektiv är rationalistiskt. Beslutsfattarna vill att något ska genomföras. För att detta ska 
ske styr de förvaltningen i syfte att åtgärder ska genomföras. Förvaltningen är då ett 
instrument för beslutsfattarna.68  
 
Det andra perspektivet är teorin om street-level bureaucrats, dvs närbyråkrater. Teorin 
handlar om de som mer eller mindre professionellt arbetar med människor genom sitt dagliga 
arbete. Exempelvis inom sjukvården, skolan och socialtjänsten. Michael Lipsky, som 
lanserade denna teori, har en huvudtes som säger att dessa närbyråkrater har så stor faktisk 
handlingsfrihet och handlingsförmåga i sin dagliga verksamhet att det i själva verket blir de, 
och inte politikerna, som utformar politiken inom sitt område. Orsaken till att det är så är att 
dessa tjänstemän arbetar med människor och måste ta individuell hänsyn. Det är svårt för 
politiker att styra sådana verksamheter eftersom de saknar den professionella kompetensen. 
Det är inte heller lätt för konsumenterna att påverka närbyråkraterna. De har, precis som 
politikerna inte kunskapen som krävs och de är ofta i underläge gentemot tjänstemannen. 
Närbyråkraterna decentraliserar utformningen av den offentliga politiken främst genom 
innehållet i verksamheten. Beslutsfattarna påverkar förutsättningarna för verksamheten 
genom indirekt styrning. Denna styrning tar sig uttryck i beslut om verksamhetens 
organisering, tilldelning av resurser i form av tjänster, lokaler, pengar etc. och genom beslut 
om utbildning och lönesättning för de som ska genomföra verksamheten. 69 
 
Det tredje perspektivet på implementering tar upp olika nätverk av aktörer som är avgörande 
för hur politiken utformas. Detta perspektiv kan användas för att exempelvis förstå offentliga 
åtgärder för att främja näringslivets utveckling i en viss region. Aktörerna kan vara statliga, 
kommunala eller privata och de kan vara både politiker, tjänstemän eller företrädare för någon 
organisation. Aktörerna är av olika anledningar en del av implementeringsprocessen. Det kan 
handla om profession, men också om ett intresse. Nätverken förändras ständigt och aktörerna 
har både sammanfallande och motstridiga intressen. Det är bara delvis möjligt att förutse 

                                                 
65 Lundquist, Lennart (1992), sid 44 
66 ibid sid 12 
67 Bengtsson, Hans (1995), sid 22-23 
68 Sannerstedt, Anders (1997) "Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken", sid 18-19 i 
Rothstein, Bo (red) Politik som organisation - förvaltningspolitikens grundproblem, Stockholm, SNS-förlag 
69 ibid sid 18-20   
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vilka som kommer ingå i ett nätverk. Det går inte att helt och hållet visa på om nätverken har 
en positiv eller negativ inverkan på implementeringen av politiska beslut.70 
 
Det finns två olika former för hur implementering av ett beslut kan genomföras - top-down 
och bottom-up, som översatt till svenska blir uppifrån och ner och nedifrån och upp. Top-
down -perspektivet har sin utgångspunkt i det auktoritativa politiska beslut som tagits i 
organisationens topp. Bottom-up perspektivet utgår från den situation där det offentligas 
tjänster överlämnas till avnämaren. Skillnaden mellan perspektiven är bl.a. deras olika syn på 
lagar som styrinstrument. I top-downperspektivet, där grunden är beslutsfattarens avsikter, är 
lagen utgångspunkt för analysen, men i bottom-up, som utgår från tillämparnas handlande, är 
det en empirisk fråga om lagen över huvud taget har någon styrande inverkan.71 
 
Det finns en viss skillnad mellan den politiska beslutsprocessen och 
implementeringsprocessen. Beslutsprocessen resulterar i fattandet av det auktoritativa 
politiska beslutet och implementeringsprocessen är den process där beslutet omsätts i 
handlande. Dessa båda processer kan också ses som en del av en policyprocess som också 
innehåller utvärdering och återföring (feed back). Det är svårt att skilja mellan 
beslutsprocessen och implementeringsprocessen. Många aktörer deltar i processerna, ibland 
kan aktörer delta i båda processerna. Även tempot i det politiska livet spelar roll då det ofta är 
så att implementering och utvärdering sker innan politikerna hunnit fatta det auktoritativa 
beslutet. Ytterligare en aspekt är att implementeringsprocessen ofta innebär att relativt 
oprecisa beslut under genomförandet föranleder målpreciseringar, målformuleringar och 
omtänkande som kan leda till ändringar, eller krav på ändringar,  i det auktoritativa beslutet. 
Syftet med en reform kan förändras under implementeringsskedet. Ibland kan det också vara 
tveksamt om det finns ett beslut att implementera. Implementering kan handla om att koppla 
samman ett antal olika beslut. 72 
 
Problemet med implementering är att politiska beslut är svåra att genomföra så som 
beslutsfattarna hade tänkt.73 Orsaksteorin, dvs antagande om orsak och verkan, måste vara 
korrekt för att implementeringen ska lyckas. Skillnader mellan beslut och resultat beror ofta 
på brister i teorins utformning - s.k. teorimisslyckande. Dessa brister innebär att man har tänkt 
fel från början och då misslyckas implementeringen oavsett vilka resurser som finns tillhands. 
En problematik som följer av detta är att det är svårt att veta om en utvärdering av ett besluts 
implementering gjorts vid rätt tid. Det är lätt att dra förhastade slutsatser, därför krävs det att 
en tidsplan läggs upp för att detta inte ska ske. Ytterligare problematik kan vara att en 
implementering får positiva konsekvenser för en grupp, men inte en annan. Detta på grund av 
att målen, medlen och resultaten kan uppfattas olika. 74  
 
Ytterligare faktorer som kan ha betydelse för om en implementering lyckas eller ej är 
initieringen av en policy. Den historiska bakgrunden är viktig för processens gång. Exempel 
på ett besluts historia kan vara hur eniga beslutsfattarna varit då beslutet tagits. Om en fråga 
vållat debatt på central nivå finns det risk för att detta problem dyker upp igen på en lägre 
nivå. Då har problemet bara flyttat till en ny politiska arena med andra aktörer.75 
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74 Bengtsson, Hans (1995), sid 22-23 
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Problem med implementeringen kan också bero på själva policyutformningen. Om denna är 
oklart formulerad eller innehåller motstridiga mål kan det leda till att tillämparen inte kan 
avgöra vilka intentioner som ligger bakom beslutet. Ytterligare exempel på otydligheter kan 
vara ramlagstiftning. Något som är positivt med otydlighet är att det kan skapa utrymme för 
flexibilitet och handlingsmöjligheter. Andra saker som kan påverka implementeringen är 
oförutsebara situationer som kan leda till att förutsättningarna för ett besluts implementering 
förändras. Konflikter och motsättningar inom organisationen kan också ta överhand och 
påverka genomförandet. Exempelvis kan det finnas många aktörer inblandade på olika nivåer 
och till slut är det oklart vem som har ansvar, vilket får till följd att alla arbetar med olika 
lösningar. Organisationens utformning och bristande samspel påverkar också. Om en 
organisation är  strängt uppdelad kan det förekomma situationer där ingen tar ansvar eftersom 
ansvaret anses ligga hos någon annan. Här kommer också det bristande samspelet in, då olika 
avdelningar och nivåer inte samarbetar, vilket leder till en låg genomförandegrad. 76 

3.3 Implementeringsstyrning 
 
När politiker vill att förvaltningen ska fungera på ett visst sätt använder de sig av 
förvaltningsstyrning. Politikerna använder sig av denna styrning för att på ett medvetet sätt få 
förvaltningen att arbeta på det sätt de önskar. Styrningen utgörs av mer eller mindre 
framgångsrika styrningsförsök. Förvaltningsstyrningen är en del av 
implementeringsstyrningen, som rent idealiskt innebär att alla styrande aktörer är medvetna 
om att de styr. Detta betyder att det alltid finns ett styrande subjekt. Verkligheten stämmer 
dock inte alltid överens med det som är det bästa rent teoretiskt. Exempelvis kan de styrande 
vara omedvetna om varandras åtgärder eller så är det svårt att få olika åtgärder att passa 
ihop.77 
 
Situationen kan också vara den omvända, att förvaltningen påverkar politikerna. Detta gör 
den genom att medverka i olika stadier av den politiska processen och på så sätt får den 
möjlighet att påverka de politiska beslutens utformning under tiden de bearbetas. Det kan 
alltså vara så att även om den demokratiska normen förutsätter att det är politikerna som har 
makten över besluten så kan det se annorlunda ut i verkligheten.78 
 
Implementeringskedjan visar på relationen mellan fyra huvudkategorier aktörer: 
 
• Politiker - (rikspolitiker i det vida förvaltningsbegreppet) dessa har till uppgift att fatta 

auktoritativa beslut - beslut som av samhällsmedlemmarna uppfattas som bindande. I ett 
snävare förvaltningsbegrepp ingår även kommunpolitikerna. 

• Förvaltningsverksamma - de har hand om förvaltningsuppgifterna och består till största 
del av tjänstemän, men också t.ex. kommunpolitiker och intresserepresentanter. 

• Intressenter - alla aktörer som har något intresse av att bevaka i policyprocessen. Det kan 
vara aktörer som politiska partier, intressegrupper, företag, massmedier och mäktiga 
enskilda. 

• Samhällsmedlemmar - samtliga som vistas i samhället och som på ett eller annat sätt 
påverkar eller påverkas av den offentliga verksamheten. Kan vara väljare, patienter, 
kunder, klienter osv.79 
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Implementeringsstyrningen består i sin tur av tre länkar: 
 
1) Förvaltningsstyrning - innebär att rikspolitikerna genom riksdagen och regeringen styr 

förvaltningen. Det kan finnas flera syften med förvaltningsstyrning, bl.a. att få till stånd en 
beredning eller frambringa en samhällsstyrning. 

2) Organisationsstyrning - förvaltningens inre styrning där högre överordnade 
förvaltningsorgan eller tjänstemän styr över underordnade förvaltningsorgan eller 
tjänstemän. Styrningen kan omfatta flera olika dellänkar. Exempelvis kan en myndighet 
ha organ på både central, regional och lokal nivå där det förekommer styrning både 
mellan och inom dessa nivåer. 

3) Samhällsstyrning - förvaltningen styr samhällsmedlemmarna eller politiker styr 
samhällsmedlemmarna direkt. I det senare fallet är förvaltningens uppgift att kontrollera 
att styrningen efterlevs.80 

 
 
 

Förvaltning 
      
  
  Förvaltningsstyrning 
   
   
      
      Samhällsstyrning 
  
     
    
     
  
 
 
Figur 3:2 Förvaltningen i den parlamentariska styrningskedjan81 
 
Sambandet mellan de tre länkarna kan beskrivas som att politikerna använder 
förvaltningsstyrningen för att få fram samhällsstyrningen. Vidare kan förvaltningscheferna 
påverka sina underordnande genom organisationsstyrning. Så ser det ut rent teoretiskt, men 
verkligheten är annorlunda. Det är inte alls säkert att ett beslut taget på central nivå verkligen 
kommer att genomföras som det var tänkt från början.82   
 
De tre länkarna i styrningskedjan - förvaltnings-, organisations- och samhällsstyrning - kan 
studeras utifrån olika grad av abstraktion. Abstraktionsgradernas samband innebär att 
styrningssystemen är sammansatta av styrningsformer och att styrningsformerna består av 
styrningstekniker. Abstraktionsgraderna är: 
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• styrningssystemen - dessa är mest abstrakta och kan indelas i 1) politiska styrsystem - 
aktörer försöker få andra aktörer att handla på ett visst sätt, 2) ekonomiska styrsystem - 
betyder marknad inom kapitalismen och 3) sociala styrningssystem - det sociala norm- 
och beteendesystemet.  

• Styrningsformerna - mellannivån i abstraktionshänseende.  
• Styrningsteknikerna - detta är den mest konkreta nivån. Teknikerna är de åtgärder en aktör 

vidtar då han försöker styra någon t.ex. lagtexten, penningsumma och tjänstetillsättning. 
Kombinationsmöjligheterna är näst intill oändliga.83 

 
Om styrningen kommer att lyckas eller misslyckas beror dels på vad den styrande är kapabel 
till och vad den prioriterar, dels på den styrdes egenskaper (förstå, kan, vill). Aktören 
påverkas genom styrning som han tar ställning till och fattar ett beslut utifrån. Som grund för 
att ta ställning ligger styrningen, annan information och de tre egenskaperna förstår, kan  och 
vill. De tre egenskaperna innebär: 
 
• förstår - hur aktören förstår innebörden i styrningen. Styrningsåtgärderna kan ofta vara 

svåra att tolka, t.ex. lagtexter. 
• kan - om aktören har tillräcklig kunskap, handlingsförmåga och inflytande för att 

verkställa styrningen. 
• vill - om aktören vill verkställa styrningen. Kan finnas flera skäl till varför aktören inte 

vill att styrningen ska verkställas.84 
 
 
 
 
 
Styrning     åtgärder  
 
 
 
Figur 3:4 Den styrdes egenskaper85 
 
 
 
Styrningsrelationerna är väldigt komplexa och kan innebära många problem vid 
implementering av ett beslut. Speciellt problematisk blir situationen då en aktör inte vill att 
styrningen ska verkställas. Om politikerna försöker få denne aktör att ändra sig finns det risk 
för att den som tidigare var positiv blir tveksam eftersom politikerna kanske måste ändra den 
generella styrningen för att vända den negativa inställningen hos någon aktör.86 
 
För att politikerna ska kunna genomföra beslut använder de sig av förvaltningsstyrning. Detta 
är politikernas viktigaste instrument och betyder att de medvetet överför sina beslut på 
förvaltningen. Det finns olika former av förvaltningsstyrning:  
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• direkt - (substansstyrning) anger det önskade innehållet i förvaltningens åtgärder, t.ex. 
läroplanens krav på innehållet i skolundervisningen. 

• indirekt - politikerna försöker påverka åtgärder på andra sätt, t.ex. genom att föreskriva 
den lärarutbildning som krävs för att läroplanen ska kunna realiseras.87  

 
I konkreta fall förekommer direkt och indirekt styrning alltid tillsammans. Nästa steg i 
förvaltningsstyrningen är om den är specifik eller generell. Specifik styrning innebär en enda 
förvaltningsåtgärd, medan generell styrning avser alla förvaltningsåtgärder av ett visst slag. 
Slutligen kopplas direkt och indirekt styrning samman med specifik och generell och som 
resultat får vi sex styrningsformer: 
 
1) Orderstyrning - den specifika formen av direkt styrning. Innebär att förvaltningen styrs 

vid avgörandet av ett enskilt fall t.ex. byggandet av Öresundsbron. Det finns speciella 
restriktioner för politikernas användning av denna styrningsform. 

2) Regelstyrning - den generella formen av direkt styrning. De viktigaste styrningsteknikerna 
inom denna form är riksdagens lagar och regeringens förordningar. Regelstyrning är en 
alltmer dominerande styrningsform i stora organisationer. De generella villkor som kan 
knytas till anslagsstyrning räknas också till regelstyrning. 

3) Anslagsstyrning - indirekt styrningsform, som kan vara specifik eller generell och som 
innebär att riksdagen tilldelar förvaltningen de anslag som behövs för att genomföra den 
direkta styrningen. Dessa anslag ska täcka utgifter för driften och verksamheten.  

4) Rekryteringsstyrning - indirekt styrningsform, som kan vara specifik (ex: regeringen utser 
chef för en myndighet) eller generell (ex: politikerna kan ange vilka krav som ska ställas 
på personer som ska anställas i offentlig tjänst). De generella kraven kan variera beroende 
på vilken tjänst det handlar om, men i grundlagen anges exempelvis förtjänst och 
skicklighet som övergripande krav vid anställning av offentliga tjänstemän. 

5) Organiseringsstyrning - indirekt styrningsform som oftast är generell. Används vid 
strukturering av förvaltningsenheter med inrättande av roller och utformning av 
procedurer. Kan ibland användas för att lösa en specifik uppgift, t.ex. bildande av 
kommission vid akut ekonomisk kris. 

6) Informationsstyrning -  indirekt styrningsform som används för den indirekta 
förvaltningsstyrning som inte fångats upp av de tidigare fem formerna. Denna styrning 
kan vara både specifik och generell och en viktig variant är utbildningsstyrning av de 
offentliga tjänstemännen.88 

3.4 Massmedias roll i den politiska processen 
 
Det finns olika sätt för medborgare och politiker att kommunicera. Tre olika 
kommunikationssätt kan urskiljas, två av dem är knutna till politiska institutioner, som t.ex. 
partier och intressegrupper, samt förvaltning och myndigheter. Det tredje sättet är genom 
massmedia. Här är det dock främst fråga om indirekta kontakter.89 Det finns också olika sätt 
för individen att få kontakt med den politiska världen. Asp presenterar tre vägar:  
 
1) egenkommunikation -  genom att med egna iakttagelser få information och erfarenhet av 

omvärlden.  
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2) personkommunikation - genom att inhämta information från andra medborgare.  
3) mediekommunikation -  genom information från någon form av tekniska kanaler.  
 
Det kan förutom dessa tre sätt finnas ytterligare ett sätt att få information om det politiska 
livet - en intellektuell väg. Detta sätt fungerar så att individen utgår från den kunskap och 
information som den fått genom de tidigare vägarna. Med hjälp av den informationen drar 
individen sedan egna slutsatser och skapar ny kunskap.90  Det finns i allmänhet två olika sätt 
att se på mediernas roll i den politiska processen - den traditionella kanalmodellen och aktör - 
utbudsmodellen.91  
 
 
 
Kanalmodellen   Aktör-utbudsmodellen 
 
       
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Figur 3:3 Mediernas roll i den politiska processen - två synsätt92 
 
 
Kanalmodellen står för det dominerande synsättet inom politikvetenskap, särskilt inom 
policyforskning. Medierna ses som en länk mellan politikerna och medborgarna och är en av 
de kanaler som politikerna och medborgarna kommunicerar mellan. Övriga kanaler är partier 
och intresseorganisationer. Kanalmodellen har två huvudvarianter - aggregeringsmodell och 
mobiliseringsmodell. I aggregeringsmodellen antas media spegla opinioner nerifrån och upp 
genom att uppmärksamma frågor som engagerar medborgarna. Sedan antas de styrande 
reagera på opinionen. Mobiliseringsmodellen utgår från att media antas ha en mer aktiv roll 
och det är främst påverkan, istället för opinion, som räknas. Det rör sig dock fortfarande om 
en kanalisering av kommunikation mellan medborgare och styrande politiker. Medierna 
mobiliserar opinionerna, men det är de förmedlade opinionerna som antas påverka 
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politikerna. Det gemensamma för dessa två modeller är att medierna får sin makt genom en 
nära kontakt med och kanalisering av opinioner.93 
 
Aktör - utbudsmodellen betraktar mediernas roll i den politiska processen som både en aktör, 
på samma nivå som politikerna i samhället, och som en struktur i form av ett utbud som 
skapas i ett samspel mellan aktörer utanför medierna, dess publik och medieaktörerna själva. 
Medierna betraktas inte som länk mellan politiker och medborgare, utan som en aktör som 
tillsammans med andra aktörer, källor och publik skapar utbudet i medierna. Som aktör ses 
medierna också som ett utbud som påverkar sina källor och sin publik och även 
medieaktörerna själva.94 
 
Massmedia har alltid haft en speciell och viktig roll inom det politiska livet. Viljan att föra 
fram åsikter har alltid varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom tidningsutgivning och de 
första tidningarna var ofta organ för politisk propaganda. Att media som organisationer blivit 
så viktiga beror på att de fått en så stark ställning inom centrala samhällsområden.95 För 
medborgaren finns två centrala objekt i den politiska världen som den kan uppfatta, värdera 
och handla gentemot - de politiska sakfrågorna och de politiska aktörerna. Till dessa objekt 
knyts sedan olika egenskaper och vi får en politisk värld som består av aktörs - och 
sakfrågeobjekt, objektegenskaper och relationer mellan objekt. Genom att dela in den 
politiska världen i typer av objekt, aktörer och sakfrågor med åtföljande relationer och 
egenskaper fås en politisk värld med åtta beståndsdelar: 
 
1) Den politiska världen - består av de politiska aktörerna och sakfrågorna. Med detta synsätt 

är det helheten, och inte delarna, som är viktigast. 
2) De politiska aktörerna - aktörerna är ett helhetsobjekt och står i centrum. 
3) Sakfrågorna - står inte för en enskild politisk fråga, utan för helheten av innehållet i 

politiken. 
4) De politiska aktörernas egenskaper - egenskaper eller attribut hos en aktör, t.ex. 

trovärdighet och kompetens. 
5) Sakfrågornas egenskaper - de politiska frågornas karaktär, t.ex. hög arbetslöshet och höga 

skatter. 
6) Relationer mellan aktörsobjekt - aktörers samarbets - och konfliktmönster. Det handlar 

inte bara om de politiska aktörerna, utan även aktörer från näringslivet, fackföreningar 
etc.  

7) Relationer mellan sakfrågeobjekt - den värderingsmässiga - och innehållsliga kopplingen 
mellan olika politiska objekt. 

8) Relationen mellan aktörer och sakfrågor - den komponent som ligger närmast 
verkligheten som är relaterad till individens valhandling, t.ex. vid en folkomröstning då 
oftast de olika alternativen är knutna till en politisk uppfattning.96 

3.5 Teoretisk ram 

3.5.1 Implementering 
 

                                                 
93 ibid sid 18-19 
94 ibid sid 19 
95 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart (1999) sid 34-35 
96 Asp, Kent (1986) sid 62-63 
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Implementering innebär att ett beslut förs ut i verkligheten i faktiska åtgärder. Den regionala 
försöksverksamheten har sin grund i en regeringsproposition från 1996. I detta fall handlar det 
om att folkvalda politiker har tagit ett beslut som sedan ska genomföras av tillämparna, dvs 
förvaltningen. För att politikerna ska få förvaltningen att genomföra beslutet använder de sig 
av det som Lundquist benämner som förvaltningsstyrning. Denna styrning är en länk i 
implementeringsstyrningen och kan vara antingen indirekt eller direkt. Politiska beslut är 
dock svåra att genomföra och det finns olika orsaker till varför implementeringen ofta 
misslyckas. Om en fråga vållat debatt på en nivå är det mycket möjligt att problemet dyker 
upp igen på en annan nivå. Då har problemet bara flyttat till en ny politisk arena med andra 
aktörer. Konflikter och motsättningar inom organisationen kan också ta överhand och påverka 
negativt.  
 
Regionförsöket har inte alla riksdagspartiernas stöd. T.ex. vill inte moderaterna att det ska 
finnas en regional nivå. Socialdemokraterna är inte heller helt positiva då det finns en rädsla 
för att regionen ska få för stort självstyre och ta över för mycket av de statliga uppgifterna. 
Detta är exempel på implementeringsproblem som kan ta överhand över de frågor som är 
viktigare för den regionala utvecklingen. I Skåne var det först ett regionförbund som fick i 
uppgift att ansvara för den regionala självstyrelsen och senare, 1998, bildades Region Skåne. 
Vid bildandet fastställdes ett antal visioner för Region Skåne som hela regionfullmäktige 
ställde sig bakom.  
 
I Region Skåne kan en beslutsprocess grundad på tre olika perspektiv urskiljas. Det handlar 
främst om tre olika aktörer - socialdemokraterna i Stockholm, socialdemokraterna i Skåne och 
de borgerliga partierna i Skåne. Här handlar det om olika former hur ett beslut kan 
genomföras. Socialdemokraterna i Skåne får direktiv från riksorganisationen i Stockholm om 
hur det regionala arbetet ska genomföras, dvs de styrs genom top-down perspektivet där 
implementeringen har sin utgångspunkt i det politiska beslut som tagits i organisationens 
topp. Samtidigt sitter de med i regionfullmäktige i Skåne där de borgerliga partierna har 
majoritet. Där hamnar (s) i Skåne i något som kan liknas vid en street-level situation. Här 
måste partiet ta hänsyn till situationen i Skåne och dess invånares behov. De måste också ta 
en del gemensamma beslut med de borgerliga. Detta kan leda till osäkerhet om var partiet ska 
stå i olika frågor då huvudorganisationen i Stockholm också påverkar. Slutligen påverkar de 
borgerliga partierna socialdemokraterna i Stockholm genom ett bottom-up perspektiv. Det är 
de borgerliga som har majoritet i Skåne och således påverkar de den regionala utvecklingen 
genom den socialdemokratiska regeringen i Stockholm.  

3.5.2 Aktör - struktur 
 
Enligt Lundquist är en aktör en individ eller ett kollektiv som vill och kan påverka, men som 
också påverkas av strukturella faktorer. Hur varje enskild situation faller ut beror på hur bra 
relationen mellan aktörens egenskaper och strukturens sammansättning är. En aktör och 
struktur kan byta plats beroende på vilken nivå man befinner sig på. När ett beslut ska 
implementeras skapas olika nätverk av aktörer som är avgörande för hur politiken utformas. 
Aktörerna kan vara statliga, kommunala eller privata och de kan vara både politiker och 
tjänstemän. I och med regionförsöket har den politiska arenan fått nya aktörer. Region Skåne 
har ett regionfullmäktige med regionpolitiker. Dessa regionpolitiker har en bakgrund i både 
den kommunala politiken och den på riksnivå. Detta kan skapa konflikter i det regionala 
arbetet då en politiker kan vara representant för både en kommun i regionen och för hela 
regionen. Det kan vara svårt att uppfylla förväntningar och krav från de olika nivåerna.  
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Likadant kan det vara för partiernas åsikter på olika nivåer. Moderaterna på riksnivå, som inte 
vill ha en regional nivå, och de skånska moderaterna som är mycket positivt till den regionala 
självstyrelsen i Skåne. Det regionala försöket kan alltså skapa konflikter inte bara mellan de 
politiska partierna, utan även inom dessa. Här handlar det tydligt om aktörer som verkar på 
olika nivåer och inom olika strukturer.  
 
Även länsstyrelsen och landshövdingen har fått nya roller i och med regionförsöket, vilket 
kan skapa en viss förvirring för alla parter, både de som arbetar inom dessa organ och för den 
enskilde medborgaren. En del av länsstyrelsens uppgifter har flyttats över på de nya regionala 
organen och landshövdingens roll i Skåne kan bli oklar då det numera finns en regionstyrelse 
med en ordförande som kan verka ha en liknande roll. Detta kan leda till att inte bara Region 
Skånes invånare är osäkra på de olika rollerna, utan alla som kommer i kontakt med regionen 
på något sätt kan bli osäkra på vem som har ansvar för/representerar vad. 
 
Media har också olika roller i den politiska processen. Kent Asp talar om en aktör - utbuds 
modell där media kan verka som både en aktör på samma nivå som politikerna, men också 
som en struktur i form av ett utbud som skapas i samspel mellan aktörer. Medierna kan alltså 
inte bara betraktas som en länk mellan medborgare och politiker, utan också som en aktör 
som tillsammans med andra aktörer skapar mediautbudet. Media spelar en viktig roll för hur 
det politiska budskapet ska nå medborgarna. Enligt Asp finns det två centrala objekt i den 
politiska världen som medborgaren kan uppfatta, värdera och handla gentemot. Dessa är de 
politiska sakfrågorna och de politiska aktörerna. Media är också ett viktigt forum för 
politikerna där de kan uttrycka sina åsikter och skapa debatt kring aktuella ämnen. Det är 
dock svårt att få helt objektiva media. Lundquist talar t.ex. om att politiker ofta vet det rätta 
svaret på en fråga, utifrån partiprogram etc., och hur de ska formulera sig för att passa in i den 
accepterade argumentationsstilen. Deras uttalande kan mycket väl sakna samband med vad 
som egentligen händer i verkligheten.  
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4 FÖRSÖKSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE 

4.1 Bakgrund 
 
Redan 1991 väcktes frågan om den offentliga verksamheten på regional nivå i Skåne. Två 
motioner - Ny regional indelning och Nytt regionalt styre - lades fram för Malmö stads och 
Malmöhus läns landstings respektive fullmäktige. Motionärerna, både moderater och 
socialdemokrater, ansåg Skåne vara ett lämpligt försöksområde för ett framtida folkvalt 
parlament som övertar en del av länsstyrelsens uppgifter. Vidare hänvisas till en ökad 
regionalisering i Europa och motionärerna frågar sig om Sverige inte måste utvecklas på den 
regionala nivån för att kunna fungera i 2000-talets Europa. I motionen beskrivs Skåne befinna 
sig i en situation med splittrat ansvar för den regionala utvecklingen och en olyckligt dragen 
länsgräns som ytterligare försvårar för regionen. Den regionala demokratin behöver stärkas 
och slutsatsen blir att detta endast kan ske genom ett folkvalt parlament. Stor vikt bör läggas 
vid att en bred politisk uppslutning nås för att detta ska kunna genomföras.97 
 
Senare under 1991 aktualiserades frågan om ett regionparlament även i Kristianstads län med 
motionen Gör Skåne till ett län med gemensamt parlament. I och med detta var frågan om ett 
enat Skåne etablerad i hela landskapet och hos samtliga tre landsting. Redan 1990 hade också 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet skickat en gemensam skrivelse till 
regeringen angående behovet av en utredning kring den regionala verksamheten. 1992 
tillsattes Regionutredningen och Västsverigeutredningen. Under 1991 startade också 
Landstingsförbundet en egen utredning kring regionfrågorna- Regionprogrammet. En av 
ledamöterna i programmet var landstingsstyrelsens ordförande i Malmöhus läns landsting. 
Under 1992 besöker den ansvarige för regionutredningen, Bengt Owe Birgersson, Skåne. De 
skånska politikerna är eniga i denna fråga och framför det nödvändiga i att ta bort länsgränsen 
och att det nya regionparlamentet inte är tänkt att bli ett nytt storlandsting utan något helt nytt. 
Dessutom anser de skånska politikerna att det främst är länsstyrelsens ansvar för regional 
utveckling som bör vara aktuellt att föra över till det nya parlamentet. Vidare påpekas att 
demokratiaspekten anses vara viktig och att man vill förankra förslaget hos de 33 skånska 
kommunerna.98 
 

4.2 Fempartsgruppens arbete 
 
Som en följd av BO Birgerssons besök i Skåne och att regionfrågan nu utreds på regeringens 
begäran bildas i Skåne den s.k. Fempartsgruppen. Den bestod bl.a. av dåvarande 
styrelseordförandena i de tre landstingen - Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns 
landsting respektive Malmö stad och de två kommunförbunden - Kristianstads läns och 
Malmöhus läns kommunförbund. Tillsammans skrev de ett brev till regeringen där de 
informerade om att man i Skåne är överens om att arbeta för ett nytt regionalt organ och att 
det finns en uttryckt vilja att förändra. Dessutom anser gruppen att områden i närheten till 
landskapet Skåne som finner intresse i att ingå i regionen kan ges möjlighet till detta. 
Fempartsgruppens ställer sig två frågor som kommer att prägla diskussionen inom gruppen: 
 
• Vilka är de uppgifter som ett regionalt organ bör ägna sig åt? 

                                                 
97 En region växer fram (2000), Region Skåne, Klippan, sid 6 
98 ibid sid 8 
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• I vilken organisationsform skall det regionala samarbetet i Skåne genomföras?99 
 
Frågan om den framtida regionala självstyrelsen skulle ta form i ett indirekt eller direkt valt 
organ var den fråga som ledde till störst splittring i gruppen. Landstingsförbundets 
Regionprogrammet förordade ett direktvalt organ. I juni 1993 presenterades 
Fempartsgruppens ståndpunkter i  promemorian Samverkan för utveckling i Skåne. Förslag 
om ett heltäckande kommunalt landskapsförbund. Denna promemoria blev senare en bilaga 
till Regionberedningens delbetänkande (SOU 1993:97). Det konstateras att det finns två olika 
former hur organisationsformen för ett regionalt organ kan se ut, dels Skåneparlamentet som 
är direktvalt och som har beskattningsrätt, dels Skåneförbundet som är ett indirekt valt organ 
med anslag från medlemmarna, primärkommunerna och landsting. Vidare fastslås att syftet 
med ett landskapsförbund inte är ett federalistiskt förbund, utan subsidiaritetsprincipen 
förordas. De offentliga uppgifterna ska alltid utföras på lägsta möjliga nivå, därför bör 
återkommande prövning ske så att detta inte sker på högre nivå än befogat. Promemorian 
visar också på några huvudsakliga uppgifter som gruppen anser att ett skånskt 
landskapsförbund ska ha : 
 
• Fysisk strukturplanering 
• Regionaltrafik, infrastrukturplanering och investeringar 
• Näringspolitik och regional utveckling 
• Högre utbildning och forskning 
• Hälso - och sjukvård 
• Intressebevakning, omvärldsbevakning och gränsregional samverkan, företrädarskap, 

marknadsföring. 
 
Slutligen anser Fempartsgruppen att oavsett man väljer ett indirekt eller direkt valt 
regionorgan till slut, så är den enda organisationsform som kan användas i en försöksperiod 
ett indirekt valt organ. 100 
 
Ungefär vid samma tidpunkt som denna promemoria presenterades publicerade 
partiorganisationerna för riksdagspartierna en skrivelse med ett ställningstagande för en 
regional utveckling i Skåne. Slutmålet för denna utveckling är ett direktvalt parlament med 
möjlighet till egen finansiering. Skrivelsen angav två alternativa tidsperioder för en 
förändring av den regionala organisationen, där direktval till regionparlament föreslogs äga 
rum antingen 1998 eller 2002.  
 
Skrivelsen visar inte, som tidigare, en total enighet partierna emellan. Både moderaterna i 
Malmöhus län och Kristianstads län och centern i Kristianstads län anser sig inte vara beredda 
att stödja skrivelsen fullt ut. Skrivelsen beskriver en situation i Skåne som man kallar "den 
regionala röran" och talar om att samordningsvinster går förlorade och att regionen får svårt 
att hävda sig utan den tänkta utvecklingen. Partiorganisationerna ser bl.a. följande uppgifter 
för en framtida regional organisation i Skåne: arbetsmarknadspolitik, hälso - och sjukvård, 
högre utbildning och forskning, marknadsföring av regionen, näringspolitik, regional 
utveckling och regional trafik. Stor vikt bör läggas vid politikerrollen och politikers möjlighet 
att företräda medborgarna i ett framtida regionparlament. Även denna skrivelse tas in som 
bilaga i Regionberedningens delbetänkande (SOU 1993:97)101 
                                                 
99 ibid sid 9-10 
100 ibid sid 10-11 
101 ibid sid 13 
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Den skånska enigheten kom väldigt lägligt, då Regionberedningen i september 1993 besökte 
Skåne för en hearing. Då kunde skåningarna visa upp ett gemensamt förslag som var en bra 
grund att ha vid argumentationen för den skånska viljan. Samma år lade Regionberedningen 
fram sitt delbetänkande Västsverige och Skåne - Regioner i förändring (SOU 1993:97) och 
där föreslogs att kommuner och landsting i Skåne och Västsverige skulle få bilda 
regionförbund för regional samverkan på försök, dock i längst två mandatperioder. 
Beslutanderätten skulle ligga hos ett regionfullmäktige som medlemmarna väljer genom 
elektorer. Samtidigt ställde sig Regionberedningen positiv till att eventuella framtida 
regionala organ bör vara direktvalda. 102 
 
I Skåne var politikerna och andra aktörer tidigt intresserade av att verka för en regional nivå. 
Frågan etablerades bland olika aktörer och i början rådde stor enighet i frågan. För att kunna 
påverka bildades arbetsgrupper med både politiker och andra intressenter. Sannerstedt tar upp 
tre olika perspektiv som anknyter till implementering av beslut.103 Grupperna i Skåne kan 
knytas till det tredje perspektivet som behandlar nätverk. Dessa nätverk består av olika 
aktörer, som är avgörande för implementeringen. I inledningsskedet av processen, för att 
verka för en regional nivå, var det viktigt att samla aktörer och arbeta mot ett gemensamt mål. 
De skånska politikerna tog beslut om att verka för en regional nivå. För att genomföra detta 
beslut kan de sägas ha använt sig av ett bottom-up perspektiv, där det är tillämparna (de 
skånska politikerna) som påverkar de styrande (riksdagen).  

4.3 Skånestyrelsen bildas 
 
Arbetet för att föra processen för ett regionalt självstyrelseorgan i Skåne gick vidare. För att 
klara av detta skulle ske på ett framgångsrikt sätt insåg tidigt den s.k. Fempartsgruppen att 
ytterligare aktörer behövde involveras. I januari 1994 träffades gruppen tillsammans med 
kommun - och landstingsledningarna i Skåne. Då beslutades att arbetsgrupper skulle skapas 
för att konkretisera behovet av samarbete inom olika verksamheter/ uppgiftsområden. 
Partiorganisationerna fick i uppdrag att utse ledamöter i fem arbetsgrupper. Dessa 
arbetsgrupper fick stöd av två tjänstemän och en kontaktperson från Fempartsgruppens 
sekretariat. I och med detta engagerades ett stort antal skånska politiker i arbetet och fick egna 
uppgifter att arbeta med. Senare under våren 1994 bildades Skånestyrelsen för att ytterligare 
driva på processen och förankra idéer i kommunerna. 104 
 
Skånestyrelsen bildades för att verka för ett bildande av ett mer permanent landskapsförbund 
för Skåne, samt för att tillvarata gemensamma skånska intressen. Styrelsen bestod av 15 
ledamöter, nominerade av de skånska partierna. Representationen skulle fastställas med 
kommunalvalets resultat under hösten samma år. Efter att nomineringsprocessen visat sig ha 
vissa brister bestämdes att styrelsen skulle utökas med ytterligare 15 platser. Bl.a. beroende 
av att det skulle bli svårt för partier med bara ett mandat, men två partiorganisationer i Skåne, 
att nominera bara en ledamot. De utökade platserna var platser för ersättare med närvaro - och 
yttranderätt.105 
 

                                                 
102 ibid sid 14 
103 Jfr Sannerstedt (1997)  
104 En region växer fram (2000) sid 15 
105 ibid sid 17 
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Skånestyrelsen bildades formellt i februari 1995. Vid samma möte bestämdes att 
arbetsgrupperna skulle ombildas till att ha 9 ledamöter som skulle tillsättas beroende av 
partiernas storlek. Samtidigt bildades också ett sammanhållande sekretariat och samtliga  
arbetsgrupper fick tjänstemannastöd. Det bildades också en tjänstemannagrupp med uppgift 
att bereda frågor kring omvärlds - och intressebevakning.  
 
Det var viktigt för Skånestyrelsen att dess arbete förankrades i kommunerna, därför lades t.ex. 
styrelsens möten i flera olika skånska kommuner. Vid dessa möten ägnades första punkten på 
dagordningen åt att kommunen presenterade sig. På så sätt fick styrelsens ledamöter 
kunskaper och erfarenheter från hela Skåne och kommunerna fick en chans att visa upp sig.  
 
Processen att påverka en ökad regional utveckling fortgick och de arbetsgrupper som tidigare 
bildats utökades med ytterligare aktörer, detta för att på bästa sätt förankra frågan i 
kommunerna. Detta kan relateras till den del av implementeringsstyrningen som behandlar 
den styrdes egenskaper.106 Om styrningen kommer att lyckas eller misslyckas beror på vad 
den styrande är kapabel till och prioriterar, samt vilka egenskaper den styrde har. Aktören (i 
detta fall kommunen) påverkas genom styrning som han tar ställning till och fattar beslut 
utifrån. Dennes tre egenskaper - förstå, kan, vill - är avgörande för implementeringen. Genom 
att förankra idén om en regional nivå i de skånska kommunerna kan politikerna påverka dessa 
egenskaper i en positiv riktning. Detta gjordes bl.a. genom att skånestyrelsens möten förlades 
i flera kommuner och att kommunerna där fick chansen att presentera sig. Detta ökade också 
kunskapen om de olika kommunerna för politikerna i Skånestyrelsen.  

4.4 Skåne blir en region 
 
Sex veckor efter att den nya Skånestyrelsen bildats presenterade regionberedningen sitt 
slutbetänkande Regional framtid (SOU 1995:27). Strax före Regionberedningen blev klar 
med sin utredning avslutade Landstingsförbundet sitt Regionprogram "Regional självstyrelse" 
under 1994. Den rapporten kan sammanfattas med att Sverige behöver regioner med 
huvuduppgift att främja den regionala utvecklingen. Arbetsfördelningen mellan kommunerna, 
regionerna och staten bör bygga på subsidiaritetsprincipen  och regionerna bör styras av 
direktvalda regionfullmäktige. Fullmäktige ska ha egna möjligheter att finansiera sin 
verksamhet. Vidare bör länsstyrelsen ha en kontrollerande och rättsvårdande roll, som ett 
instrument för staten. Till sist anser utredarna att Sverige inte bör stöpas i samma form utan 
att varje region ser till sina egna behov vad gäller t.ex. storlek och arbetsfördelning.107 
 
Skånestyrelsen ställde sig bakom Regionberedningens förslag om ett direktvalt organ med 
beskattningsrätt. I stort sett alla de skånska kommunerna - 32 av 33 stycken - var av samma 
åsikt som Skånestyrelsen i det remissvar som de lämnade om utredningen.108  
 
Regionberedningen hade i sitt slutbetänkande föreslagit att Kristianstad skulle bli residensstad 
i det nya länet. Skånestyrelsen hade hittills undvikit frågan, men vid tidpunkten för att en 
proposition skulle skrivas blev frågan aktuell och visade sig leda till en del konflikter. Till 
slut bröts frågan om residensstad ur och lades fram enskilt några månader senare. Malmö 
föreslogs som residensstad och sätet och ledningen för den nya regionen föreslogs bli 
placerad i Kristianstad. I september 1996 lade regeringen fram en proposition - Den regionala 

                                                 
106 Jfr Lundquist (1992)  
107 En region växer fram (2000) sid 18 
108 ibid sid 19 
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samhällsorganisationen - om försöksverksamheten med regioner. I stort föreslogs en 
försöksverksamhet med regionförbund i Skåne och Kalmar län. Regionförbunden skulle ha 
rollen som regionalt självstyrelseorgan och ansvara för självstyrelseorganets uppgifter. I 
Skåne län pågick försöket med regionförbund fram till och med 1998, därefter tog Region 
Skåne över.109 
 
Den första juli 1997 startade försöksverksamheten med regionförbund i Skåne. Detta var 
första gången som hela Skåne skulle samlas för att verka för regionens utveckling. Enligt 
riksdagsbeslutet skulle regionförbundets fullmäktige bestå av 99 ledamöter och lika många 
ersättare. 66 stycken skulle väljas av de 33 kommunerna och övriga 33 av landstingens 
huvudmän. Platserna skulle fördelas utifrån partiernas styrkeförhållande och 
kommunernas/landstingens storlek. Ordförande för Regionförbundets styrelse blev Kerstin 
Hardenstedt (s), hon hade tidigare verkat som ordförande i Skånestyrelsen.110 
 
Fram till 1999 låg ansvaret för försöksverksamheten i Skåne hos Regionförbundet Skåne där 
Skånes kommuner och landsting ingick. Vid valet 1998 valdes Region Skånes fullmäktige 
och den 1 januari 1999 bildades Region Skåne officiellt. Valet till regionfullmäktige hösten 
1998 resulterade i en oklar majoritetssituation där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet tillsammans fick 73 av de 149 platserna, de borgerliga partierna fick 70 platser 
och valkartellen Skånes väl 6 mandat. De borgerliga partierna och Skånes väl bildar 
tillsammans majoritet i fullmäktige.111 Skånes väl består av 16 lokala skånska partier och 
ordföranden kommer från Sjöbopartiet. Även Centrumdemokraterna, Skånepartiet och 
Framstegspartiet finns med i samarbetet. Partiet fick vid valet 1998 röster i alla de skånska 
kommunerna, men var speciellt starka i Malmö, Sjöbo, Burlöv, Landskrona och 
Helsingborg.112 

4.5 Region Skånes utvecklingsprogram 
 
I september 1999 antog regionfullmäktige i Skåne ett utvecklingsprogram som ska ligga till 
grund för arbetet med att utveckla regionen. Programmet ska ses som långsiktigt och vara ett 
verktyg då aktörer i Skåne ska fatta beslut inom olika områden.113 
 
Skåne befinner sig, precis som resten av landet och Europa, i en brytningstid där utvecklingen 
går från en nationell till en internationell omvärld. Konkurrensen hårdnar och vi går från ett 
industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Den regionala försöksverksamheten är en del i 
denna förändringsprocess.114 

4.5.1 Skånes styrka och möjligheter 
 
Genom EU- medlemskapet har Skånes roll förskjutits från att vara ett landskap i periferin i 
Sverige till en roll nära centrum i Europa. Tillgängligheten till Europa har stärkts ytterligare i 
och med Öresundsbron. Skåne präglas av en historia med tydlig identitet och genom den 
regionala försöksverksamheten får regionen ytterligare möjligheter att förstärka och utveckla 
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vad som är speciellt för just Skåne, exempelvis kultur, landskap, näringsliv och 
internationella kontakter.115  
 
Genom sammanslagningen av de två tidigare länen - Malmöhus län och Kristianstads län - till 
ett län - Skåne län och den regionala försöksverksamheten har skåningarna fått ökat 
inflytande över regionens utveckling. Då regionerna får en allt viktigare roll i hela Europa, 
konkurrerar Skåne numera alltmer med andra regioner på sina egna villkor, snarare än de 
nationella. Här spelar också Öresundsregionen en stor roll för utvecklingen.116 

4.5.2 Skånes svagheter och hoten mot utvecklingen 
 
Skånes befolkning och de ekonomiska aktiviteterna koncentreras alltmer till den västra delen 
av Skåne. Här är också utbildningsnivån högre, men ändå är sysselsättningsnivån mycket låg. 
Till stor del kan detta bero på de nedskärningar som gjorts inom den offentliga sektorn. Ett 
annat problem är den ökade segregeringen i samhället. Det råder högre arbetslöshet bland 
invandrare än svenskfödda, samtidigt ökar arbetstakten för de som har arbete, vilket i sin tur 
leder till ökad stress och ohälsa. Alla typer av utanförskap och segregation, etnisk som social 
eller ekonomisk, är negativ för den skånska utvecklingen.117 
 
Andra faktorer som kan påverka utvecklingen på ett negativt sätt är: miljöproblem, bl.a. i 
Östersjöområdet och Öresundsregionen, att väntade samordningsvinster från 
Öresundsförbindelsen uteblir och att integrationen mellan Skåne och Själland går 
långsammare än väntat.118 

4.5.3 Visioner, mål och strategier 
 
Region Skåne sätter upp fyra målsättningar som ska prägla den regionala utvecklingen: 
 
• Tillväxt - alla delar av Skåne har sina egna förutsättningar för att utvecklas, tillväxt ska 

bejakas där den är möjlig. Med tillväxt menas inte bara utveckling av ekonomin, 
näringsliv och sysselsättning, utan också utveckling av kunskap, miljövärden, kultur och 
livskvalitet. Tillväxten ska främjas genom att utnyttja regionens mångfald och starka sidor 
och genom att undanröja de hinder som försvårar tillväxten. 

• Attraktionskraft - det ska vara attraktivt att leva och verka i Skåne för människor, företag 
och organisationer. Livsvillkoren ska vara lockande. För att profilera och marknadsföra 
regionen ska den skånska identiteten föras fram tillsammans med bl.a. närheten till 
kontinenten, traditionerna och den skånska kulturen och historien. Målet är att Skåne ska 
vara en region där man ser möjligheterna. 

• Bärkraft - långsiktig och ekonomisk, ekologisk och social uthållighet. Skånes 
miljövärden och tillgångar inom kultur och natur ska brukas på ett försiktigt sätt. Den 
biologiska mångfalden ska skyddas, bevaras och utvecklas. Samhället ska kunna erbjuda 
trygghet genom  kvalificerad vård, omsorg eller andra stödinsatser. Genom bl.a. 
anknytning till nationella och internationella nätverk, forsknings- och 
utvecklingssamarbete samt bearbetning av nya marknader ska skapa bärkraftiga företag. 
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• Balans - hela Skåne ska utvecklas på sina egna villkor, utan att glömma bort helheten. 
Mångfald och olikheter är berikande och krävs för att regionen ska utvecklas. Ett 
balanserat samhälle är ett jämställt samhälle där hänsyn tas till både mäns, kvinnors, olika 
generationers och gruppers behov. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter och båda 
könens kunskaper, erfarenheter etc. ska tas tillvara. Ett samhälle i balans är också ett 
samhälle med minskande sociala klyftor och minskande segregation.119 

 
För att kunna närma sig målen ska Region Skåne använda sig av fyra strategier: 
 
• Håll samman Skåne - skapa förutsättningar för ett gott liv med framtidstro och bra 

ekonomi, miljö, boende, hälsa, vård och omsorg för de skånska invånarna, oavsett i vilken 
del av Skåne de bor. Detta ska stärka den skånska identiteten. 

• Stärk konkurrenskraften - genom förbättrad omvärldsanalys med ökad kunskap om andra 
aktörer, deras handlande och syn på den skånska regionen ökar förmågan att se nya krav 
och möjligheter. Skåne ska bli starkare och mer framgångsrik i konkurrens med andra 
regioner om företag, arbetskraft och investeringar. Särskilt viktigt är en kontinuerlig 
kompetenshöjning. Genom samlad marknadsföring ska Skånes tillgångar, kvaliteter och 
företräden bli kända i omvärlden. 

• Utnyttja det geografiska läget - för att Skåne ska utvecklas till att bli en framgångsrik 
region i Europa krävs grundläggande förutsättningar som aktiva kontakter både på 
nationell och internationell nivå och breda och uthålliga samarbeten. Skåne ska framstå 
som en kompetent, resursstark och trovärdig region.  

• Stimulera initiativkraften - för att utvecklas positivt krävs att regionens förutsättningar 
och möjligheter utnyttjas där de finns. Både enskilda och lokala initiativ måste tas tillvara 
då de är värdefulla inom många områden.120  

 
De mål och strategier som Region Skåne satt upp för sin verksamhet ska leda till konkreta 
insatser. För dessa insatser svarar Region Skåne men också aktörer som kommuner, statliga 
myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Som hjälp för att genomföra målen i 
utvecklingsprogrammet finns bl.a. tillväxtavtalet och den regionala 
transportinfrastrukturplanen (RTI).121  
 
Som en vägledning för att genomföra utvecklingsprogrammet finns fyra insatsområden: 
 
• Balanserad utveckling - den skånska strukturen med några större städer och ett antal 

mindre städer, orter och byar i hela regionen, tillsammans med landsbygden, ska 
utvecklas. Samverkan mellan delregioner i regionen ska främjas. För att kunna genomföra 
detta ska Region Skåne verka för att: ytterligare utveckla dialogen mellan kommuner och 
andra intressenter om regionens utveckling, främja en stark näringslivsutveckling och 
internationalisering samt agera som pådrivande kraft för att främja tillväxten inom hälso- 
och sjukvården, den regionala kulturverksamheten och kollektivtrafiken. 

• Ökad tillgänglighet - till infrastruktur, kommunikationer och kunskap. Servicen åt 
medborgarna ska öka så det finns möjlighet att bo i hela Skåne och rörligheten och 
samverkan med Danmark och länderna kring Östersjön ska underlättas. För att genomföra 
detta ska Region Skåne: utarbeta långsiktiga planer för den regionala 
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transportinfrastrukturen, verka för utbyggnad av bredband samt stödja samarbete mellan 
högre utbildning, forskning och näringsliv. 

• Miljö och kulturella resurser - miljökvaliteterna ska förbättras och den biologiska 
mångfalden ska skyddas, bevaras och utvecklas. Den skånska kulturen ska tas tillvara och 
utvecklas, särskilt de regionala särdragen. För att detta ska uppfyllas ska Region Skåne: 
arbeta för en utveckling, planering och tillväxt utifrån Agenda 21, ta ansvar för 
sambanden mellan miljö och hälsa, med egna och statliga medel stödja det fria kulturlivet 
och kulturinstitutioner.  

• Samspel med regioner i närområdet - som närområde räknas södra Sverige, östra 
Danmark inklusive Bornholm och regionerna kring södra Östersjön. Region Skåne vill 
främja ett ökat samarbete inom bl.a. demokrati, ekonomi och miljö med dessa regioner. 
Detta samarbete ska bidra till utveckling och tillväxt i Skåne. För att detta ska ske ska 
Region Skåne: samarbeta brett och strategiskt med aktörer i närområdet samt samarbeta 
med andra regioner för att stödja tillväxt och utveckling i Skåne.122 

 
Slutligen, under vilka former ska dessa mål genomföras, uppföljas och utvärderas? Alla 
aktiviteter inom regional utveckling ska utgå från det gemensamma utvecklingsprogrammet. 
Varje aktör ska ansvara för att deras del av arbetet uppfylls och genomförs i linje med 
avsikterna i utvecklingsprogrammet. Det är viktigt att arbetet med den regionala utvecklingen 
utgår från en samsyn mellan aktörerna om mål, problem och möjligheter. Region Skånes roll i 
arbetet är att se till att processen hela tiden fördjupas, förankras och leder till konkreta 
insatser. I vissa frågor krävs ett samarbete med grannlänen i södra Sverige, Östersjöregionen 
eller regioner i övriga Europa. Region Skåne har också som uppgift att följa upp och 
utvärdera insatser som genomförs av lokala och regionala aktörer och se till att dessa insatser 
stämmer överens med utvecklingsprogrammet. Uppföljning och revidering av 
utvecklingsprogrammet ska ske i samarbete med övriga aktörer inom regional utveckling. 
Utvärdering av utvecklingsprogrammet kommer att utgå från lagstiftning och förordningen 
för regionalt utvecklingsarbete. Här har länsstyrelsen en viktig roll.123 
 
Det utvecklingsprogram som regionfullmäktige enats om kan ses som en del av 
implementeringsstyrningen. Det kan dels användas för att öka kunskapen om den regionala 
försöksverksamheten hos olika aktörer, dels få aktörer att t.ex. genom strategin Håll samman 
Skåne, arbeta för ett gemensamt mål. Mycket i programmet handlar om att få aktörer att 
samverka och att öka förståelse och kunskap. När politiker vill att förvaltningen ska fungera 
på ett visst sätt använder de sig av förvaltningsstyrning.124 Detta är Region Skåne ett exempel 
på. Styrningen är dock komplex och innehåller flera svårigheter. Det är t.ex. inte alls säkert 
att ett beslut taget på central nivå verkligen genomförs som det var tänkt från början. I 
utvecklingsprogrammet tas flera olika områden upp, som regionen ska verka för. Det är dock 
inte alls säkert att dessa mål verkligen kommer att genomföras, vilket också har visat sig vara 
så i Region Skåne. I Skåne finns bl.a. problematiken kring olika delar av regionen. Den västra 
delen är i ett expansivt skede med bl.a. öresundssamarbetet. Det kan vara svårt att förankra 
idéer och beslut i hela regionen då det finns olika förutsättningar. Invånarna i 
småkommunerna i östra Skåne kan känna sig åsidosatta av politik som främst gynnar den 
västra delen osv. Här har regionpolitikerna en viktig roll, vilket diskuteras senare i uppsatsen. 
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5 ARTIKELSTUDIE 
 
Detta kapitel kommer att behandla tidningsartiklar som belyser problem kring den regionala 
försöksverksamheten i Region Skåne. Materialet har kategoriserats efter innehåll och delats in 
under passande rubriker. Rubrikerna är valda så att de på bästa sätt ska återge de ämnen som 
är dominerande i mediabevakningen av Region Skåne. 

5.1 De borgerliga partiernas samarbete med Skånes väl 
 
Att de borgerliga partierna i Skånes regionfullmäktige efter valet 1998 tog emot stöd från 
valkartellen Skånes väl för att få majoritet har orsakat debatt. Partierna som samarbetar inom 
Skånes väl är lokala missnöjespartier med främlingsfientliga drag.  
 
Sydsvenska Dagbladet skriver dagen efter valet hösten 1998 i sin ledare om Skånes väls 
framgångar. De etablerade partierna får delvis skulden för valresultatet eftersom de alla ställt 
sig positiva till regionförsöket, men varit dåliga på att framföra sina visioner för regionen i 
valkampanjen. Detta kan ha gjort det lättare för missnöjespartierna att värva röster. Att 
Skånes väl är på väg in i det skånska regionfullmäktige ställer högre krav på att de stora 
partierna samverkar för att "hålla rasisterna så långt borta från makten som möjligt".125 
 
Ytterligare en dag senare är valresultatet färdigt och det står klart att varken de fyra borgerliga 
partierna eller det socialistiska blocket fått majoritet i regionfullmäktige. Detta kommer att 
avgöras genom förhandlingar som ska vara klara i november. Skånes väls sex 
fullmäktigemandat kan komma att bli avgörande och ordförande Per-Ingvar Magnusson säger 
att det är "en mycket intressant situation. Våra mandat blir avgörande och vi kan driva kravet 
på representation i regionfullmäktiges nämnder".126 Artikelförfattaren ställer sig frågande till 
om det verkligen är något parti som är berett att ge Skånes väl den möjligheten. Eftersom 
flera av Skånes väls representanter tidigare varit borgerliga kan det vara så att de borgerliga 
partierna hoppas få stöd av Skånes väl utan motprestation. Den dåvarande ordföranden i 
regionförbundets styrelse, Kerstin Hardenstedt (s), anser inte maktfrågan som avgjord i detta 
läge och hävdar att socialdemokraterna är öppna för alla lösningar. Partiet kan dock inte tänka 
sig att samarbeta med varken moderaterna eller Skånes väl. Hon frågar sig hur centern ska 
kunna hävda sig mot moderaterna och om det verkligen är möjligt för t.ex. folkpartiet att ha 
ett framtida samarbete med Skånes väl. "Det borde vara omöjligt".127 
 
I en ledare i Aftonbladet under samma period tas ämnet upp. De skånska moderaterna anses 
vara mer intresserade av den politiska makten än av att undvika de främlingsfientliga 
partierna. Priset för en sådan politik är högt då det kan få konsekvenser som att 
politikeranseendet sjunker och främlingsfientligheten får hjälp att legitimeras. Ledaren anser 
att enda lösningen är ett samarbete över blockgränserna, något som socialdemokraterna sägs 
vara öppna för. "Det borde vara naturligt för folkpartiet, centern och kristdemokraterna att 
ingå allians mot de främlingsfientliga krafterna. Gör de inte det förlorar de sin trovärdighet i 
frågor om etik, moral och mänskliga rättigheter även på riksplanet".128  
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Ytterligare en ledare berör frågan. Nu sedan de borgerliga partierna i Skåne inlett ett 
samarbete med Skånes väl. Detta anses vara "minst sagt beklämmande".129 Uppgörelsen har 
lett till att representanter inom Skånes väl får en plats  som ersättare i regionstyrelsen. Genom 
samarbetet med Skånes väl medverkar de borgerliga partierna till att högerextremismen och 
rasismen legitimeras. Att moderaterna valt detta samarbete anses inte helt 
uppseendeväckande, men att folkpartiet och kristdemokraterna gör det är obegripligt enligt 
ledarskribenten. Med denna situation i Skåne kan inte väljarna känna sig mer än svikna.130 
 
Även i Sydsvenska Dagbladet uppmärksammas samarbetet. Det konstateras att Skånes Väl 
gick till val på ett flyktingfientligt och lokalpatriotiskt program och att det är helt obegripligt 
hur en så absurd politik ska kunna förenas med de borgerligas sjukvårdspolitik. Något som 
anses vara än mer uppseendeväckande är att folkpartiet och kristdemokraterna, som båda 
säger sig vara för en human och generös flyktingpolitik, accepterar att samarbeta med Skånes 
väl. En blocköverskridande lösning skulle enligt ledarskribenten varit att föredra, då kunde 
det på många sätt lovvärda regionförsöket fått en bättre start.131 
 
Det har också kommit kritik från de egna partimedlemmarna angående samarbetet. I en 
debattartikel frågar sig fem folkpartister hur mycket makten egentligen kan vara värd för 
deras partikamrater i Skåne. De skånska folkpartisterna påstår att  de inte själva förhandlat 
med Skånes väl, detta har endast moderaterna gjort. Debattörerna anser ändå att det är tragiskt 
att de skånska partikamraterna överhuvudtaget funderat i de banor de uppenbarligen gjort. 
Enligt dem har makten inget egenvärde utan ska sökas då det är möjligt att uträtta något. 
Genom att samarbeta med Skånes väl legitimerar de skånska folkpartisterna 
främlingsfientliga partier. Vissa värden, som tolerans och humanitet, måste, enligt författarna, 
vara viktigare än den politiska makten. De konstaterar dock att detta inte verkar vara någon 
åsikt som de skånska folkpartisternas ledning delar. Avslutningsvis hoppas de fem 
debattörerna att folkpartiet i Skåne kan tänka om och ta avstånd från Skånes väl. "Det smärtar 
oss att våra partikamrater i Skåne har beslutat sig för att stödja sig på Skånes väl. Men detta 
beslut kan ändras".132 
 
Att de borgerliga partiernas samarbete med Skånes väl har skapat konflikt mellan blocken är 
ett faktum. Mycket av diskussionen handlar om den politiska makten. Socialdemokraterna 
hade hoppats på ett blocköverskridande samarbete efter den oklara majoritetssituationen vid 
valet 1998. Istället får de nu nöja sig med oppositionsrollen. De borgerliga intar en 
försvarsställning genom olika argument, men kritiseras också inom de egna partierna. Bl.a. 
har folkpartister i övriga Sverige frågat sig hur långt partikamraterna i Skåne är beredda att gå 
för att få makt. Detta är ett exempel på hur konflikter och motsättningar inom organisationen 
blir ett problem för implementeringen.133 Här handlar det främst om aktörer på olika nivåer 
som arbetar med olika lösningar. En sådan situation kan få som följd att det till slut är oklart 
vem som bär ansvaret och i slutändan tar ingen ansvar då det antas ligga hos någon annan. I 
folkpartiets fall utgår både den centrala och regionala nivån från samma partiprogram, men 
handlar olika utifrån det. Detta skapar osäkerhet både inom och utom partiet då det kan verka 
oklart vad som egentligen är partiets hållning i frågan.  
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5.2 Majoritet - opposition 
 
Bland de artiklar som kan sorteras in under denna rubrik dominerar debattartiklar. Oftast har 
dessa artiklar utvecklats till en dialog mellan de två stora blocken. När Region Skånes 
fullmäktige valdes genom direkta val 1998 blev resultatet väldigt jämt och det visade sig att 
fullmäktige skulle styras av de borgerliga då de valt att samarbeta med valkartellen Skånes 
väl.  
 
Det ämne som genomsyrar de flesta artiklarna är sjukvården. Ända sedan Region Skåne 
bildades har sjukvården utgjort ett stort problem då den dras med dålig ekonomi osv. Redan i 
december 1998, strax efter valet i september samma år, skriver tre kristdemokrater en 
debattartikel kring sjukvården. De inleder artikeln med att konstatera att socialdemokraterna 
är irriterade över att makten i Skåne glidit dem ur händerna och att de nu beskyller de 
borgerliga för samarbetet med Skånes väl. Kristdemokraterna menar att de borgerliga valt att 
ta emot Skånes väls stöd då detta gör att den borgerliga politiken kan genomföras. Vidare 
anser debattörerna att genom att ta emot stödet visar de borgerliga också lojalitet mot sina 
väljare, som de annars skulle riskera att svika. Socialdemokraterna anses dessutom tidigare ha 
samverkat i valkarteller av tveksam karaktär.134 
 
De tre kristdemokraterna anser att deras främsta uppgifter är att upphäva en rad socialistiska 
beslut som ger sämre vård för svårt och långvarigt sjuka, samt påbörja ett omfattande 
förnyelsearbete av sjukvårdens ledning och organisation. De vill värna om de små sjukhusen 
och motsätter sig t.ex. en sammanslagning av universitetssjukhusen i Lund och Malmö. De 
problem som finns idag med växande vårdköer och allt sämre arbetsmiljö anses vara 
socialdemokraternas verk och nu vill de borgerliga återfå patienter och anställdas förtroende. 
För att lösa detta problem vill kristdemokraterna införa en decentraliserad vård där personalen 
får ökat inflytande i det dagliga arbetet. En ökning av alternativa vårdgivare anses kunna 
underlätta denna utveckling.135 
 
I slutet av artikeln framför också debattörerna kritik mot socialdemokraterna för att ekonomin 
i regionen är i kris och dras med betydande underskott. Ekonomin måste baseras på 
långsiktiga och målmedvetna beslut som gynnar sjukvården. Samtidigt anses det också 
självklart att den skånska sjukvården ska bestämmas av skåningar och inte av det 
socialdemokratiska högkvarteret i Stockholm. Kristdemokraterna är övertygade om att ett 
ökat regionalt självstyre är bra för alla delar av Sverige.136 
 
Debatten om sjukvården tar sig vidare uttryck i en debatt artikel av det socialdemokratiska 
regionrådet Sven-Erik Bergkvist i juli 1999. Artikelförfattaren inleder med att "det borde vara 
möjligt att komma bort från den regionalpolitiska träta som härskat sedan hösten 1998".137 
Han anser vidare att alternativet till konstruktiva samtal och bred politisk uppgörelse bara kan 
sluta med att försöksverksamheten med Region Skåne misslyckas. Bergkvist beskriver hur 
socialdemokraterna och de borgerliga tidigare nått uppgörelse kring sjukvårdspolitiken och 
hoppas att detta ska kunna bli möjligt igen. Han anser att sjukvården borde vara en fråga som 
alla partier borde kunna enas kring.138 
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Det verkar dock inte vara så lätt för de inblandade parterna att enas. I november 1999 
debatterar regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) och den socialdemokratiska 
riksdagsmannen Bengt Silfverstrand sjukvårdsfrågan. Carl Sonesson inleder debatten med att 
kritisera en  motion till riksdagen där sexton skånska socialdemokratiska riksdagsledamöter 
föreslår att det statliga anslaget till den skånska sjukvården ska upphöra. Sonesson beskriver 
hur det borgerliga styret under sin första tid vid makten i Region Skånes fullmäktige inlett ett 
omfattande arbete för att förändra sjukvårdsstrukturen. Med det statliga bidraget har detta 
arbete kunnat utvecklas positivt. Han anser att den aktuella motionen är ett socialdemokratiskt 
straff för att de skånska väljarna i valet 1998 föredrog de borgerliga. "Det är ett allvarligt 
demokratiskt övertramp av Skånes socialdemokratiska riksdagsledamöter".139  
 
Bengt Silfverstrand inleder sitt svar till Carl Sonesson med att konstatera att de borgerliga inte 
reagerat på den socialdemokratiska motionen förrän en månad efter dess tillkomst. Han 
hävdar också att socialdemokraterna skildrat situationen i Region Skåne på ett trovärdigt och 
objektivt sätt i motionen. Silfverstrand menar att bolagiseringen av sjukhusen i Helsingborg 
och Ängelholm är olycklig och att idén med parsjukhus (exempelvis förslaget att slå samman 
universitetssjukhusen i Malmö och Lund) hade varit att föredra, inte minst ur den ekonomiska 
aspekten. Bolagisering av sjukvården ger sämre insyn och offentlighet, samtidigt som klyftan 
ökar mellan väljare och valda, anser han. Avslutningsvis påpekar Silfverstrand att 
regionförsöket är just ett försök och att han inte förvånas över om det får ett abrupt slut efter 
år 2002. Han hävdar att skåningarna blivit grundlurade av de borgerliga partierna i Skåne.140 
 
Carl Sonesson svarar Bengt Silfverstrand med att "det är ovanligt att politiker begär att de 
egna invånarna ska få det sämre".141 Han fortsätter med att återigen tala om den motion som 
var anledningen till en tidigare debattartikel och menar att Silfverstrand inte alls förstått vad 
diskussionen handlar om och att hans artikel från den 16/11 inte är något svar på Sonessons 
debattinlägg från den 3/11. Sonesson avslutar återigen sin artikel med att anklaga 
socialdemokraterna för att straffa väljarna, vara förrädare mot sin egen hembygd och brist på 
respekt för demokratin.142 
 
Att mycket av arbetet i regionfullmäktige präglas av de två stora blockens kamp om makten 
tas upp i Kristianstadsbladets ledare i maj 2000. Det konstateras att ytterligare ett 
regionfullmäktigemöte präglats av konfrontation mellan de borgerliga och vänsterblocket. 
Oppositionen anklagade bl.a. de borgerliga för de ekonomiska problemen i sjukvården. 
Ledaren anser att kritiken mot de borgerliga till en viss del kan vara berättigad, men att 
många av anklagelserna var orimliga. Socialdemokraterna anses vara "berusade" av de 
politiska möjligheter som kan uppstå för dem då det visade sig att regionens underskott 
fortsätter att öka. "Socialdemokraterna bör dock besinna sig och inse att de själva kan behöva 
stöd av de borgerliga partierna om de hamnar i regeringsställning i framtiden. Svinhugg går 
igen".143 Vidare anses en livaktig debatt vara mycket betydelsefull för alla demokratiska 
församlingar, men en alltför aggressiv opposition kan leda till parlamentariska låsningar och 
onödigt hård konfrontation.144 
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En fråga som också debatteras flitigt mellan majoritet och opposition är själva regionförsöket. 
I november 1999 skriver Torbjörn Lövendahl (s), med anledning av en s-motion om 
regionförsöket i Skåne, i en debattartikel i Arbetet att regionförsöket redan kan betraktas som 
misslyckat. Han hävdar att den borgerliga majoriteten är en svag ledning som inte kan ta de 
beslut som behövs för att klara ekonomin. Den klarar helt enkelt inte av utmaningen. De 
ekonomiska problemen kring sjukvården har gjort att andra viktiga delar, t.ex. det regionala 
företrädarskapet, utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning, kommit i skymundan. Detta 
anser Lövendahl vara mycket olyckligt för den skånska framtiden. I s-motionen föreslås att 
ytterligare resurser från staten till Region Skåne inte ska komma i fråga. (jfr debattartiklarna 
av Sonesson och Silfverstrand ovan) Detta anser Lövendahl vara en helt korrekt bedömning. 
"Det går inte att ropa på staten, så fort pengar saknas, och samtidigt när staten har 
uppfattningar om annat, kalla det för ingrepp i det lokala självstyret. Självstyre krävs även när 
det gäller ekonomin".145  Han hävdar slutligen att vad moderaterna presterar är ett hyckleri 
utan motstycke och att hans tidigare tro på Region Skåne nu börjar vackla.146 
 
Torbjörn Lövendahls artikel bemöts senare av den politiska sekreteraren i Region Skåne, 
Liliana Mattsson (m). Hon hävdar, precis som Carl Sonesson i en tidigare artikel gjort, att den 
socialdemokratiska motionen är ett förräderi mot hembygden. Mattsson anser att om inte 
skåningarna får del av de skattepengar de betalat till staten kommer den bl.a. den skånska 
sjukvården att kraftigt försämras. Hon påstår också att Lövendahls artikel egentligen hade 
kunnat lämnats därhän om det inte varit för att den ingår i ett mönster där den 
socialdemokratiska centralmakten attackerar det skånska regionförsöket. Enligt Mattsson 
verkar regeringen vara mycket negativ till ett ökat skånskt självstyre.147 
 
Socialdemokraterna har även kritiserat det borgerliga styret inom andra områden än 
sjukvården. I juni 2000 svarar Bengt Silfverstrand (s) och Magnus Ehrencrona (mp) , ledamot 
av Helsingborgs kommunfullmäktige, de kristdemokratiska regionråden Rolf Tufvesson och 
Berit Wirödal.148 De sistnämnda hävdar i en artikel149 att socialdemokraterna är rädda att 
regionförsöket i Skåne ska bli en framgång genom att Skåne ska kunna framstå som ett 
borgerligt "skyltfönster". Silfverstrand och Ehrencrona skriver att de båda storlänen, Skåne 
och Västra Götaland, som gått längst med att privatisera och konkurrensutsätta gemensamt 
finansierad verksamhet står nu båda två på ruinens brant - både politiskt och ekonomiskt. Det 
borgerliga styret anses inte ens kunna åstadkomma en budget. Artikelförfattarna beskriver 
situationen som att "alltmedan ragnaröken sprider sig över den skånska slätten, ägnar sig de 
ledande borgerliga regionpolitikerna åt något som närmast kan betecknas som "skånsk 
bodybuilding" .150  Med skånsk bodybuilding menar författarna kristdemokraten Rolf 
Tufvessons uttalande om att skånskan är ett eget språk, att regionen behöver en egen 
nationalsång och att skåningarnas egen historia måste lyftas fram. Detta betecknas av 
Silfverstrand och Ehrencrona  som överdriven och missriktad skånsk patriotism. Deras 
sammanfattning av läget är att regionförsöket inte ska syfta till att avskärma regionen från 
övriga Sverige, utan istället stärka helheten. Vad som krävs i Skåne är att man enas om en 
gemensam strategi för framtida arbete.151 
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Även regionrådet Christine Axelsson (s) har skrivit en artikel om regionförsöket. Också hon 
kritiserar bl.a. kristdemokraten Rolf Tufvesson. Axelsson anser att "utan ett starkt 
socialdemokratiskt engagemang för regionalisering hade regionförsöket…aldrig kommit till 
stånd".152 Kristdemokraten Tufvessons åsikter om regionförsöket anses vara tydligare än 
dennes partiledare Alf Svensson som gjort en del oklara uttalande. Även Axelsson talar om 
Tufvessons starka engagemang för ett självständigare Skåne, som hon betecknar som 
"uppriktigt och starkt - men troligen också kontraproduktivt".153 Det största hotet enligt 
Axelsson är inte den socialdemokratiska regeringen, utan den borgerliga regionledningen i 
Skåne som hon anser utsätter den skånska sjukvården för ideologiska experiment. Även det 
faktum att moderaterna på riksnivå motsätter sig en ökad regionalisering och vill avskaffa 
landstingen anses vara ett allvarligt hot.154 
 
I situationen majoritet - opposition återkommer problemet att konflikter inom den egna 
organisationen kan försvåra implementeringen.155 Här handlar det främst om den motion där 
skånska socialdemokrater föreslår att det statliga bidraget till den skånska sjukvården ska 
upphöra. Dessa socialdemokrater motarbetar alltså sin egen region, där de själva verkar som 
regionpolitiker. Att de motionerade på detta sätt kan ha sin grund i att partiet på central nivå 
inte är odelat positiv till den regionala försöksverksamheten. Detta kan förklaras med top-
down perspektivet156, där socialdemokraterna på riksnivå har stor inverkan på de skånska 
socialdemokraterna. Samtidigt motarbetas den borgerliga majoritetens politik. 
Sjukvårdsfrågan har fått en dominerande roll i Region Skåne, då den dras med stora problem, 
inte minst ekonomiska. Att det finns en konflikt med den centrala nivån visar också på 
uttalanden från kristdemokratiska regionpolitiker som anser det självklart att den skånska 
sjukvården ska bestämmas av skåningarna, utan inblandning av socialdemokraternas 
riksorganisation. Sjukvårdsfrågan har kommit att handla mycket om partiideologi. De skånska 
socialdemokraterna förespråkar idén om parsjukhus, medan de borgerliga vill ha privata 
sjukhus i bolagsform. Oavsett vad som är bäst för den svåra situationen i Skåne verkar båda 
blocken endast se till vad den egna ideologin säger, inte till invånarna och Region Skånes 
bästa. Situationen i Region Skåne kan också kopplas till det implementeringsproblem där en 
fråga som vållat debatt på en nivå sedan dyker upp igen på lägre nivå.157 På så sätt har bara 
problemet flyttat till en ny politisk arena.  

5.3 Regionförsök och arbetsuppgifter 
 
Artiklarna som berör den regionala försöksverksamheten i Skåne är främst nyhetsartiklar, 
men det finns också inslag av både debattartiklar och ledare.  
 
En fråga som är aktuell för regionförsöket, inte bara i Skåne, är relationen mellan 
regionfullmäktige/regionalt självstyrelseorgan och länsstyrelsen. En artikel i 
Kristianstadsbladet tar upp situationen i Skåne där samarbetet mellan Region Skåne och 
länsstyrelsen kännetecknas av samförstånd. Det råder dock delade meningar om det är 
landshövdingen eller regionstyrelsens ordförande som är Skånes företrädare utåt. Enligt 
Magnus Jerneck, docent i statsvetenskap, är detta ett problem bl.a. för staten då regeringen 
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inte vet vem den ska vända sig till. Detta gäller främst under den övergångsfas då en del av 
länsstyrelsens ansvar flyttas till den regionala nivån. Jerneck hävdar att länsstyrelsen är 
kluven då den talar för Skåne, men också verkar som statens tillsynsmyndighet i länet. En 
annan orsak till att länsstyrelsen är osäker på sin roll är att en idé med regionförsöket är att ta 
bort dess dubbla roll och endast låta den vara statens representant. Region Skåne ska vara 
länets röst utåt. Detta har alltså inte skett fullt ut och länsstyrelsen förfogar t.ex. fortfarande 
över en del av de regionalpolitiska anslagen.158 
 
Även landshövdingens roll har kommit upp till diskussion. Både landshövdingens och 
länsstyrelsens roll var en av de frågor som diskuterades i den parlamentariska 
regionkommittén (PARK). I samband med kommitténs slutdiskussion förde centerns 
ungdomsförbund fram frågan om landshövdingens vara eller inte vara på nytt. Enligt 
förbundets dåvarande ordförande är landshövdingerollen "en förlegad rest från medeltidens 
fogdesystem"159 och i dag fungerar rollen mest som en "pensionärstrampolin". Centern 
förordar direktvalda regionfullmäktige istället för länsstyrelserna och anser att 
regionfullmäktiges ordförande då kan ta över den roll som dagens landshövding har.160 
 
Rolf Tufvesson (kd) kommenterar i juli 2000 en artikel i Svenska Dagbladet. Han anser att 
många felaktigt sätter likhetstecken mellan nationalism och regionalism och mellan 
självständighet och regionalt självstyre. Han hänvisar till den ökade regionalismen inom EU, 
där också subsidiaritetsprincipen är viktig. Genom att Sverige blev medlemmar i EU borde 
landet tagit till sig denna princip inte bara på den europeiska nivån, utan även på den 
nationella anser Tufvesson. Enligt honom ligger framtidens utmaning i att varje region 
utvecklar sin särart. Många strukturella problem anser Tufvesson bero på Sveriges 
traditionellt centralistiska politik.161 
 
I augusti 2000 skriver Björn O Anderberg (m) i en debattartikel att de regionala frågorna 
skulle skötas bättre med ett indirekt valt kommunförbund.162  Rolf Tufvesson besvarar 
Anderbergs artikel med att han och andra moderaters  angrepp på regionförsöket bara leder 
till fortsatt statlig dominans. Tufvesson anser att både kommunerna och den regionala nivån 
bör få ökat självstyre och att sjukvård och regional utveckling hör ihop. Han ser också en risk 
med att ett kommunförbund skulle göra att mindre kommuner inte får lika hög representation 
som de större. Det finns också en risk att det utvecklas till ett kommunalrådsförbund enligt 
Tufvesson. Ett regionfullmäktige kan staten inte avvisa på samma sätt som ett förbund utan 
folklig förankring. Med ökad makt över den egna utvecklingen kan Skåne stärkas och 
demokratin vitaliseras. Detta är inte möjligt med ett kommunförbund, avslutar Rolf 
Tufvesson.163 
 
Även vice ordförande i regionfullmäktige i Skåne, Kay-Vilhelm Winqvist (fp), svarar 
Anderberg. Winqvist talar om att syftet med regionförsöket är att föra politiken närmare 
medborgarna och för Skånes del, utvecklas till att bli en stark region. Han har svårt att se 
någon logik i Anderbergs resonemang att det skulle varit bättre förr då en statligt utsedd 
tjänsteman skötte de frågor som skåningarna genom valda representanter nu har hand om 
själva. Winqvist anser att Anderbergs utfall mot regionförsöket "andas dragkamp om 
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makten" 164 och att syftet skulle vara att han som kommunalråd skulle få mer makt. Winqvist 
fortsätter med att både kommunförbundet i Skåne och regionfullmäktige behövs och att de 
kompletterar varandra. Det är viktigt för Skåne att regionförsöket fortsätter då det ger ökad 
beslutskraft över skånska frågor.165 
 
Den regionala försöksverksamheten i Skåne, med ett direktvalt regionfullmäktige, har skapat 
en ny sorts politikerroll - regionpolitikern. Detta aktualiseras i en artikel i Kristianstadsbladet 
där det konstateras att den ökade regionaliseringen ställer nya krav på politikerna. Det är 
svårt att hitta förtroendevalda som varken har koppling till en specifik kommun eller en viss 
landsända. Det är viktigt att regionpolitikern inte är så specialiserad inom ett visst område, 
utan har ett regionalt helhetsperspektiv. Vidare bör politikern vara duktig på att etablera 
kontakter och skapa nätverk, samt vara en duktig förhandlare som kan jämka samman de 
olika kommunernas viljor. I verklighetens Skåne har de flesta regionpolitiker antingen varit 
eller är fortfarande ledamöter i något av Skånes kommunfullmäktige och bara var tredje 
anser sig själv vara först och främst regionpolitiker. Detta faktum leder förstås till problem då 
det finns risk att kommunpolitikerna i första hand ser till den egna kommunens intressen och 
inte hela regionens. I längden kan detta utvecklas till att regionen blir ytterligare ett 
kommunförbund och då blir det svårare att hävda sig.166 
 
Genom denna artikelstudie kan konstateras att det regionala försöket i Skåne dras med flera 
problem. Mycket kretsar kring problemen med sjukvården, men också relationen mellan 
majoritet och opposition. Med tanke på hur stora problem regionen dras med är det svårt att 
se hur implementeringen av regionförsöket ska lyckas. Det finns inte bara 
meningsskiljaktigheter mellan blocken, utan också inom dessa. Ett exempel är debatten som 
Winqvist (fp) och Anderberg (m) för kring Anderbergs förslag med ett indirekt valt 
kommunförbund istället för den regionala nivån. Då de borgerliga inte ens kan vara sams 
inom blocket är det inte så konstigt att hela Region Skåne har problem. Ett annat problem är 
hur aktörer i och med den regionala försöksverksamheten fått nya roller som ibland kan vara 
svåra att definiera. Ansvaret för den regionala utvecklingen är ett område som Region Skåne 
övertagit från länsstyrelsen i och med försöket. Detta har gjort att länsstyrelsens framtida roll 
är osäker. Likaså är det med landshövdingens roll. Det har bl.a. diskuterats vem som 
egentligen är Skånes företrädare utåt - landshövdingen eller regionstyrelsens ordförande. 
Även regionpolitikerns roll är svår att definiera. Bland annat beroende av att flera av 
regionfullmäktiges ledamöter också är engagerade på kommunal- och riksnivå. Detta 
försvårar implementeringen då beslut som kan gynna regionen, men kanske inte den egna 
kommunen gör att regionpolitikern känner sig kluven i sin roll. 
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6 SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problem kring försöksverksamheten med Region 
Skåne, dels genom att undersöka processen kring bildandet av Region Skåne, dels genom en 
artikelstudie. Slutdiskussionen kommer att utgå ifrån uppsatsens teorikapitel och en 
artikelstudie. Uppsatsens frågeställningarna - Vad är målsättningen med regionförsöket 
Region Skåne?, Hur har Region Skåne utvecklats sedan starten?, Vilka problem har 
aktualiserats i dagspressen under den tid försöksverksamheten pågått? och Vilka har 
effekterna blivit av den regionala försöksverksamheten i Region Skåne? - besvaras också. 
 
Syftet med den regionala försöksverksamheten är bland annat att utveckla former för en bättre 
demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. I Skåne har det regionala 
självstyrelseorganet tagit sig uttryck i ett direktvalt regionfullmäktige, med en borgerlig 
majoritet som är beroende av stöd från Skånes väl. Regionfullmäktige har gemensamt ställt 
sig bakom ett utvecklingsprogram som ska ligga till grund för arbetet i Region Skåne.  
 
Den regionala verksamheten är ännu så länge bara ett försök, som från början skulle pågå 
fram till och med år 2002. Flera utredningar har varit kopplade till försöket och en av dem, 
den parlamentariska regionkommittén (PARK), presenterade i oktober 2000 sitt 
slutbetänkande. Kommittén vill inte att försöken ska bli permanenta, utan föreslår en 
förlängning av försöket ytterligare en valperiod, dvs fram till och med år 2006. Utredningen 
anser att försökstiden varit för kort för att kunna utvärderas. Moderaterna vill, till skillnad 
från övriga partier, inte att regionförsöken ska fortsätta. Enligt partilinjen vill de avskaffa den 
politiska nivån mellan kommun och riksdag, med undantag för moderaterna i Skåne. Även 
många av landshövdingarna, som verkar som statens företrädare i länen, är tveksamma till 
den ökade regionaliseringen där deras uppgifter förs över till det regionala organet. En annan 
fråga som är aktuell kring regionförsöken är om de regionala organen ska vara indirekt - eller 
direkt valda. Centerpartiet, folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet förespråkar direktvalda 
regionfullmäktige, medan socialdemokraterna är tveksamma.167 Centern, folkpartiet och 
kristdemokraterna vill dessutom att den regionala försöksverksamheten ska permanentas i de 
aktuella försöksområdena Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Gotland.168 Efter att 
kommitténs förslag varit ute på remiss väntas sedan regeringen lägga fram en ny proposition 
under 2001.169  

6.1 Implementeringsproblematiken - partiernas roll 
 
Det finns olika exempel på varför politiska beslut är svåra att genomföra - 
implementeringsproblem. Skillnader mellan beslut och resultat kan t.ex. bero på brister i 
teorins utformning - s.k. teorimisslyckande. Detta innebär att man tänkt fel från början och då 
misslyckas i implementeringen oavsett vilka resurser som finns. Konflikter och motsättningar 
inom organisationen kan också vara faktorer som påverkar negativt, liksom om ett problem 
vållat debatt på en nivå och sedan dyker upp igen på en annan nivå.170  
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168 Andree, Lasse "Regionförsöken fortsätter, Parkkommittén menar att arbetet varit framgångsrikt" Göteborgs-
Posten 2000-09-12 
169 Eriksson, Ulf G "Regionkommittén: Försök med regioner förlängs" Svenska Dagbladet 2000-10-04 
170 Jfr Lundquist (1992) och Bengtsson (1995) 
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I Region Skåne har den första tiden som region präglats av stora motsättningar mellan de 
ideologiska blocken och de stora problemen med sjukvården har överskuggat övriga frågor. I 
och med att den borgerliga majoriteten inte är speciellt stark, så har det blivit svårt för den att 
föra en stabil regional politik. Socialdemokraterna i Skåne verkade ha hoppats på ett 
blocköverskridande samarbete efter valet 1998, men istället valde de borgerliga att få stöd av 
Skånes väl. Detta kan vara en av anledningarna till att debatten ibland blivit riktigt hätsk 
blocken emellan. Socialdemokraterna gick miste om inflytande i det nya fullmäktige och är 
revanschsugna inför kommande val.  
 
Socialdemokraterna i Skåne har också hamnat i en svår situation mellan riksorganisationen i 
Stockholm och partiarbetet i Skåne. Under hösten 1999 motionerade skånska 
socialdemokrater om indragning av anslag till den skånska sjukvården. Detta agerande kan 
vara ett utspel mot de borgerligas privatisering av bl.a. sjukhuset i Helsingborg, men kanske 
också ett sätt för (s) i Skåne att visa lojalitet mot Stockholm. Detta visar tydligt på hur 
komplex socialdemokraternas situation blivit i och med regionförsöket. På riksnivå finns den 
socialdemokratiska regeringen som är tveksam till regionförsöket. Denna åsikt delas även av 
moderaterna på riksnivå. De skånska socialdemokraterna påverkas av riksorganisationen, men 
samtidigt är det viktigt för dem att se till invånarna i Region Skåne och den politik som förs 
där. I Skåne har regionfullmäktige borgerlig majoritet och på denna nivå är moderaterna 
mycket positiva till en regional nivå och arbetar hårt för den. Att de skånska 
socialdemokraterna motionerar för indragning av anslag till sjukvården i sin egen region bör 
vara ganska unikt, då det oftast brukar handla om att kräva mer pengar till den egna regionen.  
 
Då motionen debatterades i Sydsvenska Dagbladet under hösten 1999 svarade den 
socialdemokratiske riksdagsledamoten Bengt Silfverstrand  moderaten Carl Sonesson med att 
motionen vill visa på hur Region Skåne utvecklats med de borgerliga vid makten. Han ansåg 
också att det finns en stor risk att det misslyckade regionförsöket inte blir mer än just ett 
försök. Denna debatt är bara ett av många exempel på den totala oenighet som råder mellan 
socialdemokraterna och moderaterna i Region Skåne, men kanske också exempel på hur (s) i 
Stockholm påverkar (s) i Skåne. 
 
Det finns alltså en del problem med den regionala verksamheten i Region Skåne. De visioner 
som dels riksdagen lagt fram, dels regionfullmäktige i Skåne, ser utmärkta ut i teorin, men är 
desto svårare att förverkliga i praktiken. Det är lätt att tala om ett teorimisslyckande, dvs man 
har tänkt fel från början och implementeringen tycks kunna misslyckas oavsett vilka resurser 
som finns. Men det kan också vara så att utvärderingen av det regionala försöket kommit för 
tidigt. Detta med en regional nivå är något nytt och därför kan det ta sin tid att få det att 
fungera. Det kan vara så att försöket behöver mer tid på sig för att utvecklas åt rätt håll. Detta 
kan vara en av anledningarna till varför den senaste utredningen kring försöket (SOU 
2000:85) föreslår en förlängning av försökstiden.  
 
Konflikter och motsättningar inom organisationen kan också vara ett problem för 
implementeringen och påverka negativt. Här återkommer situationen inom socialdemokratin, 
men också hur moderaterna ser på den regionala nivån. Det sistnämnda partiet vill inte ha 
någon nivå mellan den lokala och nationella, med undantag för moderaterna i Skåne som är 
väldigt positiva till ett självständigare Skåne. Går det att ha så skilda åsikter inom ett och 
samma parti? Kanske påverkar även detta försökets genomförande. Den borgerliga 
majoriteten i Skåne kan kanske inte räkna med så mycket stöd från riksorganisationen i sitt 
arbete och kan därför påverkas negativt. Dessutom är den socialdemokratiska regeringen inte 
alltför positiv till att lämna ifrån sig för mycket av ansvarsuppgifterna på regional nivå. Alltså 
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är det inte heller där lätt för de skånska moderaterna att få stöd för sitt arbete. Detta är ett 
exempel på ytterligare ett implementeringsproblem där organisationens utformning och 
bristande samspel påverkar genomförandeprocessen. Om det inom ett parti finns olika åsikter 
kan det finnas situationer där ingen tar ansvar eftersom ansvaret anses ligga hos någon annan. 
Det bristande samspelet leder också till en lägre genomförandegrad.  
 
De borgerliga i Region Skåne har dock inte gjort det lättare för sig genom att samarbeta med 
valkartellen Skånes väl. Detta har väckt debatt inte bara hos socialdemokraterna, utan även 
inom de egna partierna. Detta samarbete har bl.a. de skånska kristdemokraterna försvarat med 
att man inte ville svika väljarna genom ett samarbete över blockgränserna. Frågan är om det 
inte hade varit bättre ändå, med tanke på att Skånes väl innehåller partier med 
främlingsfientlig prägel. Detta samarbete kan vara ytterligare en anledning till att försöket har 
problem. Här har de borgerliga kanske mist förtroende från väljarna och kommer att tappa 
röster till nästa val. Dessutom har detta väckt debatt och varit ytterligare en fråga som 
överskuggat andra viktigare saker som skulle gynnat regionen. Detta kan räknas som en 
oförutsebar situation171 som ingen kunde veta om då försöket inleddes, men som är ett 
problem för implementeringen och som påverkar försökets framtid.  

6.2 Aktörernas roller 
 
En aktör är, enligt Lundquist, en individ eller ett kollektiv som vill och kan påverka, men som 
också påverkas av strukturella faktorer. Hur varje enskild situation faller ut beror på hur 
relationen mellan aktör och struktur ser ut. Socialisation, information och resktriktion är tre 
faktorer som kan påverka. Aktörers handlande beror på hur de uppfattar olika händelser. För 
att förstå en aktörs beteende är det viktigt att först förstå handlingen. En aktör och en struktur 
kan byta plats med varandra beroende på vilken nivå man befinner sig på. Det pågår också en 
ständig aktivitet både mellan aktörer och mellan aktörer och strukturer.172  
 
I och med den regionala försöksverksamheten och bildandet av Region Skåne har nya 
samhällsaktörer vuxit fram. En är regionpolitikern som tidigare inte funnits i Sverige, då vi 
tidigare inte haft direktvalda regionfullmäktige. Precis som regionförsöket kan det dock ta lite 
tid innan denna aktör blivit helt utvecklad. Många av de politiker som i dag sitter i 
regionfullmäktige i Skåne  har en bakgrund eller arbetar fortfarande inom kommunpolitiken 
eller som riksdagsmän. I och med detta kan det vara svårt för regionpolitikern att helt ägna sig 
åt regionen då han också måste se till den egna kommunens förväntningar och krav. Detta gör 
att många ledamöter kan känna sig kluvna i frågor som kanske gynnar hela regionen men som 
är negativa för den egna kommunen. Att det finns en kluvenhet med den nya 
regionpolitikerrollen har bl.a. uppmärksammats i en artikel i Kristianstadsbladet.173 Där 
bekräftas att de flesta regionpolitiker är eller har varit engagerade i kommunpolitiken och att 
bara var tredje ser sig själv som enbart regionpolitiker. 
 
Att regionpolitiker har denna roll kan vara ett exempel på en implementeringsproblematik då 
genomförandet av ett beslut får positiva konsekvenser för en grupp, men inte en annan. De 
olika grupperna uppfattar saker olika och mitt emellan hamnar politikern som är aktiv både i 
kommun- och regionpolitiken. Det kan vara bra att ha politiker i regionfullmäktige med lokal 

                                                 
171 Jfr Bengtsson (1995)  
172 Jfr Lundquist (1992) 
173 Ullman, Malin "Många intressen konkurrerar med Region Skånes bästa" Kristianstadsbladet 2000-10-31 
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erfarenhet och kontakt, men för att göra rollen mer konkret skulle det kanske vara bättre med 
rena regionpolitiker som främst arbetar för regionen.  
 
I och med att det regionala utvecklingsansvaret numera ligger under Region Skåne har 
länsstyrelsen och landshövdingen i Skåne också hamnat i en ny situation. Länsstyrelsen har 
svårt att veta vilken roll den har nu och i framtiden. Även landshövdingens roll kan verka 
osäker och det har också ifrågasatts om den överhuvudtaget behövs, när Skåne nu har en 
regionstyrelseordförande som kan ta på sig rollen som representant utåt. Visserligen har 
länsstyrelsen en viktig roll, men detta är förstås också en politisk fråga då länsstyrelsen är 
statens förlängda arm. Genom att inte tilldela Region Skåne hela det ansvarsområde som 
länsstyrelsen har, visar den socialdemokratiska regeringen sin tveksamhet inför den regionala 
självstyrelsen. Både länsstyrelsens och landshövdingens uppgifter skulle kunna flyttas över 
till de nya regionala självstyrelseorganen. I flera europeiska länder har man en regional nivå 
där regionerna är självstyrande. Detta skulle mycket väl kunna ske också i Sverige.  
 
En risk med ökad regionalism kan dock vara att skillnaderna ökar beroende på var man bor i 
landet. Detta anser docenterna i statsvetenskap, Magnus Jerneck och Mats Sjölin. De menar 
att de ekonomiska och sociala villkoren i allt högre grad kommer att bero på var man bor. 
Detta i sin tur beror på hur framåt den egna regionen är.174 Detta påstående kan tala för att det 
är bättre att ha kvar länsstyrelsen då den gör att skillnaderna inte blir så stora. Samtidigt är det 
mer stimulerande att leva i en region med framåtanda och kreativitet. I Skåne t.ex. finns ju 
också samarbetet med Danmark i Öresundsregionen. Samarbete i regioner över gränserna är 
också något som kommer mer och mer. Även här är alltså Skåne något av en föregångare i 
Sverige.  
 
Aktören - regionstyrelsen eller länsstyrelsen -  vill och kan påverka men påverkas i sin tur av 
strukturella faktorer. Den strukturella faktorn i detta fall är den regionala 
försöksverksamheten. Det kan handla om bristande information. En aktör kan ta till sig 
kunskap om strukturen som är mer eller mindre korrekt. Hur han sedan tolkar den beror på 
vilka värderingar och verklighetsuppfattningar han har. Många aktörer ser vad de förväntar 
sig att se. Länsstyrelsen/staten vill inte lämna ifrån sig all makt till ett regionalt 
självstyrelseorgan. Därför ser de kanske negativt på regionförsöket och vill inte acceptera 
eventuella möjligheter med ökad regional självstyrelse. Flera av länsstyrelsens medarbetare 
skulle säkert kunna vara en stor tillgång för Region Skåne. Osäkerheten inför vad ökad 
självstyrelse egentligen innebär kan vara en orsak till att t.ex. socialdemokraterna är negativa. 
För politiker handlar det mycket om den ideologiska övertygelsen, som i t.ex. moderaternas 
fall visat sig kunna vara olika inom ett och samma parti. Här kommer återigen 
socialdemokratins komplexa roll in. Flera socialdemokratiska politiker har på olika sätt 
kritiserat det borgerliga styret i Region Skåne. Mycket har handlat om krisen i sjukvården, 
men också hur själva regionförsöket fungerar. Detta har gjort att de borgerliga anklagar (s), 
och då främst (s) på riksnivå, för att kontinuerligt kritisera det skånska regionförsöket (se not 
143). 
 
Aktörer och strukturer kan också byta plats med varandra beroende på vilken nivå de befinner 
sig på. En kommun kan vara en aktör på central nivå, men på en lägre nivå kan den vara en 
struktur för de aktörer som verkar på den nivån. Detta gör det extra svårt att förhålla sig till 
exempelvis implementeringen av ett beslut. Aktör - struktur perspektivet är väldig komplext 
och bygger mycket på hur saker uppfattas av de olika aktörerna. Med hjälp av detta 
                                                 
174 Cecilia Johansson (1999) "Region Skåne tar makten" Landstingsvärlden nr 19 
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perspektiv kan kanske problemen inom Region Skåne förstås på ett bättre sätt. Enligt 
Lundquist är det viktigt att förstå en handling och inte bara se till beteendet. Detta kan t.ex. 
exemplifieras med varför regionpolitikern, som samtidigt är kommunalråd, agerar på ett visst 
sätt.  
 
Enligt aktör-utbudsmodellen tar sig medias roll i den politiska processen uttryck i två former. 
Dels kan media verka som en aktör, dels som en struktur i form av ett utbud som skapas i 
samspel med andra aktörer. Media är viktigt för både medborgare och politiker. Genom media 
kan politiker förmedla sitt budskap till medborgarna. Media kan också användas för att skapa 
debatt kring en speciell fråga. Som aktör kan media också ses som ett utbud som påverkar 
sina källor och sin publik och även medieaktörerna själva.175 
 
Materialet i uppsatsens artikelstudie domineras av debattartiklar. De flesta är skrivna av 
ledamöter i Region Skånes fullmäktige. Det blir således främst deras uppfattningar om det 
politiska arbetet i regionen som förs fram. Den borgerliga majoriteten i regionfullmäktige är 
svag och detta är relativt framträdande i debatten, som stundtals blivit ganska hätsk mellan 
den borgerliga majoriteten och den socialdemokratiska oppositionen. Enligt Kent Asp är 
media ett av tre sätt för individen att få kontakt med den politiska världen.176 Media spelar en 
allt större roll i samhället och således borde de skånska regionpolitikernas debattartiklar vara 
av stor betydelse för individens uppfattning om Region Skåne. Mycket av debatten speglar 
regionens problem med att få sjukvården att fungera och kampen om den regionala makten. 
Den regionala utvecklingen och andra frågor som regionen haft för avsikt att arbeta med har 
knappt fått något utrymme alls. Då media är en så viktig del då medborgaren ska bilda sig en 
uppfattning om den politiska processen, blir bilden av det regionala försöket mestadels 
negativ. Enligt Lundquist anpassar sig många politiker efter en argumentationsstil som inte 
alltid stämmer överens med vad som händer i verkligheten. Om det är så, förmedlas inte alltid 
den sanna bilden av vad som sker i Region Skåne i media. Mycket står på spel inför 
kommande val och debattartiklar kan användas i syfte att påverka väljarna.  

6.3 Framtiden? 
 
Många av de problem som regionförsöket i Region Skåne präglats av den första tiden har 
bekräftats i en utredning som pågått i Skåne sedan hösten 2000. Utredningen tillsattes för att 
bl.a. se över regionfullmäktiges arbetsformer, regionstyrelse och nämnder och 
regionrådsorganisationen. Samtliga partier i regionfullmäktige finns representerade i 
utredningen. En analys med förslag till förbättringar och förändringar blev klar i juli 2001. 
Detta arbete innehåller bl.a. intervjuer med femtio förtroendevalda och resultatet av dessa 
visar en allmän uppfattning om att inte känna sig delaktig i arbetet som ledamot i 
regionfullmäktige. Regionstyrelsen upplevs ha bristande respekt gentemot nämnder och 
beredningar och borde enligt många svarande våga lämna ifrån sig fler ärenden. Utredaren 
hävdar att trots att det finns en del missnöje och brister med Region Skåne, så finns det inget 
alternativ eller någon väg tillbaka. Det finns dock behov av en omstart, då "en vision behöver 
omvårdnad om den inte ska dö".177 Som förslag för att förbättra situationen föreslås Region 
Skåne börja med att hålla ett extra sammanträde med utgång från analysen och med 
diskussion kring hur fullmäktige kan utvecklas. Ytterligare åtgärder som kan vara positiva för 
framtiden är att korta ned talar - och debattiden vid fullmäktigemötena, förbättra 

                                                 
175 Jfr Asp, Johansson och Larsson (1997) 
176 Jfr Asp (1986) 
177 "Skånevision på väg att dö" Nordvästra Skånes Tidningar 2001-07-02 
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fritidspolitikernas villkor, starta ett mentorprogram för att förhindra avhopp och stimulera 
nyrekrytering, samt göra fullmäktigeledamöterna till marknadsförare för regionen. Slutligen 
föreslås också att antalet ledamöter i regionfullmäktige ska minskas. Detta bör dock inte ske 
tidigare än i samband med valet 2006.178 
 
När den regionala försöksverksamheten startade bestämdes det att den skulle pågå fram till 
och med år 2002. Under tiden har utredningar gjorts och i sitt slutbetänkande föreslog den 
parlamentariska regionkommittén (PARK) att försöket ska fortsätta då det är för tidigt att 
utvärdera försöken redan nu. Som en följd av detta väntas regeringen, som tidigare nämnts, 
under hösten 2001 lägga fram en ny proposition angående den regionala självstyrelsen, dels 
vad gäller de försök som redan pågår, dels vad gäller ytterligare försök som ska påbörjas. Det 
finns dock en misstanke om att regeringen är på väg att dra sig ur löftena om ökad regional 
självstyrelse.  
 
I en artikel i Dagens Nyheter berättas om att det inom näringsdepartementet pågår en 
diskussion kring ett förslag, där landshövdingens makt ska stärkas. Detta är helt tvärtemot vad 
både den parlamentariska regionkommittén (PARK) och regionpolitikerna vill. I 
konsultrapporten som lämnats till näringsdepartementet och som antagligen kommer att ligga 
till grund för regeringens proposition i september 2001, föreslås bl.a. att landshövdingen och 
regionpolitikerna ska få en större summa pengar till regionens utveckling att förhandla om. 
Politikerna får framföra önskemål, men det är landshövdingen som har sista ordet.179 
 
Den socialdemokratiska regeringen är inte odelat positiv till det regionala försöket och kanske 
kan detta vara en reaktion på att det går för fort fram. Det är också möjligt att PARK:s 
förslag, om att inte permanenta försöken redan efter år 2002, har gjort att regeringen fått 
bekräftat att det kan vara bra att ytterligare utreda om en ökad regionalism är bra för Sverige. 
Frågan är då om det verkligen är bättre att förlänga försöken. Ju längre tiden går, desto 
svårare blir det att inte permanenta försöken. Region Skåne kommer säkert att bli allt mer 
accepterad ju längre tiden går och förhoppningsvis kommer regionen även att utvecklas och 
finna en bra arbetsmetod för den regionala politiken. Om regeringen motsätter sig en ökad 
regionalism kan det också vara ett sätt att slippa lämna ifrån sig den makt staten har i 
regionen genom landshövding och länsstyrelse. Genom att fortfarande ha en del befogenheter 
kvar kan man fortsätta vara en aktör i t.ex. Skåne och kontrollera vad som sker på den 
regionalpolitiska arenan. Socialdemokraternas agerande i Region Skåne under denna 
mandatperiod talar för en sådan utveckling. 
 
Samtidigt kan den stundtals hätska debatten mellan de ideologiska blocken få negativa följder 
för alla inblandade, men också för hela regionförsöket. Socialdemokraterna satsar förstås på 
att överta majoriteten från de borgerliga efter valet 2002. För att politiken ska fungera krävs 
ofta samarbete för att nå lösningar på olika problem. Om socialdemokraterna i Skåne dels 
agerar för mycket utifrån vad partiet på riksnivå vill, dels hela tiden motarbetar de borgerliga i 
Skåne kan det göra att de får det svårt vid en eventuell valseger 2002. Det blir också svårt att 
motivera en fortsättning av regionförsöket alternativt att låta försöken bli permanenta, när det 
inte fungerar så bra i de regioner som ingår i försöket. Politikerna i Region Skåne måste 
försöka agera på ett sätt som gynnar medborgarna och den regionala utvecklingen. Det är så 
lätt att det urartar till att bli enbart en kamp om makten mellan blocken. 
 

                                                 
178 ibid 
179 Nandorf, Tove "Regeringen backar om självstyre" Dagens Nyheter 2001-06-07 
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Det kan vara intressant att se om det sker några förändringar i frågan om den regionala 
försöksverksamheten vid ett eventuellt maktskifte efter valet 2002. Detta val kan även bli 
intressant för Region Skånes del beroende på vem som får majoritet i regionfullmäktige och 
om det denna gång kan bli en tydligare majoritet. Resultatet av valet 2002 kommer säkert att 
påverka hur den regionala utvecklingen i Sverige kommer att se ut de närmaste åren.  
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