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Inledning
Begreppet Multi-level governance eller flernivåstyrning har diskuterats bland statsve-
tare sedan 90-talet och ofta som ett resultat av EU:s ökade inflytande på svensk för-
valtning på central, regional och kommunal nivå. Därigenom har begreppet beklag-
ligt nog fått en i första hand teoretisk inramning och inte kunna kopplats till 
vardaglig praktik för kommuner och regioner/landsting. Den internationella forsk-
ningen på området har även lett till att svenska forskare uppmärksammat flernivåstyr-
ning som särskilt intressant. Frågeställningen är hur denna kan kombineras med den 
svenska välfärdsmodellen, med en central förvaltning och en stark kommunnivå. 

Det har på senare tid skett en förändring i och med att begreppet Multi- 
level governance tagits upp i regionkommittén som ett sätt att inkludera lokala och  
regionala nivåer i utformning av hela EU:s politik1. Även i den svenska miljön har 
begreppet kommit att diskuteras i ökad omfattning, efter godkännandet av den nya 
EU-författningen. 

Utgivarna av denna antologi har funnit det angeläget att i olika bidrag diskutera 
begreppet flernivåstyrning med utgångspunkt i den kommunala och regionala/
landstingskommunala nivån. Hur påverkar begreppet vardagen och vilka möjlighe-
ter erbjuder flernivåstyrning? 

Antologin inleds med ett kapitel av en av bokens redaktörer Marie-Louise von  
Bergmann-Winberg, Mittuniversitetet. Hon diskuterar begreppet i sig för att ge  
läsarna en uppfattning om vad innebörden är eller kan vara i ett jämförande perspek-
tiv. EU-medlemskapet och även globaliseringen har satt igång processer som påverkat 
utvecklingen av regioner och kommuner, främst ifråga om effektivitet och bärkraftig-
het, men även deras demokratiska uppbyggnad och funktioner.

Maria Didi, Regionförbundet Uppsala, tar i sitt bidrag upp hur den av EU etablerade 
partnerskapsprincipen i regionpolitiken passar in i svenskt sammanhang. Hon ställer 
sig frågan om detta kan ses som ett exempel på flernivåstyrning. Hennes huvudfråga 
är om den europeiska regionalpolitiken har resulterat i en maktförskjutning till  
lokala och regionala aktörer. Hennes slutsatser, utifrån partnerskapssystemet, är att 
statens roll förändrats från auktoritativ beslutsfattare till organisatör av beslutsprocesser. 

1 Begreppet etablerades i EU’s styrdokument redan inför Enhetsakten 1992, inte minst för att de dåvarande medlemsstaterna skilde sig avsevärt ifrån 
varandra i avseende på storlek, och förvaltningstraditioner. Senare har begreppet kommit att förknippas med den nyaste Vitboken från år 2009 som ett 
slags tillägg till EUs författning. EU som organisation skall byggas upp som ett flernivåsystem för att säkra en hållbar utveckling och öka legitimiteten 
inom EU. White Book on New Governance in the European Union, 2009.
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Som ett led i arbetet med denna antologi arrangerades ett arbetsseminarium för att 
diskutera upplägget i boken i Linköping i april 2009 under värdskap av Linköpings 
kommun och Östsam. Det arrangerades också ett seminarium i Uppsala april 2010 
under värdskap av Uppsala kommun och Regionförbundet Uppland under vilket de 
olika bidragen diskuterades. Vid dessa två tillfällen deltog också representanter från 
respektive värdar med synpunkter. I Uppsala deltog också som externa granskare FD 
Malin Stegmann Mc Callion Karlstads Universitet och Docent Göran Sundström 
Score vid Stockholms Universitet.

Förhoppningen är att antologin stimulerar till förståelse för resonemanget om flerni-
våstyrning och att detta är en viktig fråga för kommuner och landsting/regioner som 
kan komma att påverka hur beslut fattas i framtiden, och hur en kommande svensk 
förvaltning kan utvecklas, och sist men inte minst, hur det kan länkas till demokrati 
och ansvarsutkrävande.

Marie-Louise von Bergmann-Winberg, professor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Pontus Tallberg, omvärldsanalytiker, Region Skåne 

David Feltenius, Umeå universitet, diskuterar hur den lokala och regionala nivån via 
SKL agerar i fråga om den kommunala självstyrelsens ställning i grundlagen i en 
kontext av flernivåstyre. Han hävdar att SKL utvecklat sin författningspolitiska agen-
da till att omfatta fler ställningstaganden som syftar till att stärka det kommunala 
självstyrets ställning i grundlagen. Detta agerande är helt i enlighet med vad som kan 
förväntas med hänvisning till ett ökat flernivåstyre.

Lennart Nilsson, Göteborgs universitet, ser på den regionala nivån och flernivåorga-
nisationen utifrån ett medborgarperspektiv. Hur förhåller sig medborgarna till de 
olika nivåerna som i Göteborg på kort tid utvecklats från två till sex: stadsdel, kom-
mun, kommunalförbund, region, stat och EU. Göteborg som en av de tre storstads-
regionerna har samtidigt förändrat sin kommun- och stadsdelsförvaltning och är en 
del av Västra Götalandsregionen. Hans undersökning omfattar medborgarnas be-
dömning av flernivådemokratin utifrån ett antal olika kriterier.

Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad, tar upp den ofta förbisedda frågan hur den 
regionala nivån förhåller sig till den kommunala. Flernivåperspektivet ger behov av 
nya sätt att hantera politisk vardag vilket enligt honom behöver diskuteras i ökad 
omfattning, framförallt i samband med regionkommuner som nya regionbildningar 
med dess konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Hans jämförelse gäller  
regionerna Skåne, Västra Götaland samt Halland.

Stig Montin, Göteborgs universitet, analyserar i sitt bidrag hur den kommunala  
nivåns relation till EU hanteras. EU är en tydlig nivå med betydelse för kommuner 
och ett behov att beakta i den kommunala vardagen i ökad omfattning, både med 
utgångspunkt från en vertikal och en horisontell flernivåstyrning och vad detta bety-
der för svensk utvecklings- samt välfärdspolitik. Han frågar sig också i vad mån EU 
påverkar kommunerna genom inflytande, anpassning eller inbäddning.

Elin Wihlborg, Linköpings universitet, tar ett annat grepp på flernivåfrågan i och 
med att hon utgår från medborgarens vardag. Med fler individuella val och ökat be-
hov för medborgaren att orientera sig mellan de olika nivåerna. Då öppnas frågor om 
demokratiskt inflytande och legitimitet i en vardagssituation som i sig utgör en poli-
tisk arena för beslut. Hon analyserar vardagen som en privat såväl som en offentlig 
process utifrån valfriheten som styrningsprincip. 

I en avslutande kommentar försöker redaktörerna dra slutsatser för kommuner och 
regioner/landsting vad flernivåstyrning kan innebära för de olika nivåerna, rent prag-
matiskt men även utifrån ett mer teoretiskt perspektiv.
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Flernivåförvaltning i ett jämförande eu-perspektiv: 
nätverkssamverkan för effektivitet och demokrati 
Marie-Louise von Bergmann-Winberg 
Mittuniversitetet

Inledning

Flernivåförvaltning förekommer i praktiskt taget alla länder i någon form, och är 
särskilt vanligt inom större länder där behovet av en förvaltningsstruktur med flera 
olika nivåer är störst, och detta närmast för att trygga en effektiv och helst även rätts-
säker beslutsgång, där även lokalkännedom på lägre nivåer kan byggas in i beslutsun-
derlaget. Detta begrepp skall dock inte blandas ihop med flernivådemokrati, vilket 
förutsätter demokratisk maktdelning på territoriell grund med val på flera olika ni-
våer. Ur statsvetenskapligt perspektiv är givetvis en flernivåförvaltning som även byg-
ger på en demokratisk grund med medborgarförankring genom val, att föredra, men 
även auktoritära politiska system med låg grad av demokrati, har många gånger en 
utbyggd territoriell flernivåförvaltning. 

I detta kapitel skall vi stanna inför i huvudsak demokratiska system med flernivåför-
valtning där vi diskuterar olika former av förvaltningssystem med avseende på länder-
nas storlek, ekonomiska system, effektivitetskriterier, legitimitet, etnicitet och iden-
titet som grund för indelningar på olika nivåer. Vi skall också ta upp orsakerna till att 
vissa länder valt att ha en mer centralistisk, eller flera nivåer i sin förvaltningsapparat, 
och vad Europa beträffar, även diskutera om EU som ett övernationellt organ haft en 
inverkan på uppkomsten och utvecklingen av olika former för flernivåförvaltning, 
inte bara i Västeuropa där olika regionala modeller och system fått se dagens ljus efter 
EU medlemskap, utan isynnerhet de nya östeuropeiska länderna vilkas förvaltning 
under den socialistiska eran präglats av en starkt centralistisk styrning och förvalt-
ning. Exemplen är denna gång hämtade från EU-länderna där en spännande utveck-
ling inom såväl Väst- som Östeuropa ägt rum under det gångna decenniet, och där 
trenderna måhända kan tänkas ha förstärkt varandra, eller gått i motsatt riktning. 
Särskilt regionaliseringen till följd av medlemskap i en övernationell region är ett 
omvittnat fenomen och vi skall kort beröra vad detta har inneburit inom olika länder. 
Vi följer upp detta genom sk. narrativer eller berättelser om hur globaliseringen ska-

par förebilder och drivkrafter för en likartad flernivåförvaltning. En annan röd tråd 
utgår ifrån effektivitet och funktionalitet, eller hur offentliga medel förvaltas mest 
effektivt, mot bakgrunden av vetenskapligt rational-choice tänkande. Den sista berät-
telsen är ett slags ramverk för demokrati i ett historiskt perspektiv samt handlar om 
förverkligande av en flernivåförvaltning som framförallt tar fasta på medborgarnas 
möjligheter till påverkan på olika nivå inom små, medelstora och stora stater.  

Inom EU-länderna finns system för flernivåförvaltning upp till fem nivåer i sällsynta 
fall, men vanligast är två eller tre nivåer, vilka den offentliga förvaltningen i stort sett 
vilar på. Vi tar upp olika definitioner på flernivåförvaltning och knyter dessa till 
government-governance, alltså övergången från traditionell förvaltning till en mer ut-
präglad förvaltning med aktörer även från andra sektorer än den offentliga, i olika 
former av nätverkssamverkan. Struktur- och processfrågorna rörande uppbyggnad av 
och samverkan kring förvaltningen, kopplas sedan samman till förvaltningssystemens 
prestationer: effektivitet och legitimitet samt demokratisk funktionalitet i de tre nar-
rativa perspektiven.

1. Flernivåförvaltning internationellt inom olika politiska system och den 
svenska modellen

Nationella förändringar ifråga om flernivåförvaltning sker ofta som resultat av den 
globala ekonomin som påverkar olika stater på ett likartat sätt, inte minst till följd av 
den snabba ekonomiska utvecklingen till följd av modernisering och kopplingen till 
ett starkare samarbete över nations- och regiongränser. Till detta kan fogas allt fler 
globala arbetsmarknader, samt ett ökat samarbete mellan samhällsekonomin och ett 
näringsliv med skiftande ägandeförhållanden. Detta ökar kraven på effektivitet natio-
nellt för bibehållande av viktiga samhällsfunktioner, och i de länder som slagit vakt 
om en välfärdsmodell, naturligt nog frågor kring tryggande av välfärdsutvecklingen 
över tid. Det är egentligen rimligt att tänka sig att all denna utveckling också får 
konsekvenser för hur staternas förvaltning ändras på de olika nivåerna, från den över-
nationella nivån till nationell, regional, kommunal och sublokal nivå.

Inom hela EU sker framförallt en regionalisering som egentligen startat redan för mer 
än ett decennium sedan, och som en följd av utvecklingen av den Inre Marknaden 
och regionernas ökande roll som internationella aktörer inom EU. Detta har fått 
konsekvenser även för enskilda länder där de allra flesta enhetsstater valt att ge mer 
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autonomi eller självbestämmanderätt för sina regioner och för sin förvaltning på mel-
lannivå, och detta även i starkt centraliserade större länder som Spanien, Italien och 
Frankrike.1 Under en tioårsperiod är det egentligen bara Portugal, Irland och Luxem-
burg av länderna före östutvidgningen, som inte inlett denna process, medan inga fler 
federala stater fötts under samma period. De allra flesta har alltså igångsatt processer 
för att öka den regionala förvaltningen. Ofta har detta även satts i samband med en 
urholkning av nationernas/staternas beslutsfattande, med ansvarsfördelning nedåt i 
hierarkin till regionerna, och uppåt till EU’s centrala organ. 

Sett ur en allmän statsvetenskaplig synvinkel, har en av statsvetenskapens klassiker, 
Robert Dahl, med sin utgångspunkt i det traditionella representativa systemet med 
allmänna val och sin elitkonkurrensmodell, fått konkurrens av vad som kunde be-
traktas som ett postdemokratiskt system där bl.a. ett flernivåsystem synes kunna ur-
holka det rent representativa systemet på central och lokal nivå.2 Statsmaktens orga-
nisation bygger i den klassiska parlamentarismen på central nivå på 
maktdelningsprinciper mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt, och 
maktdelningen förs vidare till lägre förvaltningsnivåer, såsom regioner, kretsar, och i 
sista hand kommuner.

Själva uppbyggnaden på central nivå skiljer sig i förhållande till stater som är federala, 
dvs. har en långt utbyggd självförvaltning och allmänna val på regionnivån. Något 
förvirrande talar man exempelvis både i Tyskland och Österrike om ”Länder” som 
term för de autonoma regionerna. Den andra prototypen är enhetsstater, vilka sedan 
sönderfaller i de som redan påbörjat en regionalisering, eller på engelska ”devolution” 
vilket står för delegering eller decentralisering, och specifikt för det som äger rum i 
Storbritannien. Nästa kategori är de stater som redan regionaliserats med ökad auto-
nomi och självförvaltning, men valt att hålla kvar enhetsstaten som central nivå. 
Inom de federala staterna som utöver EU’s tre och Schweiz i Europa, utgörs av USA, 
Kanada och Australien inom andra kontinenter, avgörs frågan om balansen mellan 
central nivå och delstaterna inom det federala parlamentet och domstolarna, vilket 
stadfästs i författningen. 

1 Dessa processer har studerats av flertalet moderna integrationsforskare, såsom Michael Keating, Ben Rosamond, John Loughlin och Liesbeth Hooghe 
m.fl. enligt förebilder från EUs allra tidigaste historia som David Mitteranyi, Ernst Haas och Karl W.Deutsch. Andra teoretiker av intresse är Michael 

O’Neill, Gary Marks, Charlie Jeffery och Guy B. Peters. För den kommunala nivåns EU-påverkan är Roberto Camagni av intresse, se vidare Camagni, R. 
(2000): Challenges for the European Cities and Rationale for an Urban Policy of the European Union, in: The Regional Impact of Community Policies, 

von Bergmann-Winberg, M-L (ed.), pg. 11–52..

2 Diskussionen förs vidare i nästa avsnitt om förvaltning som governance eller government, med olika uttolkare av begreppen och deras betydelse för 
flernivåförvaltning. 

Typologi för flernivåförvaltning inom EU

Enhetsstater Enhetsstater i upplösning Regionaliserade Federala

Bulgarien Danmark Italien Belgien

Estland Frankrike Spanien Tyskland

Finland Nederländerna Österrike

Grekland Polen

Irland Portugal

Lettland Storbritannien

Litauen Sverige

Luxemburg Tjeckien

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Ungern

Tabell 1.  Flernivåförvaltning inom EU3

Av tabell 1 framgår inte de enskilda staternas grad av centralism eller decentralisering, 
utan endast deras system för flernivåförvaltning. I den första gruppen samsas således 
småstater för vilka en tredje nivå kan anses överflödig, såsom de baltiska staterna, Ir-
land och Luxemburg, men även Finland och Grekland, samt större delen av de forna 
östeuropeiska EU-länderna där de sistnämnda har långa traditioner med en starkt 
centraliserad förvaltning. Intressant är att två länder i den sistnämnda kategorin ändå 
valt att slå in på en väg mot högre regional självförvaltning, nämligen Tjeckien och 
Polen. Polen är ett rätt stort land som i detta hänseende kan jämföras med Spanien, 
Storbritannien och Italien, varför en tredje nivå känns rimlig och funktionell. I Tjeck-
ien är det även frågor som regional identitet och kultur som spelat in, på motsva-
rande sätt som separationen från Slovakien. Det tidigare starkt centraliserade Frank-
rike har under flera decennier nu byggt upp sin regionala förvaltning, liksom Spanien 
i motsvarande grad, medan strukturella olikheter i Italien och Storbritannien för-

3 Cypern och Malta ingår inte i tabellen, pga deras storlek och avsaknad av förvaltning på regionnivå. Tabellen baserar sig på uppgifter från Jahrbuch des 
Föderalismus 2001–2009. Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen samt Statesman’s Yearbook Online. Ed. Barry Turner. Palgrave 
MacMillan 2010.
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stärkts av regionala motsättningar och tidigare traditioner av självstyre, såsom Skott-
land, Wales och Nord-Irland, samt stadsstaterna och de tidigare italienska furstendö-
mena.

Loughlin förklarar uppkomsten av de nya regionaliserade staterna med en starkare 
nationalism även på 1900-talet, som förklaring till uppbrotten för multinationella 
monarkier (Österrike-Ungern), stadsstaterna i Italien liksom även de forna hansastä-
derna och tyska furstendömen, samt för de territoriella monarkierna som Frankrike, 
Storbritannien, Skottland och Sverige.4 Enligt vår mening passar även Spanien som 
multinationell stat in i denna klassificering, liksom även Danmark med liknande 
konstitutionell utveckling som Sverige under århundraden. Däremot synes det för-
ståeligt att varken Finland, Norge eller Island undergått en motsvarande utveckling, 
liksom heller inte de flesta östeuropeiska länder vilka varit delar av imperier eller ut-
satts för olika gränsdragningar under lång tid. Swenden som gjort en omfattande 
historisk analys av framväxten av federalism i Europa som en bottom-up process, 
d.v.s. underifrån, ser egentligen endast de schweiziska kantonerna som ett lyckosamt 
exempel på en konfederal union, alltså en lösare form än federation initialt, som se-
dan blev en fullständig federation över tid.

Det tidiga Österrike-Ungern och det tyska kejsardömet förefaller att trots sin hetero-
genitet, ha varit starkt centraliserade stater, vilket synbarligen försvårade framväxten 
av en federal kultur som hade kunnat överleva. På samma sätt bildades både Frank-
rike och Spanien som odelbara och centraliserade enhetsstater, trots tydliga region-
bildningar som Katalonien och Baskien. Storbritannien uppvisar vid denna tid sam-
ma asymmetri, med England som den klart dominerande regionen på bekostnad av 
Skottland och Wales. Däremot förverkligades en regional autonomi väsentligt snab-
bare i det decentraliserade Storbritannien efter framväxten av den regionala nationa-
lismen under 1800- och 1900-talet, jämfört med Frankrike och Spanien. En annan 
fråga som Swenden ställer sig är varför en relativt homogen statsbildning lyckades i 
Frankrike, men varken i Spanien eller Belgien? Han finner att språk- och kultur var 
en åtskiljande faktor som senare främjade den regionala separatism som sedermera 
borgat för regionalt självstyre i de senare länderna. Storbritannien som delade samma 
problem med tidigare självstyrande regioner med separat kultur – och i vissa fall även 
religion – däremot inte språk – kom långt tidigare att ge upp största delen av det  

4 Loughlin, J. (2007): Subnational Government. The French Experience. För motsvarande diskussion om Italien, se vidare Desideri, C. & Santantonio, 
V. (1996): Building a Third Level in Europe: Prospects and Difficulties in Italy, in: Regional & Federal Studies 1996:6, pg. 96–116

irländska territoriet, ett halvsekel innan Skottland fick någon form av självstyre över-
huvudtaget.5

Centralisering som princip innebär alltid ett deltagardilemma vid en lägre grad av 
maktspridning, medan nackdelarna vid en långtgående decentralisering och rentav 
federalism av schweizisk typ, kan innebära ett maktdilemma och en försvagning av 
staten. Särskilt den sk. nya regionalismen har medfört att statens befogenheter på sikt 
urholkas när delegering sker på territoriella, funktionella, sub- eller supernationella 
villkor, eller varför inte transnationella över existerande gränser? 

För Sverige synes denna indelning i olika förvaltningsmodeller för flernivå intressant, 
och för de relativt homogena nordiska enhetsstaterna är detta förebilder som kan få 
liknande effekter vid exempelvis den omfattande regionreform som Danmark har 
fullbordat, Sverige står i beredskap att skapa och fullfölja, och där Finland valt en 
tydlig tvånivåreform, varemot Norge och Island helt klart lagt dessa reformer på is av 
olika skäl.

 Trots att denna process har startat ungefär samtidigt inom de fem nordiska länderna, 
har Danmarks regionala reform genomförts, och Norge bara börjat sin väg mot re-
gionalisering, och Sverige efter 30 år äntligen efter åratal av regionala experimentre-
gioner nu befinner sig på väg mot lagstiftning, med två, och sedermera fyra perma-
nenta regioner. Finland befinner sig något före Sverige, med den första regionala fas 
med 19 landskapsförbund för drygt tio år sedan, men där huvudreformen syftar till 
ett tvånivåsystem med större kommuner och nätverkssamarbete mellan kommunerna.

Det finns alltså gott om förebilder för Sveriges väg mot en regional modell som passar 
de svenska förutsättningarna även om det slutliga antalet regioner ännu inte är fast-
ställt, och ingen lagstiftning uppenbarligen kan knäsätta dessa regioner före 2014, 
utöver Region Skåne, Region Västra Götaland, Region Halland och Region Gotland.

Sammanfattningsvis har i detta avsnitt helt kort diskuterats modeller för flernivåför-
valtning, framförallt utifrån de experiment och försöksregioner som prövats i olika 
länder med exempelvis den belgiska federationen och den danska regionalreformen 
som ett slags förebilder. I nästa avsnitt skall vi tala om förändringsperspektivet och 
dess innehåll, nämligen hur flernivåförvaltningen byggs upp och vilka effekter den 
kan förväntas få.

5 Swenden, W. (2006): Federalism and Regionalism in Western Europe, pg. 45 ff. London, Palgrave MacMillan
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2. Från government till governance: flernivåförvaltningens nya utmaningar 
och förutsättningar 

I föregående avsnitt berördes den globala utvecklingen och framförallt EU’s roll för 
regionalisering och utbyggd flernivåförvaltning inom de flesta av de 27 medlemslän-
derna. I detta avsnitt skall vi kort ta upp övergången från government, dvs traditionell 
förvaltning med stark dominant statsapparat enligt en hierarkisk uppbyggnad till 
governance, vilket bäst kan översättas med styrning i samråd eller samverkan, inte 
sällan översatt med styrning i nätverk med olika aktörer. Totalt sett innebär detta yt-
terligare en komplikation för den enskilda staten, inte bara styrning av olika nivåer, 
utan även olika former av partnerskap mellan offentlig sektor, privat näringsliv, samt 
tredje sektorns frivilligorganisationer inom det civila samhället, vilket flera författare 
velat beteckna som meta-governance6 just pga den ökade komplexiteten. 

Vi skall i detta sammanhang återgå till det som inledningsvis anförts av Pierre, det 
som han kallar växelverkan eller pendelföreteelser, där perioder av centralisering över-
går i decentralisering under en tidsperiod, för att därefter återgå till centralisering i en 
senare fas. I föregående avsnitt berördes även det postmoderna samhället, vars struk-
turer kompletteras av nya självstyrande nätverk. Keating finner att den nya regional-
förvaltningen som uppkommit under de senaste decennierna verkar ha sin grund i 
olika utvecklingskoalitioner som bygger på platsbaserade allianser av sociala och po-
litiska aktörer över klassgränserna. 

Omvänt kan man också hävda att de politiska strukturerna i själva verket ger legiti-
mitet åt governance på olika förvaltningsnivåer, trots att det i själva verket är relativt 
stora skillnader mellan olika maktstrukturer.7 Trenderna för innevarande decennium 
visar att flernivåförvaltningen i ett flertal länder verkar röra sig i riktning mot ett mer 
decentraliserat system, i själva verket rentav ett slags upplösning, såsom i Storbritan-
nien, men inte enbart i riktning mot en sk. ny regionalism, utan i en del fall rentav en 
ny lokalism, som i fallet med Finland. Den vertikala flernivåförvaltningen bör alltså 
i modellen kompletteras med en motsvarande horisontell flernivåförvaltning, möjli-
gen till följd av att statens roll inom större infrastrukturprojekt och exempelvis regio-
nala satsningar, minskar till förmån för nätverkssamverkan, inte minst inom EU’s 
strukturfondsprojekt.

6 Här avses snarast en övergripande tolkning på nivån över själva förvaltningen

7 Keating, M. (1998): Is there a regional level of government in Europe, in:Regions in Europe,  
Le Galés, P. & Lequesne, C. Routledge, London, pp. 16 ff.

Det finns ett flertal olika definitioner på governance, där det gemensamma nämnaren 
verkar vara just samverkan mellan olika aktörsgrupper i nätverksliknande konstella-
tioner. I de flesta fallen kopplas governance-styrning ihop med långtgående decentra-
lisering, men givetvis behöver det inte vara så, vilket exemplet med den ryska förvalt-
ningen och de ekonomiska näringslivsaktörerna eller oligarkerna8 visar på. Inom EU 
länderna är det framförallt partnerskapen och offentligt-privata satsningar på infra-
struktur inom de regionala nivåerna som tydligast utmejslat governance begreppet.9 
Pierre (2010, 261 f.) framhåller att forskarna antingen valt att fokusera på själva 
strukturerna eller institutionerna, eller styrningsprocesserna över tid. Den stora 
mångvetenskapliga litteraturen om nätverkssamarbete, och rentav uttrycket corpo-
rate governance om företagssamverkan och intern styrning, visar också på en viktig 
del av governance som styrning via och genom nätverk.

En av de viktigaste indelningsgrunderna står Marks & Hooghe10 för i sin indelning 
av två former av governance, där den första formen kopplas till styrningen inom ett 
federalt system, omfattande, stabilt och begränsat till sitt antal funktioner, och där 
den andra gäller mer ad hoc funktioner, d.v.s. nätverkssamarbete av tillfällig karaktär 
såsom projekt och partnerskap. Piattoni ser problem med det som verkar falla mellan 
nivåerna, dels ifall nivåerna är flera än två, och de icke-offentliga aktörerna rör sig 
mellan nivåerna beroende på var de upplever sig få det största inflytandet på besluts-
fattandet.11 Benz & Eberlein varnar för en sammanblandning av aktörer, olika arenor 
med kopplingar till varandra och oklara beslutsregler i sin jämförelse av regioner i det 
federala Tyskland med den decentraliserade enhetsstaten Frankrike. Han kallar detta 
för en förenad beslutsfälla, men ser ändå en utväg genom en tydlig differentiering av 
beslutsstrukturer genom en ganska lös koppling av olika arenor, och en balanserad 
blandning av olika samverkansnätverk inom governance-strukturen, den vanliga hie-
rarkiska ordningen och konkurrenssituationer.12 Tydlig åtskillnad av beslutsregler och 
ansvarsutkrävande av aktörerna samt uppföljning av implementeringsprocesserna 

8 Intressant nog står det grekiska begreppet oligarki för fåvälde i direkt översättning och har under historiens gång alltid betecknat organisationer eller 
stater med auktoritärt styre av ett fåtal individer.

9 Se vidare Bache, I. (2008): Europeanization and Multi-level Governance: Cohesion Policy in the European Union and Britain, Lanham and Oxford, 
samt Conzelmann, T. (2008): Towards a new concept of multi-level governance? MLG Atelier, 10.9.2008. Committee of the Regions.

10 Marks, G & Hooghe, L (2004): Contrasting Visions of Multi-Level Governance. In: Multi-level Governance, ed. Bache, I & Flinders, M. Oxford 
University Press, s. 15–30

11 Piattoni, S. (2008): Subnational Governments and Non-governmental Organizations. A Difficult Coexistence within Multi-level Governance? MLG 
Atelier, 10.9.2008. Committee of the Regions. Hon refererar givetvis särskilt till de olika lobbyorgansationer som är stationerade i Bryssel, men som 
givetvis finns på alla nivåer inom flernivåförvaltningen i olika medlemsstater.

12 Benz, A. & Eberlein, B. (1998) Regions in European Governance: The Logic of Multi-Level Interaction. European University Institute, Working 
Paper RSC No 98/31. Det intressanta med fallstudierna i Tyskland och Frankrike visar att trots stark regional styrning, förmår ändå de tyska städerna 
starta och driva en samverkan för städernas utveckling med en mångfald aktörer, medan de franska städerna med större handlingsutrymme och svag 
regional ledning, inte vågar ta ut svängarna.
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verkar vara ett steg i rätt riktning. Studierna visar att de enskilda städer som under-
sökts i Frankrike och Tyskland präglats av den övergripande statliga kulturen, både 
det som visar sig vara en svag stat i enhetsstaten Frankrike, och ett starkt delstatsledar-
skap i det federala Tyskland.

Givet det faktum att de övernationella direktiv som EU beslutar om även skall imple-
menteras i medlemsstater med vitt skild storlek, geografisk utsträckning, flernivåför-
valtning, etnisk homo- eller heterogenitet, politisk kultur och språk, bör det finnas en 
strävan till att skapa tydliga beslutsstrukturer på alla nivåer, från den nationella, till 
den regionala där denna nivå är utbyggd, samt lokala nivån. Framförallt är det viktigt 
med ett tydligt regelsystem gällande vilken nivå besluten tas på, ifall dessa inte förut-
sätter nationell lagstiftning. Om bilden kompliceras av flera icke-offentliga aktörer på 
de olika nivåerna, är risken för beslutskollisioner och dödläge relativt stor utan tydlig-
het i beslutsprocessens alla stadier och nivåer. Motsvarande exempel kan utan vidare 
ses i den svenska statliga regionalpolitiken och svårigheterna med samverkan kring 
kommunala infrastruktursatsningar av nationellt intresse, särskilt frågor om offent-
ligt-privat partnerskapsfinansierade projekt.

Stig Montin anför i en intressant studie att politikområden kan uppfattas som olika 
steg i en governance process beroende på när de tillkommit. Den första generationens 
politikområden är exempelvis uppbyggnaden av rättsstaten med civila och politiska 
rättigheter, medan den andra generationen innefattar välfärdsstatens politikområden. 
Den tredje generationens politikområden är exempelvis hållbarhetspolitik, regional 
utvecklingspolitik, folkhälso- och klimatpolitik. De senast tillkomna politikområden 
präglas av att ett genomförande kräver deltagande från olika nivåer, och även flera 
beslutsfattare från olika sektorer, vilket gör styrningen interaktiv. Samordningen av 
olika typer av resurser från olika håll leder till att resultatet blir mer än delarna. Det 
gäller alltså att organisera befintliga resurser på nya sätt och utifrån ömsesidigt lä-
rande och goda exempel. Modernt styrande kännetecknas av interaktivitet, med styr-
ningsformerna hierarkisk, marknads-, nätverks- samt diskursiv styrning.13   

Bland de hämmande faktorerna när det gäller flernivåförvaltning och governance-
perspektivet kan nämnas sektorspolitiken och oförmåga att arbeta över sektorsgrän-
serna, vilket är något som allt fler EU-länder gör klokt i att försöka överbrygga för att 
främja snabbare och mer genomtänkta beslut med konsekvenser både på central, re-
gional och lokal nivå. Ansvarsutkrävande och beslutslegitimitet samt rätt nivå för 

13 Hedlund, G. & Montin, S (red) (2009): Governance på svenska. . Santérus Academic Press Sweden, Stockholm

beslut enligt subsidiaritetsprincipen har vi anledning att återkomma till i samband 
med avsnitten om effektivitet och demokrati nedan. 

3. Effektivitet och ekonomiskt bärkraftiga regioner  
– en fråga om funktionalitet? 

Det andra perspektivet i narrativ mening gäller effektivitet och ekonomiskt bärkraf-
tiga subnationella enheter, vanligtvis regioner och kommuner, men även inom vissa 
stater till följd av storlek och historiska orsaker, ännu fler underliggande förvaltnings-
nivåer. Vi kan följa upp utvecklingen mot en större funktionalitet över tid inom vissa 
regioner men även när det gäller delstater globalt sett. Om ekonomiska resultat av 
flernivåförvaltning skall analyseras i ett jämförande perspektiv, tillkommer själva 
output-funktionen i en motsvarande modell. Om effektivitet och funktionalitet skall 
mätas i termer av ekonomisk bärkraft, kan vi välja att istället för strukturperspektivet, 
betrakta endast utfall som mäts över tid. Vi har hittills skilt mellan olika former eller 
strukturer för flernivåförvaltning och kopplat aktörer i samverkan eller governance, till 
dessa strukturer. För att koppla detta med ekonomisk prestanda för att kunna skapa 
och upprätthålla en välfärdsstat för medborgarna, är det viktigt att analysera vilka 
faktorer som kan vara viktiga när det gäller att skapa en funktionell flernivåförvalt-
ning med god beslutskvalitet utöver de nödvändiga resurserna, vilket vi även kan 
definiera som effektivitet. Vad kännetecknar då en effektiv flernivåförvaltning?

Efter en indelning av Keating (1997, 389ff ) i regionala faktorer med avseende på 
framgång för regioner, i 

a. funktionell omstrukturering av politisk-administrativa organ för att förbättra 
den regionala ekonomins resultat i förhållande till den internationella konkur-
rensen samt globala investeringsflöden. Exemplen som nämns är utvecklingsby-
råer i England, Skottland och Wales med anknytning till New Labour och skot-
ska samverkansorgan,

b. institutionell omstrukturering som förorsakats av övernationella organ som EU, 
och som leder till en form av ”integrativ regionalism” där den regionala enheten 
smälter samman eller integreras med staten i en process med politisk reglering 
och administrativ decentralisering för att skapa enhetliga skatte- och organisa-
tionsinstrument, som i det franska systemet under senare år
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c. politisk mobilisering, vilket förutsätter en radikalt ny design av statens politiska 
administrativa struktur, genom att stärka såväl den regionala förvaltningen som 
det regionala samhället, med utgångspunkt från identitet, vilket Spanien är ett 
utmärkt exempel på. Till den politiska mobiliseringen återkommer vi i narrativet 
om demokrati, identitet och legitimitet nedan, liksom det tredje exemplets 
koppling till identitet och kultur, vilket passar bättre i nästa avsnitt.

Keatings indelning motsvarar ganska långt vår indelning i detta kapitel, där den först-
nämnda faktorn är en motsvarighet till det svenska regionbygget som tar sin avstamp 
i detta med konkurrens- och bärkraftiga regioner. Den andra faktorn rör fenomenet 
integrativ regionalism och visar på EU’s inflytande på regionstrukturen i flera länder. 
Gemensamt för Keatings båda faktorer är också Veggelands tankemodell kring kon-
kurrenskraftig governance, där den regionala governance uppbyggnaden utgör ett slags 
kontrakt med EU i form av regional planering och fullföljande via partnerskapen. 
Veggeland påpekar att övergången från den nationella governmentbaserade demokra-
tin egentligen passerades under EUs märkesår 1992 och gav plats för en internationell 
och interregional governance ordning som grundar sig på kontrakt mellan  
aktörerna, och denna ordning skulle också med tiden komma att få ökad legitimitet.14 

Salone särskiljer behovet av integrationsprocesser för flernivåförvaltning, och hans 
bidrag till en funktionell omstrukturering är i linje med Keating. Han tillför aktioner 
och aktörer på sektorsnivån: territoriella konkurrensfaktorer hör ihop med varandra 
så att ekonomiska komponenter bör utvecklas tillsammans med komponenter för  
strategiskt beslutsfattande, vilket kan kräva nya redskap för en mer integrerad plane-
ring samt en kombination av olika faktorer som är särpräglad för den region eller det 
lokalsamhälle det gäller. Detta gäller särskilt för nivån på resurser, vilket är en känslig 
del av processen, som idag ofta inbegriper privat finansiering, och som tidigare var 
både svårt och besvärligt när det gällde ickeinstitutionella aktörer, och särskilt ifråga 
om att få dem med i en långsiktig regional planering. Idag lyckas sådant governance 
samarbete bättre eftersom banker samverkar med regionala intressenter som univer-
sitet och handelskammare och andra industriella företag på den politiska arenan. 

Nivån för inblandade aktörer är också intressant. I många länder, inte minst den 
försök och misstag-approach som oftast kunnat iakttas i det Italien som Salone un-

14 Veggeland, N. (2004): s.44 ff. Författaren gör sig också till uttolkare för den traditionella Rokkan modellen med exit, voice and loyalty, dvs. lojalitet 
med det nationalstaten så länge som den uppfattas som legitim. Även Mc Stegmann Mc Callion (2007): (s.339), ser EU samt partnerskapssystemet som 

en möjlig pådrivande faktor för de första experimentregionerna, vid sidan av starka aktörer inom olika nätverk.

dersöker, kunde aktionsmönstret renodlas så att det tydligare framgår vilka som bär 
ansvaret och detta kan regleras mellan central och regional nivå, främst för att främja 
synergieffekter vid offentligt-privat partnerskap. Till detta kommer även FoU samar-
bete som driver fram lokalt konkurrenskraftiga tjänster till företag, på basen av infra-
struktur- och miljömässiga fördelar. 15 Salones exempel visar på strukturförändringar 
över tid, ett aktivt nätverk för partnerskap och andra inblandade aktörer, som givna 
förutsättningar för ekonomiskt bärkraftiga regioner och kommuner. Dessa exempel 
kan ses som nödvändiga förutsättningar, men som vi tar upp i nästa avsnitt, måste fler 
faktorer till för att det skall vara tillräckligt för en självgående regional-lokal utveckling.

När det gäller funktionaliteten för olika system för flernivåförvaltning, behövs det 
förebilder och goda exempel för hur förvaltningen läggs upp på de olika nivåerna, och 
hur governancestrukturen fungerar på ett så framgångsrikt sätt som är rimligt och 
möjligt. Veggeland har utvecklat en modell med input och output, kopplat till demo-
kratiska utmaningar där en dylik idealmodell bygger på policies som får sin legitimi-
tet framförallt genom funktionalitet och effektivitet, vilket är mätbart i modellens 
output eller resultat, och som är kopplat till den interna styrningen. Detta ser Veg-
geland som en utmaning för de demokratiska principerna om öppenhet, transparens 
och deliberativ politik. (Veggeland 2004:20)

Policynivån och konstruktionen av policynätverk på den horisontella nivån och på 
den vertikala, mellan olika men inte hierarkiskt bundna nivåer, representerar kanske 
den största svårigheten och utmaningen idag. Tidigare har motsättningar mellan ter-
ritoriell politik och de aktioner som andra aktörsgrupperingar velat satsa på, haft sitt 
ursprung i olika målsättningar och drivkrafter.16 Det är alltså viktigt att varsebli och 
studera såväl horisontella som vertikala policynätverk inom governancestrukturen 
inom olika länder med avseende på storlek, förvaltningsnivåer och federalistiska eller 
enhetstatsbildningar.

De åtgärder som föreslås är tveklöst en framkomlig väg för att öka effektiviteten i 
beslutsfattandet på olika nivåer, samt skapa funktionella regioner vid decentralisering 
av statlig förvaltning. Flera av de exempel som anförts ovan, kommer från Italien, 
närmare bestämt norra Italien, där mycket av de samarbetsstrukturer som intresse-
rade Putnam för snart tre decennier sedan, uppenbarligen fortlever. Även andra glo-
bala förebilder och efterföljare kan direkt studeras för deras effekter på bildandet av 
15 Salone, C. (2007): Neo-regionalism and local development policies. “Regions in Focus?” Regional Studies Association Conference. Lisbon, Portugal 
2–5 April 2007

16 Salone, C. (2007)
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subnationella enheter och hur förändringar sker genom påverkan, benchmarking eller 
regional/lokal konkurrens. Hur mycket exempelvis EU bidragit till jämförbara fler-
nivåmodeller inom exempelvis de nya medlemsstaterna vilka inte tidigare haft mot-
svarande indelningar och funktioner, bör kunna analyseras under ett längre tidsper-
spektiv.

Den nya regionalismen förefaller att på bred front inom EU ha lett till bildandet av 
nya regioner med uppenbarligen mer framgång både när det gäller resursanvändning 
och förvaltning, givetvis med vissa undantag. Modellerna för de stater som skapat 
regioner med viss autonomi och självstyre visar på att utvecklingen för dessa regioner 
motsvarat förväntningarna, (se tabell 1 och Eurostat för en regional jämförelse över 
tid.) Tidsmässigt sammanfaller governanceförvaltningen med de nya EU medlem-
marnas inträde och regionalisering. Med facit i hand återfinner vi de mest framgångs-
rika regionerna i Västeuropa, och bland dem som kunnat integrera en stark regional 
identitet och kultur med autonomi, medan de polska och tjeckiska regionerna up-
penbarligen kommer att behöva mer tid att kunna profilera sig och konkurrera inter-
nationellt. Till detta återkommer vi i nästa avsnitt.  

De nya modellerna är ofta baserade på tidigare arbetsmarknadsregioner eller utgörs 
av regioner med en distinkt historia och förflutet. Synbarligen verkar detta vara några 
av de faktorer som leder till positiv regional utveckling när de kopplas samman med 
governance och de nya bottom-up strukturerna. Kan detta kombineras med sektorsö-
vergripande förvaltning och öppnare strukturer, finns åtminstone nödvändiga förut-
sättningar för en gynnsam regional utveckling. Pike et al17 varnar dock för att den nya 
regionalismen och flernivåförvaltningen kan resultera i en försvagning av statsappa-
raten, inte minst p.g.a. det ökade samarbetet mellan subnationell och transnationell 
nivå. Inom den globala ekonomin har detta kopplats samman med New Public Ma-
nagement, och kanske bidragit till att den eufori som föregick dagens lågkonjunktur, 
inte stävjades i tid. Tankegångarna från Pierres pendelrörelse mellan den svagare de-
centraliserade staten till den starkare centraliserade staten i en ständig växelverkan 
känns aktuella även här.

Den svenska Ansvarsutredningen som grund för en ny svensk regionindelning utgår 
från samma premisser om nya och större funktionella regioner med starkare besluts-
förmåga och kontroll över ekonomiska resurser. Ytterst skall regionerna ansvara för 

17 Pike, A., Rodríguez-Pose, A. & Tomaney, J. (2006): Local and Regional Government. Routledge. Se även Statskontoret 2007:2. Joining-up for 
regional development. How governments deal with a wicked problem, overlapping policies and fragmented responsibilities. Stockholm

och trygga den regionala välfärden i ett av EU’s allra mest jämlika länder med små 
regionala socioekonomiska skillnader mellan de nuvarande länen. Efter mer än tre-
hundra år skall den svenska regionala länsindelningen förnyas. Detta sker som en 
följd av behoven av större regioner för att garantera en likvärdig välfärdsutveckling, 
samtidigt som den sektoriserade statliga styrningen på regional nivå förenklas och 
samordnas. Uppkomsten av nya länsöverskridande arbetsmarknads- och pendlings-
regioner underlättas också av större regioner med helhetsansvar för infrastruktur och 
transporter. Vidare sker en överföring av hälso- och sjukvårdsansvaret, vilket ganska 
långt motsvarar några av de nya regionbildningarna inom andra EU-länder. De nya 
regionerna skall även ha direktvalda regionala organ för att öka medborgarnas insyn 
och engagemang, vilket i nästa avsnitt diskuteras mer ingående. Landstingen om-
vandlas till sk. regionkommuner med samma gränser som de nya regionerna.

Svegfors’ remissförslag räknar med 6–9 regioner, utifrån kraven på en befolkning om 
en till två miljoner invånare, inte gärna mindre än en halv miljon, enligt arbetsgrup-
pen, som också förutsätter ett eget regionsjukhus eller institutionaliserat samarbete 
samt ett eget universitet med betydande fasta forskningsresurser. Det finns stor poli-
tisk enighet om behovet av en reform och arbetsgruppen har också demonstrerat 
politisk enighet ifråga om förslaget. På samma sätt betonas att detta är en bottom-up 
process som kräver folklig förankring och ett underifrån perspektiv när de nya regio-
nerna skall bildas. Problemet är snarast att de svenska länen idag är ganska olika 
ifråga om befolkningsstruktur och – täthet, infrastruktur och i synnerhet vägnät, 
järnväg och flyg, liksom även när det gäller sysselsättning och befolkningspyramid. 
Vissa kommuner, och även vissa län, är typiska avfolkningslän, medan de experi-
mentlän som Region Skåne och Region Västra Götaland, vilka setts som förebilder 
för Ansvarskommittén, är typiska tillväxtområden med ökad befolkning, ekonomisk 
tillväxt och positiv utveckling och vilka även bildats med utgångspunkt från landets 
största städer. Detta gäller också den lilla, och med tanke på utredningens mål, klart 
asymmetriska region Halland. Däremot är den föreslagna Region Gotland bara en 
enda kommun och därtill en perifer med ekonomiska problem samt avfolkning och 
behov av omstrukturering. Steget mot asymmetriska regioner i Sverige har redan ta-
gits, och banar väg för okonventionella lösningar av funktionell natur.
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4. Demokratin i ett flernivåperspektiv: vilken betydelse har kultur och identi-
tet samt demokratiska val? 

Den sista röda tråden utgörs av demokratistrukturer och flernivåsystemens påverkan 
på demokratiutvecklingen över tid inom olika politiska system. Begrepp som blir 
viktiga i detta avsnitt är, utöver demokrati, kultur, demokratisk funktionalitet, iden-
titet och legitimitet. Om vi utgår ifrån den högsta nivån inom Europa – det mångna-
tionella EU – och den brist på legitimitet i förhållande till befolkningen som är om-
vittnad av många forskare, och debatten har heller inte tystnat ens efter 
Lissabon-fördragets godkännande, stöter vi på ett problem redan på den högsta nivån 
i ett system med flernivåförvaltning. Fortfarande pågår debatten om demokratiun-
derskottet och legitimitet inom EU och dess flernivåförvaltning18. Följaktligen intres-
serar vi oss för hur dessa begrepp aktualiseras på de andra nivåerna och vad detta i 
sista hand betyder för demokratiutveckling och – inte minst – bibehållande av en 
makt som utgår från folket i konstitutionell mening. 

Ett förvaltningssystem med tre eller flera nivåer förutsätter en stark mellannivå med 
delvis självstyrande regioner inom vissa ansvarsområden vid sidan av starka kommu-
ner och centralmakten. Detta förutsätter en noga övervägd finansiering av regioner-
na, för att undvika en uppdelning i starka och svaga regioner, exempelvis tillväxtre-
gioner med de största städerna, jämfört med avfolkningsregioner utan egentliga 
regionala tillväxtmotorer och andra incitament. Till detta kommer betydelsen av re-
gional kultur och identitet, och på många håll i Europa även en tidigare gemensam 
regional historia och kanske tidigare självständighet eller autonomi. Under sekler av 
krig har gränserna mellan staterna dragits på ett många gånger okänsligt sätt som 
splittrat etniska befolkningsgrupper och beroende på gränsernas åtskiljande natur, 
ibland för åratal framåt. Europa kännetecknas idag av multikulturella och gränsöver-
skridande regioner vid sidan av mer homogena regioner med tydlig identitet och ti-
digare historia, såsom Skottland, Katalonien och Bayern. I Norden finns knappast 
dessa regioner med stark identitet, kanske med undantag för de nu tillkomna Region 
Skåne, Region Halland, Region Gotland och Västra Götalands Regionen samt Jämt-
land i Sverige, Jylland och Bornholm i Danmark samt Åland i Finland, med vissa 
liknande särdrag även i Nord-Norge, nordligaste Sverige och Finland med samerna.

Ser vi till identitet och subnationella kulturer på närmast följande lägre förvaltnings-
nivåer, har vi frågan om demokrati och legitimitet på den nivå som kunde betecknas 
som kommunal eller subregional, eller varför inte sublokal, i exempelvis kommun-

18 Se vidare bl.a. Pike 2006, Salone 2007, Loughlin 2007 samt Veggeland 2004.

delsförvaltning enligt svensk förebild. Lättast att följa upp vad governance strukturen 
kan betyda här genom att de lokala nätverken är mer transparenta och kopplingarna 
till politiskt ansvarskrävande tydligare.  

Det demokratiska underifrån perspektivet är viktigt ur legitimitetssynpunkt. Subsi-
diaritetsprincipen innehåller många element av statsvetenskapligt intresse – inte 
minst frågan om funktionell respektive territoriell representativitet i det politiska 
systemet, samt synen på politik som consensus-byggande genom lokal förankring utö-
ver de formella politiska representativa strukturerna. Subsidiaritet kan även ses som 
en särskild form av lokal autonomi som ett ansvarstagande för social och regional 
balans, och subsidiär reglering. Egentligen representerar det nya subsidiaritetsbegrep-
pet mer av en återgång till det ursprungliga synsättet, och mindre av en tillämpning 
av ”acquis communautaire”, samt Enhetsakten, Maastricht- och Lissabonfördragen, 
varvid så kallade territoriella aktörer ges större funktionsmöjligheter och påverkan på 
den egna livssituationen och det lokala politiska systemet.

Vi har redan kort berört partnerskapet i lokala och regionala tillväxtavtal i Sverige, 
och här kan det vara intressant att fortsätta med analyser av parternas respektive 
styrka och förmåga till påverkan, även när det gäller demokratiskt ansvarstagande. 
Triple Helix och klustervarianter på subsidiaritetsbegreppet har dykt upp som nya 
fenomen, men bidrar dessa till ett bottom-up eller top-down perspektiv?

Andra frågor gäller lokalt entreprenörskap, näringslivsmiljöer, boendeklimat, attrak-
tiva livsmiljöer och by- versus kommunalkultur. Här sker ett samspel och maktdel-
ning på lokal nivå, vilket innefattar initiering, implementering och utvärdering av 
den lokala självstyrelsens funktion i ett mikroperspektiv. Rimligtvis kan en utvärde-
ring av initiering och implementering av lokala utvecklingsprogram också fokusera 
på de olika aktörerna: eldsjälar och drivande aktörer, men även på en ny kategori som 
kunde kallas politiska aktörer eller entreprenöriella politiker inom lokalsamhällen 
som antingen svarar för kommunal uppbackning eller som utgör regelrätta ”glastak” 
i genomförandeprocessen19. 

De nordiska ländernas tillämpning av subsidiaritetsprincipen inom sin lokala förvalt-
ning kan anses utgöra en förebild för demokrati, legitimitet och de nya governance-
strukturerna. Den sublokala demokratin kring kommundelsförvaltning och gover-
nance på bynivå är sannolikt en följd av historiska orsaker och liten befolkning spridd 

19 Se vidare von Bergmann-Winberg (2010): Politiskt entreprenörskap – ett nytt fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan?
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över ett stort antal kvadratkilometer och bristfälliga kommunikationer i historiskt 
perspektiv över tid. Andra strukturer och befolkningsmängder kräver andra lösning-
ar, men konkurrensen om resurserna mellan dels regioner och dels subregionala, 
kommunala och sublokala nivåer spelar även här en viss roll. Multietniska regioner 
och lokala system uppvisar särskilda problem när det gäller legitimitet för politiska 
lösningar i det fall att två eller flera grupperingar tävlar om makten, vilket ytterst kan 
bottna i konkurrerande identiteter, språk, religioner och kulturer. Å andra sidan visar 
tidigare forskning även lyckosamma exempel på samverkan i governance och fokuse-
ring på gemensamma mål inom flera av EU’s pilotprojekt även inom multikulturella 
regioner. Uppenbarligen förefaller det att vara en nyckel till framgång för regioner 
och subregioner om politiska skiljelinjer går att kompromissa om, och ifall politiska 
strukturer kan skapas som klarar av konflikter av ovanstående slag. Intressanta exem-
pel i modern tid är Belgien som efter en lång tid av samförvaltning på sikt kan leda 
till en uppdelning inte bara inom en federation utan rentav leda till två olika statsbild-
ningar. Lika intressant är givetvis fallet med det forna Jugoslavien och dess sönderfall 
efter socialismens kollaps, och den politiskt fredliga och mindre dramatiska upplös-
ningen av Tjeckoslovakien.  

Även i Sverige har frågan om regionala identiteter kort berörts av den svenska An-
svarskommittén, men i utredningen konstateras att Sverige i stort saknar regionala 
identiteter, vilket är att underskatta problemet med regional identifikation. Detta är 
dock ett av grundfundamenten i regionbygget – samhörighet och känslan av regional 
identitet, vare sig det rör sig om skåningar, göteborgare, bohuslänningar, gotlän-
ningar, jämtlänningar och dalmasar, för att nämna några exempel på välkända lokala 
och regionala identiteter. Internationellt sett är det just storregioner med tydlig iden-
titet som idag kunnat hävda sig även internationellt såsom Skottland, Wales, Katalo-
nien, Vallonien och Flandern vilka även lyckats med olika former av regionalt själv-
styre.

Inom EU som politisk union är kommuner, kretsar, län och regioner av högst olika 
storlek, beroende på historiska omständigheter och olika utveckling, vilket är natur-
ligt med tanke på ländernas storlek och politiska utveckling samt alla århundraden av 
europeiska krig. Det låter sig inte göras att specificera de regionala modellerna enligt 
kriterier på någon slags enhetlighet, mer än EUROSTATs statistiska regioner för den 
regionala politiken på NUTS2 nivå. Dock finns det redan idag intressanta förebilder 
där regionbygget avlöpt relativt snabbt och smidigt som de nya svenska regionerna, 

men även Schweiz under tidig historisk period och Österrike samt Tyskland efter 
andra världskriget. Att integrationen av de fem nya delstaterna i det forna Östtysk-
land försvårats av en ogynnsam ekonomisk utveckling och globala konjunkturer, har 
kanske inte varit helt oväntat, och kommer kanske ännu att dröja några decennier. 
Regioner som de ovannämnda har däremot utgjort regioner redan under flera hund-
ra år, och har bara under modern tid fått utökad regional självförvaltning. När det 
gäller konstruktionen av nya regioner inom Europa och globalt, är det alltid skäl att 
starta processen med att skynda långsamt, och att utgå ifrån inte bara funktionella 
arbetsmarknadsregioner utan även eventuella landskapstraditioner och samarbete 
både inom och över regiongränserna.

Lika viktigt är i allt regionbyggande att ta avstamp ifrån de lyckade exemplen i natio-
nell och internationell benchmarking, i Sverige alltså Region Skåne och Region Västra 
Götaland, vilka tydligt visar att det är viktigt att kunna samordna funktionerna och 
att bygga upp en väl fungerande administration och utveckla en gemensam överbryg-
gande identitet som förenar regionerna, även mot bakgrund av problem som upp-
kommit under försöksperioden.

Det är också fullt möjligt att utöka antalet förvaltningsområden som kunde handhas 
på regional nivå, vilket även sker inom flera av de regionaliserade staterna i tab. 1.  
Detta är helt i linje med subsidiaritets- eller närhetsprincipen som förordar beslut på 
lägsta möjliga nivå, och utgör en av hörnstenarna inom EU’s nya författning. For-
merna för medborgarnas inflytande behöver också utvecklas, inte minst genom val 
till de regionala organen, men även genom att öka inflytandet för långt flera medbor-
garorganisationer och grupperingar, vilka exempelvis deltar i de EU partnerskap som 
byggs upp under längre perioder, och som även detta utgör grundvalar för regionbyg-
gen. Allt detta tar tid, och bör snarast vara en del av en längre process, då detta inte 
bara är fråga om att bygga administrativa förvaltningsnivåer med vissa fastlagda upp-
gifter. Regionbyggande är en långt mer komplicerad och mångfasetterad process än så.

När det gäller antal och storlek för kommande regioner i det framtida Europa, är det 
också fråga om funktionalitet. Det känns angeläget med en regional uppdelning som 
är sektorsövergripande för den statliga styrningen, men lika viktigt är att skapa funk-
tionella regioner som överensstämmer med de administrativa i så stor utsträckning 
som möjligt. Här kan poängteras strävanden i Tjeckien och Polen att ytterligare byg-
ga på funktionalitet och redan existerande samarbete, liksom med hänsyn till etniska 
strukturer. Det måste finnas frihetsgrader och en förståelse för att en likvärdig välfärd 
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kan kräva olika lösningar i olika delar av Europa. En demokratisk legitimitet kan 
förutsätta småskaliga lösningar för regioner, på samma sätt som den regionala identi-
teten och anknytningen till regionen kan tala för ett större antal mindre regioner av 
asymmetrisk karaktär, Region Gotland och Region Halland kan trots detta uppnå 
motsvarande funktionalitet som Katalonien och Baskien. Avstånd och transportnät, 
samt avsaknad av sammanhållande infrastruktur, kan göra en storregion svårbemäs-
trad. 

Det är viktigt att processerna med att skapa nya regioner, och nya självstyrelseorgan i 
den process som bl.a. Keating med efterföljare, benämner den nya regionalismen. 
Dock är det viktigt att dessa modeller blir rätta från början, och att nedifrån perspek-
tivet leder till att de föreslagna regionerna initialt kan bildas, för att sedan kanske 
under kommande decennier kunna utvecklas vidare. Den danska modellen med en 
top-down konstruktion av nya regioner är inte möjlig att efterfölja i andra länder som 
saknar dels samma homogenitet ifråga om välfärdsfördelning men som i gengäld 
uppvisar tydligare regionala särdrag. En utveckling som inte låser strukturer för sekler 
framåt, utan möjliggör bara en dynamisk process i linje med det som under två de-
cennier strukturerat om delar av Europa, har visat på hur väl detta kan utfalla om det 
ges tillräckligt med tid och alternativa möjligheter. 

En summering av de tre perspektiven inom flernivåförvaltning knyter ihop de tre 
narrativen eller röda trådarna i en föreställning om starka subnationella förvaltnings-
enheter som är konkurrenskraftiga i global mening, men även förenade i sin samsyn 
på mål och resultatinriktning och därtill förenade i demokratisk mening med lokal 
förankring och legitimitet. Historiskt sett har de delstater, regioner eller områden/
kommuner kunnat hävda sig som förmått decentralisera sin förvaltning i takt med 
tiden och som beaktat detta med governance, demokratisk legitimitet, identitet och 
ekonomisk bärkraft som byggts upp över tid, och med beaktande av global konkur-
renskraft, inte minst genom entreprenöriella och innovativa satsningar utöver de tra-
ditionella mönstren. Det är inte alltid de ekonomiska förutsättningarna som bildat 
utgångspunkten för framgångsrika regioner eller delstater, utan snarare har struktur-
omvandlingarna initierats nedifrån, och av starka, drivande aktörer som verkat i en 
atmosfär av demokratisk legitimitet och politiskt entreprenörskap med koppling till 
det politiska ansvarstagandet. 

Trådarna löper samman för de tre narrativen som vi följt upp jämsides och vi finner 
att det sannolikt inte är ett antingen-eller utan ett både-och perspektiv som gäller. 

Demokrati kan inte ersätta bristen på entreprenörskap och nytänkande, och omvänt 
kan inte ekonomiska innovationer och omstrukturering av näringslivet fungera utan 
demokratisk förankring och engagemang för medborgare på alla nivåer för att kunna 
klara av förändringar som kräver politisk legitimitet. Det ena ger det andra om bara 
förutsättningarna historiskt sett är tillräckligt gynnsamma.  

Avslutning

Det är knappast möjligt att särskilja flernivåsystem med positiva utfall både när det 
gäller demokrati och effektivitet, liksom det heller inte är möjligt att välja mellan 
centralisering eller decentralisering som styrningsform. Fördelarna och nackdelarna 
tenderar att uppväga varandra på lång sikt. Dock kan systemen med stark lokal för-
valtning, såsom den nordiska modellen med sitt utpräglade välfärdssystem, upplevas 
som både effektiv och demokratisk, liksom motsvarande system i Storbritannien och 
på andra håll. Det är intressant att notera att regionaliseringen och regionbyggandet 
i ett flertal andra europeiska länder skapat förutsättningar för en regional struktur 
med effektiv förvaltning och starkare nätverk som governance modellen förutsätter. 
Den pendelrörelse som Pierre noterat för governance-forskningen under 80- och 
90-talet med nya styrformer som nätverk och brukarmedverkan20, kort sagt styrning 
i samverkan, jämfört med starkare centralistiska tendenser under det senaste decen-
niet, motverkas givetvis av de nya regionbildningarna i Sverige vilka egentligen ligger 
mittemellan som fenomen/modeller, och förenar governance-funktionerna med en 
tydlig regional styrning med demokratiska val. Det intressanta är även hur de östeu-
ropeiska länderna, valt sina förebilder efter inträdet till EU, de baltiska länderna som 
är relativt små länder, har följt samma riktlinjer som de västerländska enhetsstaterna 
och de större östeuropeiska. Slovakien och Tjeckien vilka delades i två länder år 1993, 
har gått olika vägar, varvid Tjeckien närmat sig länderna med regional självförvalt-
ning, medan Slovakien nöjt sig med en närmast administrativ tidigare kretsindelning 
på denna nivå. 

Det går heller inte att särskilja vilka faktorer som verkar kunna bidra till ökad auto-
nomi på regional nivå under de pågående regionaliseringsprocesserna, av allt att 
döma är det varken governance styrning, EU’s regionpolitik, landets storlek, effektivi-
tets- eller demokratiaspekter som tydligt kan utpekas som direkta orsaker till en stärkt 

20 Pierre, J. (2010):245 ff. påpekar i samma artikel motsvarande fördelar med tidigare hierarkiska former för politisk styrning. I själva verket har ju den 
demokratiska devisen ”Hela Sverige skall leva” enligt vår mening, både en demokratisk och välfärdspolitisk udd, men kan svårligen förverkligas i ett 
Sverige där regionerna har olika resurser och därmed förutsättningar att främja en likvärdig välfärd. Likformighet och asymmetriska regioner synes 
däremot vara en framkomlig väg för resten av EU.
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eller utbyggd flernivåförvaltning med flera tydliga nivåer. I Sverige är regionbygget i 
många avseenden både exempel på en bottom-up och en top-down process med tydligt 
funktionella drag, och där både effektivitet och demokratiaspekter spelar en tydlig 
roll. Identifikation och regional identitet synes, såsom i fallet med Halland och Got-
land, vara legitimerande för denna process i Sverige, vilket också visat sig vara fallet i 
Storbritannien, Spanien, Italien och Belgien. Avsaknaden av kulturella, språkliga, och 
identitetsbundna olikheter synes fördröja eventuella processer mot en förstärkt regio-
nal autonomi, och motsatsen kan alltså noteras i ovan nämnda länder. Intressant nog 
synes det heller inte vara något problem för centralnivån i dessa stater att också kunna 
skapa regioner enligt asymmetriska principer, d.v.s. då detta rimmar med funktiona-
litet och tidigare regionbildning eller landskapstraditioner.
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Partnerskapsprincipens tillämpning i en svensk kontext
Mot flernivåstyre inom ramen för den europeiska regionalpolitiken i Sverige?

Maria Didi

1. Inledning och Syfte

I 1988 års reform av den europeiska regionalpolitiken introducerades en s k partner-
skapsprincip som för första gången gav aktörer på lokal och regional nivå en formell 
status i EU:s policyprocess. Enligt flernivåstyrets förespråkare var denna reform cen-
tral för utvecklingen av ett flernivåsystem i EU. Det framhölls att partnerskapsprin-
cipen har förändrat den territoriella maktbalansen i Europa eftersom centralregering-
arna tvingades avsäga en del av sin makt till förmån för subnationella aktörer.1 Än 
idag anses den europeiska regionalpolitiken vara den sektor där tecknen på ett fram-
växande flernivåstyre är som mest framträdande. Den beskrivs som en decentraliserad 
policy där ansvar och beslutskompetens delas av en mängd aktörer på både europeisk, 
nationell och subnationell nivå.2  

Medlemsländerna har dock tillämpat partnerskapsprincipen olika och de subnatio-
nella aktörernas faktiska inflytande i de regionalpolitiska policyprocesserna har i 
många fall berott på statsstruktur.3 Tendensen är att centralregeringar i enhetsstater 
behållit sin politiska makt medan federala stater varit mer benägna att delegera be-
slutskompetens till de lokala och regionala nivåerna.4 

I ett europeiskt sammanhang karaktäriseras Sverige som en stat där politik bedrivs 
centralt och där den subnationella nivån traditionellt har haft begränsat inflytande i 
politiska processer.5 Har då svenska statens tillämpning av partnerskapsprincipen främ-
jat framväxten av flernivåstyre i Sverige? Med andra ord, har den europeiska regionalpo-
litiken resulterat i en maktförskjutning från centralmakten till lokala och regionala aktörer? 

Syftet med detta kapitel är att analysera i vilken utsträckning flernivåstyre har växt 
fram inom ramen för den europeiska regionalpolitiken i Sverige. Fokus riktas mot 
svenska statens relation till subnationella aktörer i de beslutsprocesser som omgär-

1  Hooghe, Liesbet (1996), Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance. Oxford: Oxford University Press, s 7, 17

2  European Commission (2007a), Growing Regions, Growing Europe: Fourth Report on Economic and Social Cohesion. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, s iii, xiv

3  European Parliament, Policy Departement B: Structural and Cohesion Policies (2008), Governance and Partnership in Regional Policy, s iv-vi, ix

4  Bache, Ian & Flinders, Matthew (2004a), Multi-Level Governance. Oxford: Oxford University Press, s 167

5  Här används en snäv definition av begreppet stat som bara innefattar den svenska nationella nivån i form av riksdag och regering. I svenskt 
sammanhang motsvaras den subnationella nivån av kommuner (lokal nivå) samt länsstyrelse, landsting, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan 

(regional nivå). European Commission (2001), Multi-Level Governance: Linking and Networking the Various Regional and Local Levels, s 7 

dade utformningen av dagens europeiska regionalpolitik (2007–2013). Dessutom 
analyseras aktörsdynamiken vid politikens implementering. För att kunna fastställa 
om det finns tecken på ett framväxande flernivåstyre i denna sektor används 1984 års 
regionalpolitiska policyprocess som referenspunkt. Detta var innan diskussionen om 
ett svenskt EU-medlemskap intensifierades och därmed är det även troligt att politi-
ken inte hade anpassats till EU:s regelverk utan var en nationell angelägenhet.6

2. Flernivåstyre

Det finns flera definitioner av vad som utmärker ett framväxande flernivåstyre men 
gemensamt för samtliga är följande tre kriterier: 

•	 Att det sker en maktförskjutning från central till subnationell nivå där ett ökat 
antal deltagare på subnationell nivå ges tillträde till de politiska beslutsprocesserna.

•	 Att de subnationella aktörerna ges mandat att påverka politikens utformning.

•	 Att statens roll i beslutsprocesserna genomgår en transformation, från ensam auk-
toritativ beslutsfattare till att agera mer som organisatör av beslutsprocesserna.

De två första kriterierna är nära relaterade. Det handlar om en maktförskjutning från 
staten som gör att fler aktörer än tidigare får reell möjlighet att påverka politiska pro-
cesser.7 De nya aktörerna anses ha möjlighet att påverka politiken om (1) staten dele-
gerar delar av sina beslutsbefogenheter till dem, (2) staten baserar sin politik på beslut 
som fattats tidigare av dem och/eller (3) de har möjlighet att påverka resultatet av en 
”krissituation” där deras intressen står i kontrast till den politik som staten föreslår.8 

En skillnad mellan ett framväxande flernivåstyre och andra former av politiskt delta-
gande gäller således det beslutsmandat som staten ger de subnationella aktörerna. Om 
det t ex handlar om en konsultation eller ett samråd, där staten enbart behöver be-
akta de framförda synpunkterna innan den ensam fattar beslut, anses det vara ett 
svagt inflytande som inte lever upp till kraven för ett framväxande flernivåstyre.   

6  Tallberg, Jonas (2001), EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur, s 29

7  Hooghe, Liesbet & Marks, Gary (2003), Unraveling the Central State, But How? Types of Multi-Level Governance. American Political Science 
Review, Vol. 97 (2), s 233

8  Bache, Ian (2008), Europeanization and Multilevel Governance: Cohesion Policy in the European Union and Britain. Maryland: Powman & 
Littlefield Publishers, INC, s 30-32
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Det tredje kriteriet för ett framväxande flernivåstyre är att staten förändrar sitt arbets-
sätt. Staten går från att ensam fatta beslut om politikens övergripande inriktning till 
att i huvudsak koordinera och dra upp riktlinjerna för andra aktörers deltagande i 
processen.9 Detta innebär dock inte att statens roll är utspelad. Samtidigt som det 
finns teoretiker som framhåller att flernivåstyrets framväxt resulterar i att staten för-
lorar viss politisk makt, finns även de som menar att staten successivt anpassar sig till 
förändringar i sin kontext. I den teoretiska diskursen framhålls bland annat att staten 
medvetet avsäger en del av sin makt till förmån för andra aktörer för att stärka sin 
egen kapacitet eller för att effektivisera sina egna politiska målsättningar.10 Dessutom 
menar vissa att staten kan motverka maktförskjutningen genom att öka sitt delta-
gande i s k ’metagovernance’, det vill säga skapandet av de regler som ligger till grund 
för hela styrningsprocessen.11 På sikt, i det etablerade flernivåstyret, kan staten även 
utveckla nya strategier för att bevara sin roll i den hierarkiska styrningskedjan, där 
subnationella aktörers intressen kanaliseras via staten till instanser på övernationell 
nivå.12 

2.1 Mot flernivåstyre inom ramen för dagens europeiska regionalpolitik? 

Ovanstående tre kriterier kommer att vara vägledande i analysen om i vilken utsträck-
ning svenska statens tillämpning av partnerskapsprincipen har främjat framväxten av 
ett flernivåstyre i Sverige. För att flernivåstyre ska anses ha växt fram i utformningen 
och genomförandet av dagens europeiska regionalpolitik krävs att samtliga tre krite-
rier är uppfyllda – det vill säga, det måste fastställas att staten har tillämpat partner-
skapsprincipen på så sätt att den (1) involverat fler subnationella aktörer i den poli-
tiska processen, (2) gett dem reellt politiskt inflytande och (3) förändrat sitt eget 
arbetssätt jämfört med den svenska policyprocessen 1984 på så sätt att den agerar 
mindre som auktoritativ beslutsfattare och mer som organisatör av beslutsprocesser-
na. Se sammanfattning i tabell nedan.

9  Bache, Ian & Flinders, Matthew (2004b), Multi-Level Governance and the Study of the British State. Public Policy and  
Administration, Vol 19 (31), s 35

10  Pierre, Jon & Peters, B. Guy (2001), Governance, Politics and the State. Basingstoke: MacMillan; New York: St. Martins Press, s 92, 115

11  Jessop, Bob (2004), Multi-Level Governance and Multi-Level Metagovernance. Ur: Bache, Ian & Flinders, Matthew (eds), Multi-Level Governance. 
Oxford: Oxford University Press, s 65 

12  Bache, I & Flinders, M (2004a), s 199

Tabell 1: Analysmodell för förändringar av flernivåstyre på nationell nivå

Kriterium Svensk regionalpolitik i 
mitten av 1980-talet

Dagens europeiska 
regionalpolitik

Maktförskjutning som 
resulterar i fler deltagare i 
de politiska proceserna

 Referenspunkt Fleraktörer deltar i de  
regionalpolitiska proces-
serna

Aktörerna har förmågan att 
påverka politikens inriktning

 Referenspunkt Aktörerna ges reell politisk 
makt, från rådgivande till 
beslutsfattande mandat

Statens roll i de politiska 
processerna genomgår  
en transformation

 Referenspunkt Staten förändrar sitt 
arbetssätt från att vara 
auktoritativ beslutsfattare 
till att bli organisatör av 
beslutsprocesserna 

Om den empiriska analysen istället visar att ett eller flera av kriterierna inte uppfylls 
anses svenska staten tillhöra den kategori medlemsländer som behållit sin politiska 
makt i de regionalpolitiska policyprocesserna. Denna slutsats baseras på att kriteri-
erna har en stark inbördes koppling. Om staten exempelvis inte har gett fler aktörer 
ett reellt politisk inflytande jämfört med mitten av 1980-talet kan dess arbetssätt inte 
anses som förändrad. Därmed kan det inte heller fastslås att den europeiska regional-
politiken har resulterat i en maktförskjutning från staten till lokala och regionala 
aktörer. 

3. Svensk regionalpolitik i mitten av 1980-talet (referenspunkt)

Processen som omgärdade utformningen av den svenska regionalpolitiken 1984 var 
mycket formaliserad och staten hade den centrala positionen i styrningskedjan.13 När 
staten ville se över politikens utformning tillsattes en utredning med uppdrag att ut-
värdera dåvarande insatsområden och lämna förslag till nya prioriteringar för landets 
regionalpolitiska verksamhet.14 De lokala och regionala aktörernas deltagande i poli-

13  Aldskogius, Göran (1991), Svensk regionalpolitik: Utveckling och framtid. Stockholm: Allmänna förlaget, s 19, 125, 128 

14  SOU 1984:74, Regional utveckling och mellanregional utjämning.
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cyprocessen bestod av remissyttranden. Totalt deltog 130 aktörer varav 60 represen-
terade kommuner, landsting och länsstyrelser. Under remissrundan framkom inte 
några tydliga meningsskiljaktigheter mot utredningens förslag, men flertalet framhöll 
att statens budget för de regionalpolitiska medlen borde utökas.15  

I slutändan fick de subnationella aktörerna inte gehör för sina krav på medelstilldel-
ningen. Då de subnationella aktörerna endast hade en rådgivande roll, och staten inte 
var tvungen att beakta deras synpunkter, kan det konkluderas att deras medverkan 
inte nådde upp till flernivåstyrets krav på aktivt och reellt deltagande.16 

Viss förskjutning av den politiska makten existerade dock i den regionalpolitiska 
sektorn även inför medlemskapet i EU. Med utgångspunkt i statens beslut om regio-
nalpolitikens inriktning hade länsstyrelserna i uppgift att lägga fast konkreta riktlinjer 
för utvecklingsarbetet i det egna länet.17 Det fanns en svag uppmuntran från staten 
att programmen utformades så att kompetensen från en bred krets av länsorgan, 
kommuner m m tillvaratogs.18 Det var dock mycket ovanligt att andra aktörer gavs 
möjlighet att påverka.19 Även vid politikens genomförande var länsstyrelserna de 
främsta aktörerna. Dessa förvaltade större delen av de regionalpolitiska medlen och 
beslutade om dess användning. 20   

Under denna period, i mitten av 1980-talet, var således staten och länsstyrelserna de 
enda aktörerna i Sverige med formell och reell makt att styra regionalpolitikens in-
riktning. Har då den europeiska regionalpolitiken och dess partnerskapsprincip bi-
dragit till en förändrad relation mellan svenska staten och de lokala och regionala 
aktörerna? 

4. Dagens europeiska regionalpolitik – mot flernivåstyre?

Sedan medlemskapet i EU är den svenska regionalpolitiken samordnad med den 
europeiska. Det innebär att de prioriteringar som fastställs på europeisk nivå i Gemen-
skapens strategiska riktlinjer för sammanhållning 2007-2013 även utgör ramarna för de 
regionalpolitiska insatserna i Sverige. Utifrån dessa har en Nationell strategi för regio-
nal konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 formats som anger 

15  Regeringens proposition 1984/85:115, Om regional utveckling och utjämning. Bilaga 1.2 Sammanfattning av och remissyttranden över regionalpoli-
tiska utredningens betänkande (SOU 1984:74) Regional utveckling och mellanregional utjämning. Beslutad 21 februari 1985

16  Regeringens proposition 1984/85:115, s 16-18

17  Aldskogius, G (1991), s 52-53

18  Regeringens proposition 1984/85:115, s 31-32

19  Aldskogius, G (1991), s 125

20  Regeringens proposition 1984/85:115, s 39

riktlinjerna för det regionalpolitiska arbetet på nationell nivå i Sverige.21 Hur medlen 
inom respektive strukturfond får användas har sedan preciserats i åtta regionala struk-
turfondsprogram (regionala fonden) samt ett nationellt strukturfondsprogram och åtta 
regionala planer (socialfonden). Dessa styr verksamheten i programområdet på fler-
länsnivå.22

Enligt den europeiska regionalpolitikens partnerskapsprincip ska ”medlemsländerna, 
vid behov, se till att relevanta parter, särskilt på regional nivå, aktivt deltar i de olika 
etapperna av programplaneringen” på nationell nivå.23 I praktiken innebär detta att 
den svenska staten har varit tvungen att konsultera berörda aktörer på lokal och re-
gional nivå under framtagandet av den nationella strategin, strukturfondsprogram och 
regionala planer.24 Svenska statens relation till aktörer på den subnationella nivån under 
de olika etapperna av programframtagningen och genomförandet framgår nedan. 

4.1 Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning 2007–2013 

Att de insatsområden som fastställs i gemenskapens startegiska riktlinjer blir styrande 
för den regionalpolitiska verksamheten i Sverige har urholkat det inflytande som 
svenska staten tidigare haft. Innan medlemskapet i EU kunde den på egen hand be-
sluta om ramarna för det regionalpolitiska arbetet i Sverige, men nu var den tvungen 
att förhandla om det övergripande programdokumentets utformning med övriga 
medlemsländer.25 Därmed kan det fastställas att viss maktförskjutning har skett från 
staten till EU-nivån. Inför förhandlingarna i Ministerrådet valde den svenska staten 
– på eget initiativ och utanför EU:s regelverk – dessutom att etablera en informell 
arbetsgrupp i syfte att föra fortlöpande diskussioner om den framtida europeiska re-
gionalpolitiken med politiska företrädare för den subnationella nivån. På tjänsteman-
nasidan inrättades samtidigt en strategigrupp bestående av tjänstemän från departe-
ment, berörda myndigheter och regionerna. 

Sammantaget innebar dessa statliga initiativ en ökad påverkansmöjlighet för de sub-
nationella aktörerna. Genom medverkan i dessa fora fick de tillgång till viktig infor-
mation om aktuella skeenden i policyprocessen och andra medlemsländers förhand-
lingspositioner. De utgjorde dessutom en direktkanal för dessa att framföra sina 
synpunkter till staten och gemensamt diskutera olika inspel inför rådsförhandlingar-
21  Näringsdepartementet (2007), En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, s 5

22  Näringsdepartementet (2007), s 31–32

23  Rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Artikel 11

24  European Parliament, Policy Departement B: Structural and Cohesion Policies (2008), s 10–11

25  Commission Staff Working Document (2005), Annex to the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007–2013: Impact Assessment 
Report, s 3
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na.26 Vidare tyder etableringen av dessa dialogfora på att relationen mellan de territo-
riella nivåerna i Sverige har förändrats sedan 1984. De gav staten möjlighet att sam-
ordna de subnationella aktörernas intressen, vilket även är tecken på att aktörerna har 
blivit mer ömsesidigt beroende. Dessutom utgjorde de fördelaktiga metoder för sta-
ten att få legitimitet och förankra den svenska förhandlingspositionen.

Överlag var Sverige positivt inställt till de föreslagna prioriteringarna för unionens 
regionalpolitiska verksamhet, men förhandlingspositionen var att vissa av insatsom-
rådena inte borde finansieras av EU-budgeten. Till skillnad från den svenska positio-
nen ansåg de nya medlemsländerna att riktlinjerna var för begränsade och att de inte 
beaktade deras specifika behov.27 I slutändan fick Sverige inte gehör för sina krav på 
en reducering av antalet insatsområden. De kommenterade områdena kvarstår och 
kan finansieras genom medel från de båda strukturfonderna.28

4.2 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013

I enighet med bestämmelserna om partnerskapsprincipen involverade processen för 
framtagandet av den svenska nationella strategin en mängd aktörer. Totalt konsulte-
rades ca 450 aktörer från lokal, regional och nationell nivå samt företrädare för intres-
seorganisationer, näringsliv, nationella myndigheter och storstäder.

Utifrån ett framarbetat underlag valde staten att genomföra sex regionala konferenser 
för att diskutera strategins innehåll med företrädare för den subnationella nivån. 
Diskussionsunderlaget togs fram av staten med stöd av den redan etablerade arbets-
gruppen och strategigruppen och baserades på de regionalpolitiska prioriteringar som 
redan hade fastställts av de subnationella aktörerna i deras regionala utvecklingspro-
gram. Slutsatsen som drogs efter konferenserna var att de föreslagna prioriteringarna 
ansågs relevanta och tillräckligt breda för att fånga in landets olika regionala förutsätt-
ningar.29 

Denna tillämpning av partnerskapsprincipen, en bred konsultationsprocess i form av 
regionala konferenser, säger inte mycket om vilket reellt inflytande de subnationella 

26  Se exempelvis Regionutvecklingsnämnden; Västra Götaland Dnr: RUN 14-0219-05 samt Europaforum Norra Sverige.

27  Regeringskansliet 2005/06:FPM11, Europeiska strategiska riktlinjer för sammanhållning, s 5–6

28  Jämför slutgiltiga versionen av Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken 2007–2013 med förslaget En sammanhållningspo-
litik för att stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007–2013. 

29  Näringsdepartementet (2007). Bilaga 2, s 1–2 samt Näringsdepartementet (2005), Diskussionsunderlag: Ett nytt inslag i den regionala 
utvecklingspolitiken.

aktörerna gavs i beslutsprocessen. Att dialoggrupperna tilläts medverka i förberedel-
sefasen visar dock på en ökad påverkansmöjlighet för de lokala och regionala aktö-
rerna i utformningen av de regionalpolitiska riktlinjerna på nationell nivå. Dessutom 
tyder det på ett förändrat statligt agerande. Istället för att staten ensam valde ut prio-
riterade områden från det europeiska ramdokumentet valde man att utgå från ett 
underifrånperspektiv och låta de insatsområden som de subnationella aktörerna 
själva fastställt i sina länsvisa programdokument vara vägledande för innehållet i den 
nationella strategin. Detta indikerar att de subnationella aktörerna hade ett indirekt 
inflytande i beslutsprocessen och att staten därmed avsagt sig en del av den övergri-
pande kontroll som den tidigare haft över regionalpolitikens utformning. 

I samband med de regionala konferenserna beslutades även att den dialog som förts 
inom den informella arbetsgruppen skulle utvecklas och formaliseras genom inrät-
tandet av ett Nationellt forum för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och syssel-
sättning. För staten var syftet att kunna föra en kontinuerlig dialog med politiska fö-
reträdare för den subnationella nivån om regionalpolitiska frågor och skapa 
förutsättningar för ett samlat svenskt agerande i dialogen med kommissionen.30 
Detta initiativ stärker bilden av att relationen mellan de svenska regionalpolitiska 
aktörerna stärkts och att de blivit mer ömsesidigt beroende i utformningen av de 
politiska prioriteringarna. Etableringen av det nationella forumet kan även ses som 
en strategi från statens sida för att säkerställa dess centrala position i styrningskedjan. 
Istället för att lokala och regionala aktörer försöker påverka regionalpolitikens ut-
formning genom att gå direkt på de europeiska institutionerna skapas ett forum där 
de kan ventilera sina åsikter via staten. Med andra ord, ur ett flernivåperspektiv kan 
det nationella forumet ses som ett försök från statens sida att bevara den hierarkiska 
styrningskedjan där subnationella intressen kanaliseras via centralstaten till de över-
nationella institutionerna. 

4.3 Strukturfondsprogram och Regionala planer

Enligt partnerskapsprincipen ska programdokumenten som specificerar struktur-
fondsmedlens användning antingen tas fram av medlemslandet i en partnerskaps-
anda eller direkt av subnationella aktörer.31 Svenska staten valde att koordinera pro-
gramframtagningen för den regionala fonden och socialfonden på olika sätt. 

30  Näringsdepartementet (2007), s 45

31  Rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Artikel 32
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Utifrån riktlinjer från staten överlämnades ansvaret att samordna framtagningen av 
regionala strukturfondsprogram för den regionala fonden till företrädare för den sub-
nationella nivån i respektive programområde. Kraven från nationell nivå var att pro-
grammen skulle tas fram i nära samråd med staten, vara politiskt förankrade och 
baseras på ett brett partnerskap med representanter från den offentliga, privata och 
ideella sektorn. Det fanns även krav på att partnerskapen, utifrån riktlinjerna i den 
nationella strategin, skulle göra ett urval av insatsområden för att begränsa och kon-
centrera antalet prioriteringar per program.32

För socialfonden strukturerades programframtagningen annorlunda. Här valde sta-
ten att behålla ansvaret att ta fram ett heltäckande nationellt strukturfondsprogram. 
Detta gjordes dock i en partnerskapsanda där skrivningen kontinuerligt förankrades 
hos berörda parter. Därefter fick de åtta etablerade partnerskapen på flerlänsnivå an-
svaret att ta fram regionala planer som närmare anpassade det nationella struktur-
fondsprogrammets inriktning till specifika regionala förhållanden. Det är alltså de 
regionala planerna som avgör hur socialfondsinsatserna får riktas i respektive pro-
gramområde.33 

Att de subnationella aktörerna gavs ansvaret att utforma regionala strukturfondspro-
gram och regionala planer är ytterligare ett tecken på att fler aktörer än tidigare getts 
politisk makt att påverka regionalpolitikens utformning. Tidigare hade länsstyrel-
serna eget ansvar att precisera riktlinjerna för det regionalpolitiska arbetet, men i 
processen som omgärdade dessa dokuments utformning fanns ett formaliserat krav 
att programframtagningen skulle involvera ett brett spektrum av aktörer. Trots att 
staten decentraliserat stora delar av beslutsfattandet behöll den dock en framträdande 
roll. Det var staten som koordinerade arbetet och fastställde reglerna som låg till 
grund för hela programplaneringen. Delegering av beslutsbefogenheter resulterade 
därmed inte i en ofrivillig urholkning av statens politiska makt och kontroll. 

4.4 Förvaltningsstruktur för genomförandet av de fastställda prioriteringarna

Jämfört med förvaltningsstrukturen för genomförandet av den svenska regionalpoli-
tiken i mitten av 1980-talet, då länsstyrelsen var den främsta aktören, karaktäriseras 

32  Näringsdepartementet (2006), Direktiv för framtagandet av förslag till regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning. Bilaga till Regeringsbeslut 2006-06-29 nr 11

33  Näringsdepartementet (2007), s 32

dagens europeiska motsvarighet av både en centralisering och decentralisering av 
beslutsfattandet. 

Förvaltningsstrukturen har centraliserats genom att Tillväxtverket har utsetts till för-
valtande myndighet för den regionala fonden medan Rådet för europeiska socialfon-
den (Svenska ESF-rådet) fått samma ansvar för socialfonden. För att dessa myndig-
heter ska hålla kontakt med berörda parter på subnationell nivå har de etablerat 
regionala kontor i de åtta programområdena. Programkontorens primära uppgift är 
att utföra en första legalitetskontroll av inkomna projektansökningar.34 Därefter är 
det upp till ett brett s k strukturfondspartnerskap att välja de projekt som anses mest 
fördelaktiga för den egna regionens utveckling. En knapp majoritet i dessa partner-
skap är förtroendevalda politiker medan resterande aktörer representerar arbetsmark-
nadsorganisationer, länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar.35 Det breda 
lokala och regionala inflytandet i genomförandet av den europeiska regionalpolitiken 
säkerställs således genom att strukturfondspartnerskapen fattar det slutliga och avgö-
rande beslutet om strukturfondsmedlens användning i respektive programområde.

5. Sammanfattande analys och Slutsats

Som framgått är den europeiska regionalpolitikens partnerskapsprincip relativt svag 
i sin utformning. Den tilldelar inte den subnationella nivån egna beslutsbefogenheter 
utan fastställer enbart att relevanta aktörer måste konsulteras under den nationella 
programplaneringsfasen. Jämförelsen med 1984 års regionalpolitiska policyprocess 
visar dock att svenska statens tillämpning av principen främjat ett framväxande fler-
nivåstyre. 

För det första kan det konstateras att den svenska statens tillämpning av partnerskaps-
principen har inneburit en maktförskjutning från staten till den subnationella nivån 
genom att fler aktörer har fått tillträde till beslutsprocesserna kring den europeiska 
regionalpolitiken jämfört med 1984. Då var staten och länsstyrelserna de enda aktö-
rerna med beslutskompetens medan den politiska makten numera delas av en mängd 
aktörer på både nationell och subnationell nivå.

För det andra kan det konstateras att den svenska statens agerande i den regionalpo-
litiska sektorn har förändrats sedan mitten av 1980-talet. Tidigare fattade den ensamt 
beslut om regionalpolitikens övergripande inriktning, men i processen som kantade 
utformningen och genomförandet av den europeiska regionalpolitiken bestod statens 

34  Näringsdepartementet (2006), 3–4

35  Näringsdepartementet (2007), s 35–36
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roll huvudsakligen av att koordinera de subnationella aktörernas arbete. Faktum är 
att staten aldrig markerade sin politiska dominans gentemot den subnationella nivån 
genom att agera på egen hand. På detta sätt utgör Sverige ett undantag från de resul-
tat som tidigare forskning uppvisat. Den territoriella maktstrukturen (enhetsstat) har 
inte varit avgörande för hur svenska staten tillämpat partnerskapsprincipen. Det har 
snarare handlat om en inställning till hur regionalpolitik bäst bedrivs. Redan 1984 fram-
hölls exempelvis att en bred kompetens borde tillvaratas i utformningen av politiken.

Genom att fler aktörer på den subnationella nivån har fått politiska befogenheter 
sedan mitten av 1980-talet kan det även sägas att den territoriella maktbalansen i 
Sverige förändrats. Maktförskjutningen har dock inte inneburit en urholkning av 
statens tidigare makt och kontroll utan den har fortfarande den centrala positionen i 
styrningskedjan. I likhet med policyprocessen 1984 var det staten som styrde pro-
gramplaneringsfasen på nationell nivå och satte upp ramarna för de subnationella 
aktörernas befogenheter. Ur ett flernivåperspektiv kan etableringen av de olika dia-
logforumen även ses som ett försök att säkerställa att de subnationella aktörernas in-
tressen kanaliseras via staten till de europeiska institutionerna. Således bör maktför-
skjutningen inte ses som ett nollsummespel. De subnationella aktörernas ökade 
inflytande har inte skett på bekostnad av statens övergripande makt och kontroll.  

Det kan även konstateras att den relationsstruktur som har växt fram mellan aktö-
rerna i den regionalpolitiska sektorn inte utgår från en vertikal dimension. De svens-
ka territoriella nivåerna har inte tilldelats specifika befogenheter och verksamhetsom-
råden. Istället utgår relationen från en horisontell struktur. Dialogforumen och de 
olika partnerskapskonstellationerna är samtliga exempel på sakfrågeinriktade sam-
manslutningar som överlappar de territoriella nivåerna. Ur ett demokratiperspektiv 
innebär denna utveckling både för- och nackdelar. 

En fördel med dialogforumen är att de möjliggör för staten att förankra den regional-
politiska visionen med subnationella aktörer. Ett brett politiskt stöd ger även ökad 
legitimitet vilket är av central betydelse för demokratin. På liknande vis är partner-
skapsarrangemangen fördelaktiga. En stark förankring hos berörda parter både under 
programframtagning och genomförande ökar legitimiteten och effektiviteten i de 
politiska besluten. På så vis kan det sägas att den europeiska regionalpolitiken och dess 
partnerskapsprincip inte bara främjat en maktförskjutning utan även en maktförening. 

Partnerskapen utgör dock även en utmaning mot den representativa demokratin där 
medborgarna i val utser sina politiska representanter. Genom att beslutskompetensen 

i partnerskapen delas av en mängd aktörer på olika territoriella nivåer kan det för-
svåra det demokratiska ansvarsutkrävandet. Systemet är relativt svåröverskådligt. Mer 
problematiskt är att partnerskapen inte bara består av politiker utan även av opoli-
tiska tjänstemän och aktörer från den privata sektorn. Särskilt av de senare kan med-
borgare inte utkräva ansvar på traditionellt sätt. Som beskrivits inledningsvis är regio-
nalpolitiken den sektor där tecknen på ett framväxande flernivåstyre är som mest 
framträdande. Om liknande arrangemang växer fram inom andra sektorer i Sverige 
kan det få konsekvenser för demokratiprocessen. För att undvika detta krävs att det 
skapas nya former för demokratiskt ansvarsutkrävande. I slutändan kan det annars 
resultera i att det traditionella, representativa demokratibegreppet måste omprövas. 
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En progressiv agenda?
Om Sveriges Kommuner och Landsting och författningspolitiken

David Feltenius

1. Introduktion

Detta kapitel handlar om utvecklingen av förhållandet mellan staten och kommu-
nerna från government till flernivåstyre och dess implikationer för subnationella ak-
törers ställnings taganden i författningspolitiken.1 Med subnationella aktörer avses i 
detta kapitel förbundet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och dess före-
gångare.2 De subnationella nivåernas makt och inflytande i förhållande till central 
nivå i Sverige har stärkts under de senaste decennierna, till följd av både en spontan 
och en planerad decentralisering (Pierre 2001). Det finns flera tecken på det, som ett 
ökat inslag av ramlagar, generella statsbidrag och ett starkare engagemang bland kom-
muner och regioner inom regional utveckling (Strandberg 2003: 204-205; Feltenius 
2007). I den vetenskapliga litteraturen beskrivs denna förändring i termer av en ut-
veckling från government till multi-level governance (flernivåstyre) (Marks 1992; Marks 
1993; Marks 1997; Hooghe & Marks 2001; Bache & Flinders 2004).

Med begreppet government åsyftas den period under vilken nationalstaten hade en 
strikt hierarkisk organisering med den regionala och lokala nivån underordnad cen-
tral nivå (John 2001). I takt med att de subnationella nivåerna stärkt sin makt har 
emellertid hierarkin inom nationalstaten kommit att luckras upp. Samtidigt har det 
tillkommit en ny beslutsnivå ovan nationalstaten genom fördjupningen av det euro-
peiska samarbetet (Kersbergen & Waarden 2004: 152-155). Denna utveckling inne-
bär att styrningen över samhället inte företrädesvis utgår från central nivå, utan från 
flera olika nivåer – flernivåstyre.

Utvecklingen mot ett flernivåstyre är primärt ett uttryck för den politiska praktiken, 
eftersom den inte är sprungen ur den skrivna författningen. Någon anpassning av 
grundlagen till denna utveckling har dock inte ägt rum. Enligt B. Guy Peters & Jon 
Pierre finns det få exempel på konstitutionella reformer till följd av flernivåstyre (Pe-

1 Författaren vill tacka för synpunkter på en tidigare version av föreliggande kapitel från Göran Sundström, Malin Stegmann McCallion och övriga 
deltagare på symposiet ”Flernivåstyre” i Uppsala 21–22 april 2010. Ett stort tack för synpunkter riktas också till Torbjörn Bergman och deltagare på 
Högre seminariet, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Avslutningsvis vill jag också tacka arkivarie Anna Frejd (Centrum för 
näringslivshistoria) för behövlig assistens med att söka efter dokument i SKL:s arkiv.

2 Med SKL:s föregångare avses följande kommun- och landstingsförbund: Svenska landskommunernas förbund (fram till 1963), Svenska stadsförbundet 
(fram till sommaren 1968), Svenska kommunförbundet (från och med 1963–2007), Landstingsförbundet (fram till 2007) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) (från och med 2007-). För en utmärkt introduktion till SKL och dess föregångare, se: Gunnarsson 1972; Ejvegård 1973; Hayen 2008.
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ters & Pierre 2004: 80). Det har därför uppstått en diskrepans mellan den skrivna 
författningen och den politiska praktiken3, vilket i sin tur väcker frågan om subnatio-
nella aktörer och deras ställningstaganden angående det grundlagsreglerade förhål-
landet mellan stat och kommun.

Ett antagande är att subnationella aktörer strävar efter att överbrygga klyftan mellan 
den skrivna författningen och den politiska praktiken, vilket skulle innebära att de 
skruvat upp tonläget i den författningspolitiska debatten över tid. Denna strävan 
skulle vara orsakad av att en grundlagsreglering ger ett starkare skydd åt kommuner 
och landsting i den ordning som kännetecknas av flernivåstyre. Frågan är dock hur 
det egentligen förhåller sig med det i verkligheten: Hur har subnationella aktörers 
ställningstaganden angående det grundlags reglerade förhållandet mellan stat och 
kommun kommit att utvecklas i takt med statens transformering till ett flernivåstyre?

I kapitlet kommer jag att visa att SKL:s författningspolitiska agenda utvecklats till att 
omfatta fler ställningstaganden som syftar till att stärka de subnationella nivåernas 
ställning i grundlagen. I anslutning till 1973/74 års grundlagsreform kretsade för-
bundens ståndpunkter kring den kommunala beskattningsrätten och den kommu-
nala självstyrelsen. Därefter har agendan växt till att omfatta ställningstaganden an-
gående ytterligare principer för förhållandet mellan stat och kommun, respektive 
procedurer i lagstiftningsprocessen på central nivå. Detta resultat visas genom en 
empirisk studie av SKL och dess föregångares agenda i anslutning till de utredningar 
som arbetade med att ta fram underlaget till dels 1973/74 års grundlagsreform (För-
fattningsutredningen och Grundlagberedningen), dels 2010 års grundlagsrevidering 
(Grundlagsutredningen).

Kapitlet är strukturerat enligt följande. I det följande avsnittet formuleras studiens 
teoretiska utgångspunkter och dessutom diskuteras själva genomförandet av studien. 
I det tredje av snittet undersöks kommun- och landstingsförbundens ställningstagan-
den i anslutning till författningsreformen 1973/74. Därefter undersöks i det fjärde 
avsnittet SKL:s ställnings taganden i anslutning till 2010 års grundlagsrevidering. Av-
slutningsvis summeras studiens viktigaste resultat tillsammans med ett par utgångs-
punkter för fortsatt forskning på området.

3 I en läsvärd promemoria från en av Grundlagsutredningens expertgrupper menar Urban Strandberg att det synes existera både en formell och informell 
kommunal självstyrelse i Sverige. Den formella självstyrelsen är fastslagen i RF och den informella utgörs av den ”levande realiteten” (Strandberg 2007).

2. Teoretiska utgångspunkter
Från government till flernivåstyre

Under de senaste decennierna har betydande förändringar gått att skönja i fråga om 
national statens organisering (LeGalès 2003: 393). Denna förändring har beskrivits i 
termer av en utveckling från government till flernivåstyre (Thoenig 2006; Sundström 
& Pierre 2009). Kortfattat utgör begreppet government en idealtyp för att beskriva 
nationalstatens organi sering. Enligt denna idealtyp har staten en strikt hierarkisk 
organisering med den regionala och lokala nivån underordnad central nivå. Ett ut-
tryck för denna hierarkiska organisering i Sverige är den kommunideologi som enligt 
Urban Strandberg varit dominerande i landet – den s k servicedemokratin. Enligt 
denna ideologi utgör kommunerna förvaltningsorgan i välfärdsstaten vars syfte först 
och främst är att tillgodose av riksdagen beslutade service värden (Strandberg 1998; 
Dahlkvist & Strandberg 1999; Strandberg 2003).

Den strikta hierarkin inom nationalstaten har emellertid kommit att luckras upp, 
delvis som en följd av en planerad decentralisering men också till följd av en spontan 
sådan (Pierre 2001). Samtidigt har det tillkommit en ny beslutsnivå ovan national-
staten genom fördjupningen av det europeiska samarbetet (Kersbergen & Waarden 
2004: 152-155). Det har alltså kommit att uppstå en ordning där staten på central 
nivå kommit att utmanas både uppifrån och nedifrån i fråga om makt och styrning 
(Jerneck 2000:17; Peters & Pierre 2001; LeGalès 2003:393; Müller 2003:372-373). 
Det är denna nya ordning som fångas av begreppet flernivåstyre (Marks 1992; 1993; 
1997; Hooghe & Marks 2001; Baldersheim & Ståhlberg 2002).

I denna ordning präglad av flernivåstyre är de subnationella nivåerna inte lika begrän-
sade av den centrala nivåns beslut och agerande. Den hierarki mellan olika territori-
ella nivåer som utmärker government har på så vis kommit att ersättas av en stratarki 
med avseende på ansvarsfördelning. I denna stratarki opererar de olika territoriella 
nivåerna i hög grad oberoende av varandra (Peters & Pierre 2004: 79). Ett exempel 
på detta utgörs av regional politiken där kommunerna vänder sig direkt till EU för att 
lobba för strukturfondspengar, utan att passera staten på central nivå (John 1996; 
John 2001; Loughlin 2001; Hambleton et al. 2002; Denters & Rose 2005).

Flernivåstyre och grundlagen

Flernivåstyre utgör en ordning som förhandlats fram av institutioner, snarare än en 
ordning definierad av lagar (Peters & Pierre 2004: 81). På sikt kan emellertid denna 
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förhandlade ordning komma att institutionaliseras i grundlag, vilket för oss över på 
distinktionen mellan den skrivna författningen och den politiska praktiken. Utveck-
lingen av flernivåstyre är primärt ett uttryck för den politiska praktiken, dvs. det po-
litiska systemets sätt att fungera i realiteten. Styrelseskickets sätt att fungera i prakti-
ken återspeglas emellertid inte nöd vändigtvis av den skrivna författningen. Det här 
förhållandet anses vara särskilt giltigt i fallet med utvecklingen från government till 
flernivåstyre. Peters och Pierre noterar nämligen att denna utveckling ägt rum samti-
digt som skrivningar om ansvarsfördelning i länders konstitutioner förblivit intakt: 
”we have seen very few cases of constitutional reform accompanying the emergence 
of multi-level governance” (Peters & Pierre 2004: 80).

Subnationella aktörer, som verkar i en miljö som utmärks av flernivåstyre, kan antas 
sträva efter att få den skrivna författningen att så långt som möjligt överensstämma 
med den politiska praktiken. Anledningen är att en grundlagsreglering ger ett star-
kare skydd åt de subnationella nivåerna, jämfört med en framförhandlad ordning 
som lätt kan omkullkastas av staten. Följaktligen kan subnationella aktörer antas ha 
skruvat upp tonläget i den författ ningspolitiska debatten genom att formulera fler 
ståndpunkter som syftar till att stärka kommunerna och landstingens ställning i 
grundlagen. Utvecklingen av deras agenda kan därmed antas ha skett i en progressiv 
riktning.

Huruvida den utvecklingen faktiskt ägt rum utgör emellertid en empirisk frågeställ-
ning. Det kan nämligen inte uteslutas att subnationella aktörer agerar precis tvärtom. 
Istället för att sträva efter att få den skrivna författningen att så långt som möjligt 
överensstämma med den politiska praktiken, kanske de är nöjda med den befintliga 
ordningen. Ett motiv kan vara att de föredrar en framförhandlad ordning som kan 
vara flexibel och genomgå snabba föränd ringar till förmån för de subnationella nivå-
erna. Följaktligen skulle deras författningspolitiska agenda inte alls ha genomgått 
någon utveckling i en progressiv riktning, utan snarare kännetecknas av stagnation. 
För att kunna ta reda på hur det faktiskt förhåller sig genomförs en empirisk studie, 
vars tillvägagångssätt diskuteras härnäst.

Studiens genomförande

För att kunna dra slutsatser kring utvecklingen av SKL:s författningspolitiska stånd-
punkter genomförs en empirisk studie. Studien består av en analys av kommun- och 
landstings förbundens författningspolitiska agenda i anslutning till två grundlagsre-
former/revideringar: Dels 1973/74 års grundlagsreform (Författningsutredningen 

1954–1963 och Grundlagbered ningen 1966–1972), dels 2010 års grundlagsrevide-
ring (Grundlagsutredningen 2004–2008).4 Analysen sker utifrån antagandet att sub-
nationella aktörer, definierat som SKL och dess föregångare, utvecklat sin författ-
ningspolitiska agenda till att omfatta fler ställningstaganden som syftar till att stärka 
de subnationella nivåernas ställning i grundlagen. För att det skall ha skett krävs 
därför att agendan utvecklas över tid och inte är statisk mellan två observations-
punkter.

De texter som undersöks i studien utgörs av positionsdokument samt remissvar. Båda 
typerna av dokument har valts eftersom det antas ge en bred bild av en aktörs agenda. 
En aktör kan nämligen ha en vidare agenda för sitt handlande inom ett politikom-
råde än vad som kommer till uttryck i ett remissvar. Samtidigt kan det tillkomma 
ställningstaganden i ett remissvar som inte omnämns i ett positionsdokument. An-
ledningen är att en aktör i ett remissvar tar ställning till utredningsförslag som kanske 
inte tidigare varit föremål för dennes uppmärksamhet.

Positionsdokument respektive remissvar har identifierats genom att ta del av förbun-
dens styrelseprotokoll med tillhörande handlingar ur SKL:s arkiv. Härnäst redovisas 
resultatet av mitt arbete med att identifiera förbundens agenda inför 1973/74 års 
grundlagsreform.

3. 1973/74 års grundlagsreform
Kommun- och landstingsförbundens agenda

Bakgrunden till 1973/74 års grundlagsreform handlade om behovet av att tillskapa 
en bättre överensstämmelse mellan den levande och skrivna författningen med avse-
ende på exempelvis frågor om parlamentarism och kungens makt (Holmberg m.fl. 
2003). Detta behov omfattade även frågan om den kommunala nivåns ställning i 
styrelseskicket. Kommuner och landsting hade med tiden kommit att få en allt star-
kare ställning, men omnämndes mycket knapphändigt i 1809 års RF. Istället reglera-
des kommunerna och dess verksamhet av förordningar som utfärdades av Kungl. 
Maj:t (Gustafsson 1973; Kaijser 1975; Westerståhl 1987: 33; Gustafsson 1999: 75).

I syfte att modernisera författningen valde regeringen Erlander 1954 att tillsätta en 
utredning under ledning av Rickard Sandler. Utredningen kom senare att anta nam-
net Författnings utredningen. Det finns inga tydliga tecken på att kommun- och 

4 Valet av Författningsutredningen, Grundlagberedningen och Grundlagsutredningen utgör ett urval av relevanta utredningar i anslutning till respektive 
reform/revidering. Jag har av utrymmesskäl inte kunnat beakta förbundens agerande och ställningstaganden i anslutning till ytterligare relevanta 
utredningar. Bland dessa utredningar märks bl.a. Länsdemokratiutredningen och Kommittén om den kommunala självstyrelsen och grundlagen.
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landstingsförbunden skulle ha formulerat någon mer utförlig och samlad agenda 
inför Författningsutredningens arbete. Detsamma gäller inför den utredning som 
kom att avlösa Författningsutredningen, Grundlag beredningen. Det resultatet fram-
går av en studie av kommun- och landstingsförbundens styrelseprotokoll under pe-
rioden 1950–1975 respektive deras medlemstidningar under perio den 1953–1975.5

Det kan givetvis inte uteslutas att det existerat en informell författningspolitisk agen-
da som inte behandlats i någon av förbundens styrelser, men denna blir av naturliga 
skäl svår att studera. För att kunna studera förbundens författningspolitiska ställ-
ningstaganden riktas därför uppmärksamheten härnäst åt deras remissvar i anslutning 
till Författningsutredningen och Grundlagberedningen.

Författningsutredningen

Författningsutredningen, också kallad för den Sandlerska utredningen, presenterade 
sitt slutbetänkande 1963 med förslag till ny regeringsform (RF) respektive riksdags-
ordning (RO). Utredningen lade bl.a. som förslag att parlamentarismen skrevs in i 
RF och att riksdagen gavs möjlighet att avsätta regeringen, eller delar av, genom ett 
misstroendevotum. Monarkin bibe hölls som statsform och kungen skulle även fort-
sättningsvis utse statsminister (SOU 1963:16: 32-33).

Utredningen var emellertid inte enig i en mycket central fråga, nämligen den om 
riksdagens kammarsystem. Utredningens majoritet föreslog en övergång till ett en-
kammarsystem med 290 ledamöter som skulle utses genom en blandning av listval 
och personval i valkretsar. Två av ledamöterna reserverade sig emellertid till förmån 
för ett förslag om ett tvåkammarsystem (SOU 1963:16: 22-27).

En annan fråga som utredningen inte lämnade något klart besked kring var den om 
det kommunala sambandet. Den frågan hade överhuvudtaget inte berörts av utred-
ningen, trots att den var central i den författningspolitiska debatten (Holmberg m.fl. 
2003: 33). Dessutom gjorde utredningen inget större nummer av frågan om den 
kommunala beskattningsrätten, utan kodifierade den ordning som varit rådande en-
ligt 1809 års RF.

Däremot kom utredningen att lägga förslag om att föra in principen om den kom-
munala själv styrelsen redan i RF:s portalparagraf. Där skulle det heta att den svenska 
folkstyrelsen förverkligades genom ett ”parlamentariskt statsskick och kommunal 
självstyrelse” (SOU 1963:16: 60).

5 Följande tidskrifter har studerats under perioden 1953–1975: Landstingsförbundets tidning, Svenska stadsförbundets tidskrift (1953–67), 
Landskommunernas tidskrift (1953–1967) och Kommunal tidskrift (1968–1975).

Remissvaren

Samtliga av de då verksamma förbunden skickade in remissvar till Författningsutred-
ningen: Svenska stadsförbundet, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbun-
det. Remissvaren var dock överraskande korta i förhållande till vad som skulle kunna 
förväntas med tanke på utredningens dignitet. För vart och ett av förbunden handlar 
det om tre till fyra maskinskrivna sidor. Inget förbund tog konkret ställning i de cen-
trala diskussionerna kring exempelvis kammar- och valsystem. Dessutom innehöll 
remissvaren påfallande lite diskussioner om grunderna för den kommunala självsty-
relsen. Istället riktades uppmärksamhet åt spörsmål som svenskt medborgarskap för 
statstjänst, sänkt rösträttsålder och statsanställdas löneför handlingar.

I fråga om grunderna för den kommunala självstyrelsen lade Författningsutredningen 
förslag et om att den kommunala självstyrelsen skulle omnämnas redan i portalpara-
grafen. Det förslaget erhöll naturligtvis förbundens gillande. Kommunförbundet 
menade att det var ”helt i sin ordning att den kommunala självstyrelsens betydelse för 
och ställning i vårt demokratiska statsskick får på detta sätt komma till uttryck i 
grundlagen” (Svenska kommunförbundet 1963-12-12: 2).

Desto mer kritiska var förbunden i sin syn på Författningsutredningens behandling 
av frågan om den kommunala beskattningsrätten. Den behandlingen innebar en 
kodifiering av 1809 års RF, i vilken det saknades ett egentligt grundlagsskydd för den 
kommunala beskattningsrätten (se vidare: Vogel 1993). Samtliga förbund framhöll 
dock att det nu var angeläget att införa ett sådant grundlagsskydd (Svenska stadsför-
bundet 1964-02-14; Svenska landstingsförbundet 1964-03-05). Enligt Kommunför-
bundet var nämligen beskattningsrätten en förutsättning för att kunna utveckla och 
upprätthålla verksamheten på lokal nivå:

”Om denna verksamhet skall kunna upprätthållas och den kommunala självstyrelsen 
ut vecklas under demokratiska former beror i hög grad av kommunernas fria beskatt-
ningsrätt, inbegripande rätten att bestämma över de kommunala medlens använd-
ning” (Svenska kommunförbundet 1963-12-12: 2).

Grundlagsskyddet av skatteuttaget, och bestämmanderätten över medlens använd-
ning, skulle enligt förbundets uppfattning bidra till att den kommunala självstyrelsen 
fick en starkare ställ ning och att grunden för det demokratiska styrelseskicket stärktes 
(Svenska kommun förbundet 1963-12-12).

En annan viktig fråga för utredningen var den om riksdagens kammarsystem, men 
kring den lyckades utredningen inte uppnå enighet. Inget av förbunden tog heller 
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ställning i ärendet, vilket ter sig märkligt med tanke på att riksdagens första kammare 
trots allt gav kommunerna ett inflytande i rikspolitiken (jfr: von Sydow 1989: kap. 5; 
Davidsson 2004). Landstings förbundet kommenterade dock frågan och uttryckte en 
farhåga över att det kommunala inflyt andet minskade i och med en övergång till en 
enkammarriksdag. Samtidigt konkluderade förbundets styrelse att den var väl med-
veten om att den aktuella frågan måste ”bedömas ur andra synpunkter” (Svenska 
landstingsförbundet 1964-03-05).

Sammanfattningsvis visar det studerade materialet att förbundens ställningstaganden 
riktade in sig mot frågor om kommunalt självstyre och beskattningsrätt. I det först-
nämnda fallet uttryckte förbunden sitt gillande över utredningens förslag, medan de 
i det sistnämnda fallet uttryckte kritik. Utredningen lade nämligen inget förslag om 
en grundlagsreglering av den kommunala beskattningsrätten, vilket renderade i pro-
tester från förbunden.

Remissvaren till Grundlagberedningen

Författningsutredningen nådde aldrig fram till en uppgörelse angående centrala frå-
gor som riksdagens organisering. Därför avlöstes utredningen av partiförhandlingar 
som 1966 mynn ade ut i en överenskommelse kring författningspolitiken mellan so-
cialdemokraterna och de borgerliga partierna. På basis av överenskommelsen tillsattes 
en ny utredning för att föra grundlagsreformen i hamn. Utredningen kom senare att 
anta namnet Grundlagberedningen och arbetade under åren 1966–72. Beredningen 
presenterade sitt förslag till författningsreform i två omgångar: 1967 och 1972 (Berg-
man, 1995: 120-122; Mattson & Petersson 2008: 22).

I den första omgången, den partiella författningsreformen, lades bl a förslag om val- 
och kammarsystem (SOU 1967:26). Inget av de då verksamma kommun- och lands-
tingsförbunden formulerade några allvarliga invändningar mot utredningens förslag 
till partiell författnings reform. Istället uppvisades följsamhet i förhållande till utred-
ningen och den kompromiss som uppnåtts. I frågan om gemensam valdag tog Lands-
tingsförbundet och Stadsförbundet ingen tydlig ställning, utan konstaterade att det 
fanns för- och nackdelar med förslaget. Kommun förbundet var aningen rakare i sitt 
svar och konstaterade att förslaget om gemensam valdag var godtagbart från kom-
munal synpunkt, även om det fanns invändningar (Svenska stads förbundet 1967-09-08; 
Svenska kommunförbundet 1967-09-11; Svenska landstingsförbundet 1967-09-27).

I Grundlagberedningens slutbetänkande 1972 lades förslag till en helt ny regerings-
form (RF) respektive riksdagsordning (RO). I fråga om grundlagsskyddet för den 

kommunala själv styrelsen innebar beredningens förslag ett steg tillbaka jämfört med 
Författningsutredningens förslag. Grundlagberedningen osynliggjorde nämligen ter-
men ”kommunalt självstyre” som varken kom att omnämns i portalparagrafen, eller 
någon annanstans i RF. Det motiverades med hänvisning till pågående utredningsar-
bete.6 I avvaktan på det arbetet ansåg sig bered ningen inte kunna lägga förslag som 
utmanade rådande förhållanden, eller hindrade framtida förändringar (SOU 
1972:15: 160-161).

Grundlagberedningens agerande i fråga om den kommunala självstyrelsen väckte 
stark kritik från förbunden. Kommunförbundet menade att beredningens agerande 
bidrog till att förslagen till bestämmelser i RF angående kommunerna blivit ”urhol-
kade och som grundlagsskydd betraktade av tvivelaktigt värde” (Svenska kommun-
förbundet 1972-09-08). Det var därför enligt förbundet högst oroande att bered-
ningens förslag var så pass uttunnat ”att – något tillspetsat uttryckt – garantier saknas 
för att riksdagen inte utan grundlagsändring kan inkräkta på kommunernas rättighe-
ter” (Svenska kommunförbundet 1972-09-08: 2).

Förbundet menade därför att det var lämpligast att skjuta upp grundlagsreformen till 
dess att de åberopade utredningarna lämnat sina slutbetänkanden. Om detta nu inte 
skulle vara möjligt deklarerade dock styrelsen, något överraskande i förhållande till 
det rådande tonläget, att den inte motsatte sig beredningens förslag. Styrelsen utgick 
nämligen från att det i framtiden gick att ändra på formuleringarna kring den kom-
munala självstyrelsen om det var påkallat (Svenska kommunförbundet 1972-09-08: 2).

Landstingsförbundet resonerade på motsvarande sätt och menade att förslaget till 
grundlagstext liksom kommentarerna i anslutning därtill ”saknar den precision man 
bör kräva av en grundlag och dess förarbeten” (Svenska landstingsförbundet 1972-
09-20: 6). Därför förutsatte förbundet att beredningens förslag skulle bli föremål för 
en överarbetning på departementet innan det kunde ligga till grund för riksdagens 
beslut (Svenska landstings förbundet 1972-09-20: 6).7 Så kom också att bli fallet. 
Enligt Nils Stjernquist var det kommun- och landstingsförbundens kritik som föran-
ledde regeringen att återinföra Författ ningsutredningens förslag angående omnäm-
nandet av den kommunala självstyrelsen redan i portalparagrafen (Stjernquist 2000: 4).

En annan central fråga för den kommunala självstyrelsen är beskattningsrätten. En-
ligt Grundlagberedningens förslag skulle varje kommun ha rätt att ta ut skatt från 
6 De utredningar som åsyftades var Länsberedningen (1970–1974), Kommunalekonomiska utredningen (1971–1976) och Utredningen om den 
kommunala demokratin (1970–1975).

7 En annan central ståndpunkt för Landstingsförbundet var att bibehålla begreppet ”landstingskommun” i grundlagen. Därmed motsatte sig förbundet 
Grundlagberedningens förslag om att införa ett enhetligt kommunbegrepp (Svenska landstingsförbundet 1972-09-20).
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sina invånare, men det skulle ske enligt grunder som ”bestämmes i lag” (SOU 
1972:15: 23). Bägge förbund var positiva till att beredningen, till skillnad från För-
fattningsutredningen, lagt ett skarpare förslag angående den kommunala beskatt-
ningsrätten. Landstingsförbundet konkluderade att förslaget fick ett ”starkt stöd” 
(Svenska landstingsförbundet 1972-09-20: 2).

Kommunförbundet tyckte dock att förslaget kunde ha varit ännu skarpare och me-
nade att det nuvarande förslaget var ”kategoriskt vagt och urholkat” (Svenska kom-
munförbundet 1972-09-08: 4). Förbundet önskade se en närmare precisering av vad 
som kallades för en ”fri kommu nal beskattningsrätt”. Den implicerade att kommu-
nerna självständigt fick bestämma över skattemedlens användning inom ramen för 
sin kompetens (Svenska kommunförbundet 1972-09-08: 4).

Sammanfattningsvis visar remissvaren att förbundens ställningstaganden till 
Grundlag beredningens slutbetänkande kretsade kring två huvudfrågor: Dels frågan 
om den kommunala självstyrelsen, dels frågan om den kommunala beskattningsrät-
ten. Förbunden var starkt kritiska till hur beredningen hanterat den kommunala 
självstyrelsen. Själva begreppet före slogs nämligen inte finnas med i RF:s portalpara-
graf, vilket var en avvikelse i förhållande till Författningsutredningens förslag. I fråga 
om den kommunala beskattningsrätten önskade förbunden se starkare formuleringar 
i RF istället för en hänvisning till vanlig lag.

4. 2010 års grundlagsrevidering
SKL:s agenda

Bakgrunden till 2010 års grundlagsrevidering handlade om behovet av en samlad 
översyn av RF. Behovet hade uppstått efter att riksdagens konstitutionsutskott kom-
mit till regeringen med flera propåer om att utreda olika frågor av författningspolitisk 
karaktär. Inför arbetet med 2010 års grundlagsrevidering kom de subnationella in-
tressena att formulera en tydlig agenda. Kommunförbundet och Landstingsförbun-
det, vilka hädanefter kommer att refereras till under den gemensamma beteckningen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsatte redan år 2002 det s k Ansvarspro-
jektet. Detta projekt syftade till att förbereda ståndpunkter inför Grundlagsutred-
ningen, men också inför Ansvarskommittén (Landstingsförbundet & Komm-
unförbundet 2002: 7).8

8 Ansvarskommittén tillsattes av regeringen år 2003 och fick bl.a. till uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen  
inom samhällsorganisationen.

År 2006 presenterade SKL sina ståndpunkter i anslutning till Grundlagsutredningens 
arbete i dokumentet ”Statens styrning av kommuner, landsting och regioner”. Stånd-
punkterna kan delas in i två huvudkategorier: Dels grundläggande principer för för-
hållandet mellan stat och kommun, dels specifika procedurer i lagstiftningsprocessen 
på central nivå i frågor som berör den subnationella nivån. Till att börja med fångade 
SKL upp den kritik som dess föregångare riktat mot Grundlagberedningens beslut 
om att inte närmare precisera innebörden av den kommunala självstyrelsen. SKL 
föreslog att det borde införas en definition av den kommunala självstyrelsen i RF som 
angav rätten och ansvaret för invånare i en kommun eller ett landsting att själva få 
styra ”angelägenheter som har ett lokalt resp. regionalt intresse och som inte genom 
lag tillkommer annan” (Sveriges Kommuner och Landsting 2006: 20).

Därutöver påtalade SKL behovet av en grundlagsreglering av principer om nationella 
värden respektive medel, vilka skulle vägleda statens styrning av kommuner, landsting 
och regioner. Den första principen, nationella värden, gick ut på att beslut som med-
förde begränsningar av den kommunala självstyrelsen enbart fick fattas under förut-
sättning att de tillgodosåg väsentliga nationella värden. I praktiken förespråkade för-
bundet alltså en proportionalitets princip, dvs. att inskränkningar av den kommunala 
självstyrelsen måste stå i proportion till uppnåendet av viktiga nationella värden (Sve-
riges Kommuner och Landsting 2006: 8-9).

Den andra principen för statens styrning av de subnationella nivåerna handlar om 
medel. Statens styrning skulle enligt SKL ske med styrmedel som varken innebar en 
begränsning av den kommunala självstyrelsen, eller var mer omfattande än vad som 
behövdes för att uppnå de nationella värden som eftersträvades. Dessutom skulle 
staten skjuta till ekonomiska medel för att täcka de ökade kostnader som ett statligt 
beslut förväntades få för den kommunala verksamheten (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2006: 9).

I syfte att säkerställa att principerna verkligen tillämpades i praktiken önskade SKL 
också se vissa grundlagsreglerade procedurer i lagstiftningsprocessen på central nivå: 
Konsekvens analys, överläggningar och självstyrelseprövning. I beslutsprocessens in-
ledande skede borde regeringen enligt SKL genomföra en konsekvensanalys av ett 
förslags ekonomiska konse kvenser för kommuner och landsting. Utifrån den analy-
sen skulle regeringen säkerställa att ökade kostnader för kommunerna täcktes av sta-
ten, samt motivera själva avvägningen mellan nationella respektive lokala värden 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2006: 10).
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Konsekvensanalysen skulle sedan bli föremål för uppmärksamhet i nästa steg av den 
grundlagsreglerade ordning som SKL föreslog – överläggningar. Dessa skulle äga rum 
mellan företrädare för kommuner och landsting samt ansvarigt departement. Under 
överläggningarna skulle det föras protokoll, vilka vidarebefordrades till riksdagen för 
känne dom (Sveriges Kommuner och Landsting 2006: 10).

Under riksdagsbehandlingen av regeringens proposition föreslog SKL införandet av 
en självstyrelseprövning. Om företrädare för kommuner och landsting var av uppfatt-
ningen att regeringens förslag inte överensstämde med grundlagens bestämmelser om 
kommunalt självstyre skulle en begäran om prövning kunna lämnas till riksdagen. En 
sådan prövning gick ut på att ansvarigt utskott kallade företrädare för kommuner och 
landsting till överläggningar i den aktuella frågan. Resultatet av överläggningarna 
skulle därefter redovisas i utskotts betänkandet (Sveriges Kommuner och Landsting 
2006: 11).

Avslutningsvis förordade SKL att regeringen utförde en årlig utvärdering av situatio-
nen för den kommunala självstyrelsen. Utvärderingen skulle sedan resultera i en skri-
velse till riks dagen, vilken formulerades i samråd med kommuner och landsting (Sve-
riges Kommuner och Landsting 2006: 11).

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att SKL inför arbetet i Grundlagsut-
redningen utvecklade sin agenda med författningspolitiska ståndpunkter. Frågan om 
den kommunala självstyrelsens innebörd fanns fortfarande med, men därutöver for-
mulerade förbundet stånd punkter angående ytterligare principer för förhållandet 
mellan stat och kommun, respektive procedurer i lagstiftningsprocessen på central 
nivå. I det sistnämnda fallet återfinns stånd punkter om grundlagsreglerade överlägg-
ningar mellan företrädare för kommuner och landsting samt ansvarigt departement.

Grundlagsutredningens förslag

Grundlagsutredningen presenterade sitt slutbetänkande i december 2008. Ett av ut-
redningens förslag var att samla de centrala bestämmelserna för kommunerna i ett 
särskilt kapitel i RF. I det nya kapitel 14 skall bl.a. principen om kommunal självsty-
relse preciseras, vilket varit ett viktigt önskemål från landets kommuner och lands-
ting. Principen skulle enligt utredningen preciseras enligt följande: ”Kommunerna 
sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 
självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund 
sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag” (SOU 
2008:125: 97). Denna formulering skulle innebära att den kommunala självstyrelsen 

omfattar all kommunal verksamhet, såväl den s.k. specialreglerade som allmänna 
kompetensen (SOU 2008:125: 537).

RF:s nya kapitel 14 föreslogs också innefatta en proportionalitetsprincip, vilken stäm-
de överens med den princip som tidigare föreslagits av SKL. Principen föreslogs få 
följande lydelse: ”En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.” (SOU 
2008:125: 97). Det var enligt utredningen av vikt att under lagstiftningsprocessen 
beakta ett lagförslags konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. I det fall det 
fanns andra sätt att nå ett mål som innebar en mindre inskränkning av den kommu-
nala självstyrelsen borde det alternativet ges företräde. För att garantera efterlevnaden 
av denna proportionalitetsprincip föreslogs lagrådet få till upp gift att undersöka ”la-
gar som innebar åligganden för kommunerna”. Därefter skulle riksdagen, på basis av 
lagrådets yttrande, fälla det slutgiltiga avgörandet (SOU 2008:125).

Ett annat inslag i det nya kommunkapitlet var en markering om att den kommunala 
skatteutjämningen inte var grundlagsstridig. I förslaget till ny paragraf 14:5 heter det 
att: ”Kommuner får i lag åläggas att bidra till kostnaderna för andra kommuners 
angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar.” 
(SOU 2008:125: 97). Enligt utredningen fanns det anledning att behandla skatteut-
jämningssystemets förhållande till RF, eftersom det hade framförts åsikter om att 
systemet inte varit förenligt med författningen. En enig utredning konstaterade att 
det inte var önskvärt att grundlagen uteslöt skatteutjämning mellan kommuner 
(SOU 2008:125: 540).9

Remissvaret till Grundlagsutredningen

SKL:s remissvar präglas på det stora hela av konsensus i förhållande till utredningens 
förslag, vilket inte är helt överraskande med tanke på att utredningens förslag på 
många punkter stämmer överens med förbundets egna ståndpunkter. I fråga om 
proportionalitetsprincipen önskade dock SKL se en skarpare formulering. I utred-
ningens förslag heter det att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte 
”bör” gå utöver vad som är nödvändigt. SKL menade dock att ”bör” skall ersättas 
med ”får inte” eller ”får aldrig” (Sveriges Kommun er och Landsting 2009-04-17: 3). 
Ett enigt SKL tillstyrkte också utredningens slutsats om att grundlagen borde möjlig-
göra kommunal skatteutjämning. Förbundet resonerade på så vis att det fanns ett 

9 Grundlagsutredningens förslag angående kommunerna överensstämmer i allt väsentligt med förslagen i regeringens proposition. Prop. 2009/10:80.
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skatteutjämningssystem och att det därför var rimligt att systemet var ”konstitutio-
nellt möjligt” (Sveriges Kommuner och Landsting 2009-04-17: 3-4).

Även om remissvaret alltså huvudsakligen präglas av konsensus i förhållande till ut-
redningens förslag förekom kritik eftersom förbundet inte fått något gehör för sin 
ståndpunkt om grundlagsreglerade överläggningar mellan stat och kommun. Grund-
lagsutredningen valde att inte lägga något sådant förslag med hänvisning till att frå-
gan var under beredning inom Regeringskansliet. Dessutom påminde utredningen 
om den allmänna utgångspunkten om regeringens suveränitet att avgöra i vad mån 
olika intressenter skall höras i samband med beredningen av ett ärende (SOU 
2008:125: 540-542).

I sitt remissvar upprepade därför SKL sitt krav på överläggningar, men nu hade 
”överlägg ningarna” kommit att ges benämningen ”samråd”. Förbundet önskade 
alltså se ett samråds förfarande mellan stat och kommun, vilket skulle regleras i en 
paragraf i RF med följande lydelse: ”Regeringen skall enligt vad som närmare angives 
i lag samråda med kommunerna i frågor av betydelse för den kommunala självstyrel-
sen eller som i övrigt är av betydande vikt för kommunernas ekonomi och verksam-
het” (Sveriges Kommuner och Landsting 2009-04-17: 4).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att SKL:s remissvar överensstämmer med 
tidigare ställningstaganden. Ett tillägg finns dock och det gäller frågan om den kom-
munala skatte utjämningen där ett enigt förbund tillstyrkte utredningens förslag. I 
övrigt andas remissvaret en tillfredställelse över utredningens slutsatser och förslag, 
vilket åter inte är helt överras kande med tanke på den överensstämmelse som fanns 
mellan utredningens slutsatser och förbundets ståndpunkter. Det gäller i fråga om 
definitionen av begreppet kommunalt självstyre och frågan om en proportionalitets-
princip. Utredningen lade dock inget förslag om en samrådsrätt för förbundet, varför 
förbundet upprepade sin ståndpunkt i remissvaret.

5. Slutsatser

Syftet med studien har varit att undersöka utvecklingen av SKL och dess föregångares 
ställ ningstaganden i författningspolitiken. Resultatet av den empiriska studien visar 
att förbundets agenda utvecklats till att omfatta fler ståndpunkter som syftar till att 
stärka de subnationella nivåernas ställning i grundlagen. I anslutning till 1973/74 års 
grundlagsreform kretsade förbundens ståndpunkter kring den kommunala beskatt-
ningsrätten och begreppet kommunalt självstyre. I anslutning till 2010 års grundlags-

revidering kretsade ståndpunkterna fortfarande kring begreppet kommunalt själv-
styre, men därutöver hade agendan växt till att omfatta ytterligare principer angående 
förhållandet mellan stat och kommun. Ett exempel är före språkandet av en propor-
tionalitetsprincip som reglerar statsmakternas styrning av kommun erna. Dessutom 
tillkom ställningstaganden om införandet av specifika procedurer i lagstift-
ningsprocessen på central nivå gällandes ärenden med bäring på den kommunala 
själv styrelsen. I det sistnämnda fallet handlar det bl.a. om samrådsrätt och självstyrel-
seprövning.

Det finns även tecken på att kommun- och landstingsförbunden agerade mer proak-
tivt i samband med 2010 års grundlagsrevidering jämfört med grundlagsreformen 
1973/74. Inför grundlagsrevideringen 2010 formulerade förbundet sina författnings-
politiska ställnings taganden under själva utredningsprocessen. Någon motsvarande 
agenda har inte påträffas i anslutning till 1973/74 års grundlagsreform. I det sist-
nämnda fallet förefaller det som att förbunden utvecklade sina ståndpunkter efter det 
att utredningarna hade lagt sina förslag. Slutsatsen om att förbunden kommit att 
agera mer proaktivt över tid i förhållande till författ ningspolitiska utredningar får 
dock betraktas som tentativ i avvaktan på ytterligare forskning.

Utvecklingen av SKL:s ställningstaganden inom författningspolitiken stämmer väl 
överens med vad som kan förväntas med hänvisning till utvecklingen mot ett flerni-
våstyre. Eftersom ett flernivåstyre ger uttryck för en informell ordning innebär ut-
vecklingen att klyftan vidgas mellan den skrivna författningen och den politiska prak-
tiken. I just detta fall handlar det om att kommuner och landsting getts ett ökat 
inflytande inom fler politikområden över tid, samtidigt som det finns få formella 
principer som styr förhållandet till staten respektive möjligheter till deltagande i lag-
stiftningsprocessen på central nivå. Den här klyftan har SKL ett intresse av att över-
brygga, eftersom en grundlagsreglering kan förväntas ge ett starkare skydd åt de sub-
nationella nivåerna jämfört med en informell ordning. Det är därför vi nu kunnat 
bevittna att förbundets författningspolitiska agenda utvecklats till att omfatta fler 
ställnings taganden jämfört med grundlagsreformen 1973/74.

En viktig uppgift för framtida forskning är att följa utvecklingen av förhållandet mel-
lan stat och kommun efter grundlagsrevideringen 2010. Särskilt intressant att följa är 
hur och om proportionalitetsprincipen kommer att tillämpas i lagstiftningsarbetet på 
central nivå. Propor tionalitetsprincipen har potential att bli ett viktigt redskap i de 
subnationella nivåernas strävan efter att stärka den kommunala självstyrelsen och 
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minska den statliga styrningen. Huruvida principen de facto kommer att användas 
och respekteras av statsmakterna är emellertid en öppen fråga. Anledningen är att det 
endast föreskrivs i förslaget till ny RF att principen bör beaktas i lagstiftningsprocessen.

En annan central fråga för framtida forskning är samrådet mellan stat och kommun. 
SKL har krävt ett reglerat samrådsförfarande som ger förbundet en grundlagsskyddad 
rätt att få lägga fram sina synpunkter inför regeringen under dess beredning av ären-
den som rör kommunerna. Regeringen har emellertid ännu inte tagit ställning i frå-
gan trots att den varit uppe i både Ansvarskommittén och Grundlagsutredningen. Ett 
av argumenten mot ett formaliserat sam rådsförfarande är ett tydligt uttryck för styri-
dealet government, nämligen regeringens suverä nitet att avgöra i vilken grad subna-
tionella aktörer skall höras inför ett beslut. I takt med den pågående omvandlingen 
av nationalstaten blir det intressant att följa huruvida detta argument kommer att 
hålla i längden.

Dessa angelägna forskningsfrågor utgör ett par exempel på hur forskningen på områ-
det kan fortsätta att problematisera det grundlagsreglerade förhållandet mellan stat 
och kommun i en kontext av flernivåstyre. Att lyfta fram betydelsen av grundlagen i 
denna kontext kan tyckas motsägelsefullt. Delar av litteraturen kring flernivåstyre 
tenderar nämligen att poängtera vikten av informella ordningar på bekostnad av just 
formella institutioner och lagar. Enligt min uppfattning utesluter dock inte det ena 
det andra. Tvärtom, det är rimligt att anta att de påverkar varandra. Att undersöka 
interaktionen mellan den politiska praktiken och den skrivna författningen utgör 
därför en angelägen forskningsuppgift i framtida studier av flernivåstyre.
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Regionen och flernivådemokratin 
Ett medborgarperspektiv1

Lennart Nilsson

I Sverige har den offentliga sektorn under de senaste årtiondena genomgått omfat-
tande förändringar som inneburit fler politiska nivåer och förskjutningar mellan de 
offentliga och privata sfärerna i samhället med en mångfald aktörer i ett komplext 
samspel. Den förändrade strukturen är emellertid inte resultatet av samlade beslut av 
riksdag och regering utan är konsekvenserna av beslut som fattats av organ på euro-
peisk, nationell, regional och lokal nivå. 

Idag finns fyra direktvalda nivåer i Sverige, EU, staten, landstinget/regionen samt 
kommunen. Danmark har också fyra direktvalda nivåer (EU, stat, region och kom-
mun), i Finland finns tre (EU, stat och kommun) liksom i Norge (stat, fylkeskom-
mun och kommun). Därtill kommer i storstäder i Sverige och Norge ytterligare en 
nivå med indirekta av kommunfullmäktige valda nämnder för stadsdelar. (Lidström 
2003) I Göteborgsregionen har denna utveckling mot en flernivåorganisation gått 
ännu längre med ett omfattande samarbete mellan Göteborgs stad och kranskom-
munerna.  

Flernivådemokrati med beslutsfattande på flera olika nivåer förutsätter på en gång 
självständighet och samordning. I de frågor som respektive nivå har ansvar för skall 
självstyrelseorganet kunna väga verksamhetens inriktning och omfattning mot resur-
serna. (Nilsson och Westerståhl 1997) I ett mer begränsat självstyrelse kommer beslut 
om verksamheten och resurserna i realiteten att fattas av organ på olika nivåer som i 
de danska regionerna efter strukturreformen. Flera olika nivåer förutsätter samord-
ning som kan ske genom olika mekanismer och där partierna spelar en mycket viktig 
roll. Om de olika nivåerna har olika majoritetsförhållanden begränsas dock partiernas 
möjligheter att utöva den samordnande funktionen mellan nivåerna och istället sker 
mer av förhandlingar mellan aktörer på olika nivåer. 

På nivån under staten har självstyrelseorganen två huvuduppgifter, välfärd och ut-
veckling. Ju lägre nivå desto större relativ betydelse har välfärdsfrågorna och ju högre 
nivå desto större vikt får utvecklingsfrågorna. På den regionala nivån, där det geogra-
fiska området är tillräckligt stort, får utvecklingsfrågorna en större betydelse vilket 

1 En tidigare version av denna artikel har publicerats i boken Nilsson, L red. (2010) En region blir till. Västra Götalandsregionen 1999–2008. CEFOS och 
SOM-institutet.
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också gäller storstadsregioner. Även om storstadskommunen är befolkningsmässigt 
stor gör pendlingsförhållanden och andra interaktioner inom storstadsregionen och 
mellan kommunerna att samordning på utvecklingsområdet krävs i ett vidare terri-
torium. (Lidström 2006) Genomförda och planerade reformer på regional nivå har i 
hög grad utgått från de krav som utvecklingsfrågorna ställer även om behoven av 
samordning inom välfärdsområdet också tillmätts betydelse. 

Skåne län bildades 1997 och Västra Götalands län ett år senare. Vid valet 1998 valdes 
ledamöterna till fullmäktige i Region Skåne och Västra Götalandsregionen och de 
nya regionerna övertog från och med 1999-01-01 ansvaret för den verksamhet som 
tidigare bedrivits av landstingen – i Skåne två och i Västra Götaland tre – samt av de 
tidigare landstingsfria städerna Malmö och Göteborg. Enligt en försöksverksamhet 
som sedan i olika steg förlängts övertog dessutom regionerna ansvaret för de regio-
nala utvecklingsfrågorna från staten. Även om partierna i alliansregeringen idag fort-
satt är oeniga i regionfrågan har beslut fattats om att Region Skåne och Västra Göta-
landsregionen skall permanentas. Dessutom har beslutats att Halland och Gotland 
skall bli regionkommuner 2011. Därmed har i Sverige de facto etablerats en asym-
metrisk organisationsstruktur på regional nivå, vilket förekommer i flera andra euro-
peiska länder, men som innebär ett avsteg från tidigare i Sverige tillämpade principer 
som inneburit enhetlighet över hela landet. Den politiska kompromissen inom reger-
ingen innebär emellertid att det slås fast att det i Sverige skall finnas tre politiska ni-
våer med beskattningsrätt. Maktkampen mellan de borgerliga partierna fick därmed 
i Sverige en helt annan utgång än i Danmark, där beslutet blev att de tidigare amten 
skulle avskaffas och att de nya regionerna inte skulle ha beskattningsrätt. (Dyhrberg, 
Opstrup och Krogh 2010)    

Regionerna har ansvaret för välfärdsuppgifter främst hälso- och sjukvården och ut-
vecklingsfrågorna. De senare omfattar tillväxt och utveckling, kultur och miljö. I 
Västra Götalandsregionen präglas organisationen av skilda organisationsprinciper för 
de två huvuduppgifterna med en decentraliserad beställar- utförarorganisation för 
hälso- och sjukvården och en organisation med en inbyggd koppling mellan regionen 
och kommunerna för utvecklingsområdet. 

Nedan redovisas göteborgarnas valda företrädare efter valen i Sverige 2006 och Euro-
paparlamentsvalet 2009 med sex beslutsnivåer. De finns på varje nivå ett betydande 
handlingsutrymme. De olika nivåerna är emellertid inte strikt hierarkiskt över – un-
derordnade och det gäller speciellt nivåerna på regional och lokal nivå. Lagar och 
förordningar skall tillämpas av landstingskommunala/regionala och kommunala 

myndigheter. Sekundärkommunerna – landsting/regioner – är emellertid inte över-
ordnade primärkommunerna utan de två typerna av kommuner har olika saklig och 
geografisk kompetens. Det hindrar inte att det i flera avseenden finns behov av sam-
ordning men utgångspunkten är att de har olika ansvarsområden. Kommuner kan 
också välja att tillsammans sköta vissa uppgifter som överförs på ett gemensamt organ 
t.ex. kommunalförbund. Göteborgsregionens kommunalförbund har på detta sätt 
övertagit ansvar för uppgifter inom utvecklingsområdet, gymnasieskolan och det so-
ciala området. I detta samarbete ingår även Kungsbacka som tillhör Hallands län men 
samtidigt bildar kommunerna i Göteborgsregionen som tillhör Västra Götaland ett 
kommunförbund.2

Figur 1 Göteborgarna och deras valda företrädare 2009

Göteborgarna styrs efter valet 2006 av fyra direktvalda församlingar med olika majo-
riteter; Europeiska Unionen med en höger – center majoritet i Europaparlamentet, 

2 Västra Götaland är indelat i fyra kommunförbund Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg med ett gemensamt organ för hela länet, 
VästKom.

* I januari 2010 beslutade stadsfullmäktige i Göteborg att minska antalet stadsdelsnämnder från 21 till 10 från och med 2011-01-01 och utökade antalet 
suppleanter från 6 till 11. (www.goteborg.se)

Sverige
Riksdagen, 349 ledamöter varav 18 från Göteborg

Göteborgs stad
Fullmäktige, 81 ledamöter och 36 ersättare

Stadsdelarna*

Stadsdelsnämnderna, 231 ledamöter och 126 ersättare (indirekt valda)

Västra Götalandsregionen
Fullmäktige, 149 ledamöter,  

varav 46 från Göteborg

Göteborgsregionen (kommun-/ kommunalförbund)
Kommunalförbundets fullmäktige, 91 ledamöter 

varav 46 från Göteborg (indirekt valda)

Europeiska Unionen
 Parlamentet, 736 ledamöter varav 18 från Sverige/1 från Göteborg
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Sverige med majoritet för en borgerlig allians i Riksdagen, Västra Götalandsregionen 
med en blocköverskridande majoritet i Regionfullmäktige (c, fp och s) samt en ma-
joritet i Stadsfullmäktige i Göteborg bestående av s och mp med stöd av v. I stadsdels-
nämnderna är majoritetsläget oavsett röstetalet i stadsdelarna detsamma som i full-
mäktige. I Göteborgsregionen är majoritetsläget i kommunalförbundets fullmäktige 
beroende på valresultatet i samtliga kommuner i regionen. Efter valet 2006 innebär 
det att vice ordföranden i kommunstyrelsen i Göteborg är ordförande i kommunal-
förbundets styrelse. Malmöborna styrs också av fyra olika majoriteter men i Region 
Skåne är det de borgerliga och miljöpartiet som bildar majoritet. I Stockholm är det 
emellertid alliansmajoriteter som styr såväl i landstinget som i Stockholms stad.  

I programmet för utvärdering av Västra Götalandsregionen har forskningen inriktats 
på hur regionen fullgör de två huvuduppgifterna välfärdsfrågorna, främst hälso- och 
sjukvården, och utvecklingsfrågorna samt på hur regionen lever upp till de två system-
värdena demokrati och effektivitet. I analyserna är olika aktörers bedömningar cen-
trala och då främst medborgarnas, i hela regionen och i olika geografiska områden 
inom regionen. För en analys av regionaliseringsprocessen är utvecklingen över tid 
avgörande liksom möjligheten till jämförelser med förhållandena i andra delar av 
landet. Det är också viktigt att kunna relatera utvecklingen på regional nivå till för-
hållandena på andra nivåer i den svenska flernivådemokratin. (Nilsson 2004)

I detta kapitel skall medborgarnas relationer till Västra Götalandsregionen och kom-
munerna i Västsverige belysas i tre avseenden. Det gäller för det första förtroendet för 
politiker, tjänstemän och yrkesgrupper som är verksamma i regionen och kommu-
nerna med jämförelser mellan de två nivåerna och med grupper som är verksamma i 
statlig tjänst samt med journalisterna – granskarna av den offentliga verksamheten; 
för det andra medborgarnas bedömning av hur styrelsen, dvs. regionens respektive 
kommunens ”regering” sköter sin uppgift. För det tredje behandlas medborgarnas 
bedömning av flernivådemokratin, dvs. hur nöjd man är med demokratins sätt att 
fungera i EU, Sverige, Västra Götalandsregionen och den kommun där man bor 
bland alla medborgare och för olika socio-ekonomiska grupper. Avslutningsvis disku-
teras utifrån resultaten de politiska systemens legitimitet på regional och lokal nivå. 

Underlaget för analyserna i detta kapitel bygger på de årliga medborgarundersök-
ningar som SOM-institutet genomfört i Västsverige sedan 1998 med ett urval av 
6000 västsvenskar i åldern 15–85. Medborgarundersökningar har också genomförts 
i hela Skåne vid tre tidpunkter 2004, 2006 och 2008. (Johansson och Nilsson 2009a 

och b). På vissa punkter kommer resultaten från de skånska och västsvenska under-
sökningarna också att relateras till de nationella SOM-undersökningarna.

Förtroende för personal, tjänstemän, politiker och journalister

I de nationella SOM-undersökningarna har förtroendet för olika samhällsinstitutio-
ner undersökts sedan 1986 (Holmberg och Weibull 2009). I de västsvenska under-
sökningarna har istället fokus riktats mot förtroendet för grupper som är knutna till 
institutionerna. Det gäller beslutsfattare som politiker och tjänstemän samt olika 
personalgrupper på kommunal och regional nivå där medborgarna möter den of-
fentliga sektorn. Dessutom har förtroendet för granskarna – journalister i dagspress, 
radio och TV uppmärksammats. Tidigare studier har framhåller tre faktorer som 
särskilt viktiga för människors förtroende för olika grupper: utvärdering av institutio-
nernas existerande verksamhet (trovärdighet, kvalitet), medborgarnas intresse för in-
stitutionernas verksamhet (institutionens upplevda betydelse) samt rådande socio-
kulturella värderingar i samhället, opinionsklimatet (Elliot 1997 och 1998). Teorier 
om förtroende har tagit sin utgångspunkt i kulturella och institutionella förklaringar. 
(Putnam 1993) Norén Bretzér finner dock inte stöd för att politiskt förtroende kan 
förklaras av kulturella faktorer utan förklaringarna måste sökas främst i institutio-
nella faktorer. (Norén Bretzer 2005; jfr också Grimes 2005) 

Vid bedömningen av förtroendet för politiker, tjänstemän, yrkesgrupper och journa-
lister får svarspersonerna ange i vilken utsträckning de har stort eller litet förtroende 
för olika grupper. Förtroendet redovisas på två olika sätt: andelen som hyser tilltro 
(mycket eller ganska stort förtroende) och andelen som visar misstro (mycket eller 
ganska litet förtroende). Balansmåttet är ett sammanfattande mått som väger in både 
tilltro till och misstro mot de olika grupperna genom att ange andelen stort minus 
andelen litet förtroende (Elliot 1994). I tabell 1 redovisas förtroendet för elva olika 
yrkesgrupper, politiker på fyra nivåer, tjänstemän i kommuner och region samt för 
journalister.

I riksundersökningarna, där förtroendet för olika samhällsinstitutioner analyserats, 
har sedan mätningarna påbörjades 1986, sjukvården legat högt. I de västsvenska un-
dersökningarna, där olika grupper undersöks har förtroendet likaså genomgående 
varit högst för sjukvårdens personal. Det är en verksamhet som berör alla och det är 
få som inte har en uppfattning; närmare 80 procent har stort förtroende och fem 
procent har litet förtroende. Medborgarna har också stort förtroende för tandvårdens 
personal. Därefter kommer personalen inom olika kommunala verksamhetsområden 
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som barnomsorg, bibliotek, skola och äldreomsorg också med höga värden. De stat-
ligt anställda poliserna har också stort förtroende bland allmänheten i Västsverige. 
När det gäller kollektivtrafikens personal, som har både regionalt och kommunalt 
huvudmannaskap, är det också en klar positiv övervikt men med lägre värden under 
senare år. 

Tabell 1 Förtroende för olika yrkesgrupper och politiker 2008 (procent och balansmått) 
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Sjukvårdens personal 29 50 1 4 2 5 +74

Tandvårdens personal 27 50 12 3 1 8 +73

Personal inom barnomsorgen 24 43 11 2 1 19 +64

Bibliotekspersonal 21 36 18 1 1 22 +56

Lärare i grundskola1 16 41 19 5 1 18 +50

Poliser 18 43 19 8 5 7 +48

Personal inom äldreomsorgen 19 38 18 8 2 15 +47

Kollektivtrafikens personal 9 35 29 8 3 15 +33

Socialarbetare 9 23 27 9 6 29 +15

Kommunens politiker 3 24 32 16 9 16 +2

Kommunens tjänstemän 2 20 34 15 8 21 -1

Rikspolitiker 2 23 31 17 11 15 -4

Försäkringskassans personal 5 18 28 16 12 22 -5

Journalister 3 20 34 16 12 14 -5

Västra Götalands-regionens tjänstemän 1 13 34 13 9 30 -8

Västra Götalands-regionens politiker 2 16 36 16 10 22 -8

EU-parlamentariker 2 16 31 16 14 22 -12

Arbetsförmedlingens-personal 3 12 25 15 15 30 -14

Kommentar: Frågan lyder: ’Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt 
arbete?’. Balansmåttet visar andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Procentbasen utgörs 
av dem som besvarat frågan. Rangordningen följer balansmåttets värde. 

För grupper som svarar för kommunal eller regional tjänsteproduktion är förtroendet 
genomgående stort. För socialarbetarna som är ansvariga för behovsprövade insatser 
är bedömningen mer splittrad och andelen som inte kommit i kontakt med verksam-
heten är större, närmare 30 procent har ingen uppfattning. För Försäkringskassans 
personal, som svarar för tillämpningen av socialförsäkringssystemets regler, är bedöm-
ningen mer kritisk med en svagt negativ övervikt 2008. I 2008 års undersökning var 
västsvenskarna mest kritiska till Arbetsförmedlingens personal. Samma mönster gäl-
ler i Riks-SOM undersökningarna för de institutioner som svarar för behovsprö-
vande verksamheter som AMS/Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. (Rön-
nerstrand och Johansson 2008, Martinsson och Nilsson 2009) 

För de yrkesgrupper där det finns möjlighet att göra jämförelser över tid är stabilite-
ten stor. Endast för två yrkesgrupper, poliser samt personal inom kollektivtrafiken 
överstiger förändringarna tio balansmåttsenheter mer än under enstaka år. För poliser 
var förtroendet som högst efter Göteborgskravallerna för att därefter sjunka något 
och sedan på nytt öka medan förtroendet för kollektivtrafikens personal har minskat 
under senare år. Tidigare har förtroendet för yrkesgrupper generellt varit lägre i Skåne 
än i Västra Götaland men år 2008 kvarstår denna skillnad endast för personal inom 
äldreomsorgen. 

Kvinnor har genomgående något högre förtroende än män för personalen inom kom-
muner och regionen utom när det gäller personal inom sjukvården, tandvården och 
äldreomsorgen där alla oavsett kön är lika positiva. När det gäller Försäkringskassans 
och Arbetsförmedlingens personal är både kvinnor och män lika kritiska. Det finns 
flera exempel på att berörda åldersgrupper hyser större förtroende för personalen än 
övriga, t.ex. medelålders när det gäller barnomsorg och skola och äldre när det gäller 
sjukvårdens anställda. När det gäller personalen inom äldreomsorgen är förtroendet 
störst bland äldre och medelålders som möter personalen som brukare och anhöriga 
De yngre tillhör de som genomgående har lägre förtroende, vilket bland annat är ett 
uttryck för att de inte kommer i kontakt med verksamheterna i samma utsträckning 
som äldre gör, vilket påverkar balansmåttet. För andra grupper som biblioteksperso-
nal är förtroendet högt i alla åldersgrupper. Bland högutbildade är förtroendet ge-
nomgående något högre än bland dem med medellång eller kortare utbildning för de 
kommunala och regionala verksamhetsområdena. För vissa yrkesgrupper är skillna-
derna mycket stora som för verksamma inom barnomsorg, grundskola och bibliotek. 
När det gäller Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal är de lågutbil-
dade och de äldsta mindre kritiska men i övrigt är det små skillnader.



70 71

Tabell 2  Förtroende för olika yrkesgrupper – totalt samt för grupper med avseende på 
kön, ålder, utbildning och partisympati 2008 (balansmått)
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Kvinna 74 74 67 63 55 46 52 36 19 -4 -14

Man 74 72 61 48 46 46 41 30 11 -7 -15

Ålder

15–29 år 60 63 59 55 49 34 46 24 13 -7 -16

30–49 år 74 74 73 62 60 48 55 30 15 -11 -21

50–64 år 75 75 66 54 48 51 42 37 16 -9 -14

65–85 år 84 77 52 49 41 47 42 41 15 9 -1

Utbildning

Låg 73 72 55 42 41 49 39 37 12 +1 -7

Medellåg 69 71 61 49 47 43 44 31 12 -7 -13

Medelhög 75 73 65 62 54 43 52 30 10 -11 -22

Hög 80 76 75 70 60 50 53 36 26 -6 -17

Partisympati

V 73 74 65 70 58 49 26 50 14 -21 -29

S 76 77 67 57 54 51 50 41 21 -1 -10

MP 68 63 65 78 60 37 49 32 13 -8 -16

C 80 81 64 50 48 50 62 39 20 +2 -8

FP 74 74 61 56 47 43 50 25 20 -7 -17

KD 79 79 70 69 59 53 65 41 27 -7 -8

M 76 74 67 50 50 44 52 27 13 -4 -13

SD 62 67 52 39 32 29 13 13 -22 -29 -33

Annat 51 54 44 38 20 24 15 9 -9 -27 -33

Totalt 74 73 64 56 50 47 47 33 15 -5 -14

Kommentar: Se kommentarer till tabell 1. 

När det gäller förtroendet för olika personalgrupper har de som sympatiserar med SD 
och annat parti lägst förtroende. När det gäller personalen inom Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan har också V-sympatisörerna mycket lågt förtroende. I övrigt är 

den politiska dimensionen av mindre betydelse för förtroendet för olika personal-
grupper. Förtroendet för polisen är dock klart lägre bland V-sympatisörer jämfört de 
som sympatiserar med övriga etablerade partier. Oavsett partisympati är förtroendet 
stort för sjukvårdens och tandvårdens personal. Samma mönster gäller också i Skåne 
(Sannerstedt 2008; Johansson och Nilsson 2009a)

Bedömningen av tjänstemän och politiker i kommuner och regionen är klart mera 
negativ än för yrkesgrupper anställda i offentlig tjänst. Tjänstemännen förknippas 
både i kommunerna och i regionen med politiken. På den kommunala nivån gör 
medborgarna genomgående samma bedömning av politiker och tjänstemän och be-
dömningen har stegvis blivit mer positiv med lika många med stort som litet förtro-
ende under senare år. Regionen är fortfarande förhållandevis okänd och det är efter 
tio år bara ca 40 procent av medborgarna som har en bestämd uppfattning om före-
trädarna för den regionala nivån, dvs. har stort eller litet förtroende för tjänstemän 
eller politiker. Ett bottenrekord för förtroendet för de regionala företrädarna redovisas 
för år 2000 då turbulensen inom regionen var som störst; balansmåttet för de regio-
nala politikerna var då -36. Med den politiska stabiliseringen ökade det även om 
värdet förblivit negativt. År 2008 var balansmåttet på samma nivå som för rikspoliti-
kerna. Generellt gäller för förtroendet för svenska politiker att de mest positiva vär-
dena redovisas för valåren och denna elektorala cykel gör sig gällande på alla svenska 
nivåer. (Holmberg och Weibull 2009) Förtroendet för EU-parlamentarikerna är 
dock i Västsverige lägre än för svenska politiker men med en markant uppgång under 
senare år.3 Förtroendet för regionpolitiker är något lägre i Skåne än i Västra Götaland 
år 2008 medan det inte är någon skillnad när det gäller politiker på övriga nivåer. 

3 Värdet för EU-parlamentarikerna var dock klart mindre negativt när frågan i 2004 års undersökning som då avsåg Svenska EU-parlamentariker.
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Figur 2 Förtroende för politiker, tjänstemän och journalister 1999–2008 (balansmått)
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Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999–2008.

Kommentar: Balansmåttet visar andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. I procentbasen 
ingår även de utan uppfattning i frågan. * Svenska EU-parlamentariker 2004.

I de nationella SOM-undersökningarna är bedömningen av radio och TV som insti-
tutioner klart mera positiv än av dagspressen. I tidigare västsvenska undersökningar 
gäller detsamma för yrkesgrupper verksamma inom de olika typerna av medier med 
större förtroende för journalister i etermedierna än för journalister i dagspressen. (El-
liot 1994) Från och med år 2004 avser frågan i den västsvenska undersökningen 
journalister i allmänhet utan närmare precisering och det är genomgående fler som 
har litet förtroende än stort förtroende för journalister. Valåret 2006 var bedöm-
ningen av journalisterna mer negativ än av politiker knutna till de tre svenska poli-
tiska nivåerna men med en något mindre negativ bedömning 2007 och 2008. 

Om vi ser till olika socio-ekonomiska gruppers förtroende för politiker och tjänste-
män är det förhållandevis små skillnader mellan kvinnor och män; män har dock 
något lägre förtroende för EU-parlamentariker, regionens politiker och journalister. 
De äldsta tillhör de minst kritiska oavsett grupp med positiva värden för kommunens 
politiker och tjänstemän och de yngsta tillhör också de minst kritiska utom när det 
gäller EU-parlamentariker och journalister. De högutbildade har genomgående högst 

förtroende för tjänstemän och politiker oavsett nivå. I övrigt är skillnaderna mellan 
personer med olika utbildningsbakgrund begränsade.

Tabell 3  Förtroende för politiker, tjänstemän och journalister – totalt samt med avseende 
på kön, ålder, utbildning och partisympati 2008 (balansmått)
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Kvinna -8 -3 -6 -6 2 1 0

Man -16 -4 -11 -11 3 -2 -10

Ålder

15–29 år -18 -2 -2 0 -2 0 -10

30–49 år -18 0 -9 -11 -1 -7 -4

50–64 år -13 -10 -14 -12 1 0 -4

65–85 år 0 -2 -4 -6 12 8 -2

Utbildning

Låg -5 -17 -11 -13 1 -4 2

Medellåg -15 -12 -13 -12 -4 -9 -6

Medelhög -18 0 -5 -8 5 2 -8

Hög -7 15 -3 1 11 11 -8

Partisympati

V -44 -35 -26 -17 -16 -10 -7

S -12 -8 -5 -7 6 2 1

MP -19 -12 -4 -3 0 2 2

C -4 9 -3 2 12 9 -8

FP -1 13 -4 -5 9 5 -4

KD -5 17 2 4 26 26 -7

M 0 16 -4 -5 7 -1 -9

SD -44 -49 -40 -26 -29 -31 -27

Annat -42 -47 -42 -41 -39 -27 -35

Totalt -12 -4 -8 -8 2 -1 -5

Kommentar: Frågan lyder: ’Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt 
arbete?’. Balansmåttet visar andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Procentbasen utgörs 
av dem som besvarat frågan. Partisympati avser bästa parti generellt. 
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När det gäller förtroende för politiker och partisympati är det bland allianspartiernas 
sympatisörer lika många som har lågt som högt förtroende för EU-parlamentarikerna 
medan V-sympatisörer har lägst förtroende bland riksdagspartiernas sympatisörer. 
Vid bedömningen av rikspolitikerna har inte överraskande allianspartiernas sympati-
sörer högst förtroende med positiva balansmått och även här är V–sympatisörerna 
klart mest kritiska bland oppositionspartiernas anhängare. För regionens politiker 
ligger balansmåttet kring 0 med en svag negativ övervikt bland samtliga etablerade 
partiers sympatisörer utom bland V-sympatisörerna som är klart mer kritiska. Partiets 
sympatisörer uppvisar också negativa värden när det gäller förtroendet för kommun-
politikerna men i detta avseende är KD- sympatisöerna mest positiva. Utmärkande 
för de som i Västsverige sympatiserar med SD och annat parti är att de har mycket 
lågt förtroende för politiker och tjänstemän oavsett nivå. Förtroendet för tjänstemän-
nen i regionen och kommunerna följer i huvudsak samma mönster som för politi-
kerna på respektive nivå. 

För granskarna – journalisterna – är det genomgående fler som har litet än stort för-
troende. Detta mönster gäller år 2008 för samtliga socio-ekonomiska grupper utom 
för kvinnor och lågutbildade samt bland S- och MP-sympatisörer, där lika många har 
stort som litet förtroende. De som sympatiserar med SD och annat parti har klart 
lägst förtroende också för journalister.

Analyser baserade på tidigare undersökningar av förtroende för olika grupper framgår 
att det finns ett starkt samband mellan förtroendet, eller misstron mot, politiker på 
olika nivåer. Förtroendet för EU-parlamentarikerna är mycket starkt kopplat till för-
troendet för de folkvalda på nationell och regional nivå men något svagare till förtro-
ende för kommunens politiker. Däremot är bedömningen av rikspolitikerna relaterad 
till samtliga svenska politikernivåer och sambandet mellan bedömningen av de regio-
nala och kommunala politikerna är starkt. Sambandet mellan bedömningarna av 
tjänstemännen på de två nivåerna är likaså starkt och förtroendet för tjänstemännen 
är också relaterat till bedömningen av politikerna, speciellt är sambandet mellan för-
troendet för politiker och tjänstemän på respektive nivå starkt. De regionala aktö-
rerna har starka kopplingar till politiker och tjänstemän på de tre andra politiska ni-
våerna. Förtroendet för olika personalgrupper inom vård, skola och omsorg är också 
relaterade till varandra; sambandet mellan förtroendet för sjukvårdens och tandvår-
dens personal är mycket starkt och det finns också starka samband mellan förtroendet 
för personalen inom hälso- och sjukvården och personalen inom den kommunala 
omsorgen. Detsamma gäller för de inbördes sambanden mellan förtroendet för per-

sonalgrupper inom kommunernas olika verksamhetsområden. Den som har stort 
förtroende för en av personalgrupperna har det också för de andra. Huvudmönstret 
är detsamma som redovisats för tidigare år. (Nilsson 2009)

Förtroendet för kollektivtrafikens personal liksom för polisen är inte i samma utsträck-
ning knutet till förtroendet för andra personalgrupper. Tidigare undersökningar visar 
också att förtroendet för företrädarna för olika medier – dagspress, radio och TV – är 
inbördes stark relaterat men med svag koppling till förtroendet för andra yrkesgrupper. 

Styrelsens sätt att sköta sin uppgift 

På den gemensamma valdagen vart fjärde år röstar drygt 25 procent av väljarna på 
olika partier i riksdagsvalet och kommunfullmäktigevalet och cirka 20 procent röst-
delar i de två andra kombinationerna av val, dvs. riksdagsvalet – region/landstings-
fullmäktigevalet respektive kommunfullmäktigevalet – region-/lanstingsfullmäktige-
valet. En nästan lika stor andel av väljarna som faktiskt röstat olika uppger att de 
övervägt att göra det. (Johansson 2008) 

Det finns därför anledning att analysera medborgarnas bedömning av den institution 
som regionstyrelsen och kommunstyrelsen utgör i egenskap av regionens respektive 
kommunens ”regering”. Jämfört med landets regering finns den viktiga skillnaden att 
i region- och kommunstyrelsen sitter företrädare för samtliga större partier, dvs. både 
majoriteten och minoriteten är representerad. Vid medborgarnas bedömning finns 
det dock anledning att tro att det i första hand är majoriteten och dess politik som 
allmänheten tar ställning till, om majoritetsförhållandena överhuvudtaget är kända. 

Medborgarna är klart mera positiva till hur ”regeringarna” sköter sina uppgifter än 
förtroendet för politikerna på den lokala och den regionala nivån. Likaså är man mera 
positiv till hur styrelsen i den egna kommunen sköter sig än till kommunstyrelserna 
i allmänhet. När svenska folket i den nationella-SOM undersökningen ombetts be-
döma förtroendet för kommunstyrelserna, dvs. alla landets kommunstyrelser skall inte 
bara situationen i den egna kommunen utan också den i andra kommuner vägas in. 
I den nationella undersökningen har balansmåttet för kommunstyrelserna i allmän-
het varit negativt sedan frågan ställdes första gången 1996 med undantag för valåret 
2006. (Holmberg och Weibull 2009) För de flesta är förhållandena i hemkommunen 
mer kända och påtagliga medan man i övrigt är hänvisad till mediernas bilder. Efter-
som bevakningen är inriktad på vad som inte fungerat är de bilder som förmedlas via 
medierna främst negativa. Samma förhållande gäller vid bedömningen av kommu-
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nens och regionens service, där brukarna genomgående är väsentligt mera positiva än 
de som inte kommit i kontakt med servicen.  

Förtroendet för regionstyrelsen i Västra Götaland är år 2008 klart lägre än förtroen-
det för kommunstyrelsen i den kommun där man bor i Västsverige men differensen 
är mindre än tidigare. Det skall emellertid framhållas att en tredjedel inte hade någon 
uppfattning om hur regionstyrelsen skött sitt arbete medan motsvarande andel för 
kommunstyrelsen var en femtedel. Vid jämförelser över tid framgår att bedömningen 
av den egna kommunens styrelse bland kommunerna i Västsverige varit i stort sett 
oförändrad men med en mer positiv bedömning 2006 och 2007. När det gäller be-
dömningen av regionstyrelsen har det skett stora förändringar över tid. År 2000, då 
det var ekonomisk och politisk kris i regionen var medborgarna mycket kritiska, ba-
lansmått -23. Med en stabilisering inom regionen blev medborgarna stegvis mer 
positiva till hur regionstyrelsen skötte sin uppgift och sedan 2006 redovisas positiva 
värden. Den elektorala cykeln med en mer positiv bedömning av politikerna under 
valår gör sig gällande även vid bedömningen av de kommunala och regionala ”reger-
ingarnas” sätt att sköta sitt arbete 2002 och 2006.

Den genomsnittliga bedömningen av hur kommunstyrelsen sköter sin uppgift är för 
boende i alla kommuner i Västra Götaland något mer positiv än för hela Sverige. 
Skillnaden är emellertid stor mellan olika kommuner och konkreta förhållanden i de 
enskilda kommunerna slår igenom vid medborgarnas bedömning av förtroendet. Det 
innebär att det också varierar över tid beroende på förhållandena vid olika tidpunkter 
i en och samma kommun. (Norén Bretzer 2000; Granqvist 2004). 

Figur 3 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens sätt att sköta sitt arbete 1999–2008 (balansmått)

Kommentar: Frågan lyder: Hur tycker Du att kommunstyrelsen i den kommun där Du bor/regionstyrelsen i Västra 
Götaland sköter sin uppgift? Balansmåttet visar andelen som anser att arbetet sköts bra minus andelen som anser att 
det sköts dåligt. I procentbasen ingår även de utan uppfattning i frågan.
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Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999–2008.

I Skåne är man liksom i Västra Götaland mer nöjd med kommunstyrelsens arbete än 
med regionstyrelsens. För kommunstyrelsen sätt att sköta sin uppgift finns ingen 
skillnad mellan de två länen 2008 men bedömningen av regionstyrelsens sätt att 
sköta sitt arbete har genomgående varit något mer positiv i Västra Götaland. Vid en 
jämförelse med övriga delar av landet kan konstateras att bedömningen av både kom-
munstyrelsen och region-/landstingsstyrelsen är något mindre positiv i landet som 
helhet än i Västsverige.

Det finns ett samband mellan hur medborgarna tycker att regionstyrelsen sköter sin 
uppgift och hur nöjd man är med servicen dvs. de som är nöjda med regionens ser-
vice som helhet tycker också att regionstyrelsen sköter sin uppgift. Detsamma gäller 
för bedömningen av hemkommunens styrelse (Norén Bretzer 2000; Granqvist 
2004). Det finns alltså ett samband mellan bedömningen av output, service, och av 
hur kommunen fungerar som politiskt system. Detta förhållande tycks emellertid 
inte bara innebära att om man är nöjd med kommunens service så är man positiv till 
kommunledningen, utan bristande förtroende för de kommunala politikerna kan 
också ”smitta av sig” på vad de uträttar och därmed leda till en mera kritisk hållning 
till kommunens service (Persson 1999). 

Medborgarna och flernivådemokratin

Intresse för politik och möjlighet att påverka

En förutsättning för att den representativa demokratin skall fungera är att medbor-
garna intresserar sig för de politiska frågorna, röstar i valen och själva deltar i det po-
litiska arbetet och är villiga att ta på sig förtroendeuppdrag. I de västsvenska SOM-
undersökningarna har intresset för politik på de olika nivåerna i den svenska 
samhällsorganisationen studerats sedan 1998. Intresset för politiska frågor som rör 
den kommun där man bor har varit störst med, cirka 55 procent ganska eller mycket 
intresserade. Därnäst har kommit intresset för politik i allmänhet vilket i första hand 
avser rikspolitik med ca 50 procent vid periodens början för att stiga till 55 procent 
under senare år. År 1999 var det knappt 40 procent som var intresserade av frågor 
rörande Västra Götalandsregionen och den siffran hade 2005 ökat med tio procent-
enheter till samma nivå som intresset för rikspolitiken. Valåret 2006 minskade emel-
lertid intresset för politik i Västra Götalandsregionen för att stanna på en något lägre 
nivå ca 45 procent. Det finns anledning att anta att regionvalet i Västra Götaland 
med en blocköverskridande majoritet som före valet lagt fram förslag till en gemen-



78 79

sam budget och därmed markerat ett fortsatt intresse av att samregera hamnade i 
skuggan av det nationella valet med två tydliga regeringsalternativ.    

Intresset för politik i allmänhet ökar med medborgarnas resursstyrka dvs. högutbil-
dade och personer med högre inkomster är mer intresserade av politik i allmänhet. 
Detsamma gäller inte intresset för kommunalpolitiska frågor och frågor som gäller 
stadsdelen eller den egna delen av kommunen, där det rådet mindre skillnader i det 
politiska intresset med avseende på resursstyrka och kön. (Johansson 2001) Inom 
Västra Götaland är det politiska intresset störst i Göteborgsregionen och omvänt är 
det genomgående lägst i Sjuhärad och skillnaden i intresse uppgår på alla nivåer till 
ca tio procentenheter mellan olika delar av Västra Götaland. (Johansson och Nilsson 
2009b)

Figur 4 Intresse för politik 1998 – 2008 (procent)

Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999–2008.

Kommentar: Andelen som svarat mycket eller ganska intresserad av politik på respektive nivå. 

I Skåne var det politiska intresset valåret 2006 något större på alla tre nivåerna än i 
Västsverige och störst var skillnaden på den regionala nivån. I Skåne fanns också i 
regionpolitiken tydliga alternativ med Allians för Skåne som ett regeringsalternativ 
till de då samverkande partierna även om samarbetsmöntret blev annorlunda efter 
valet. I Skåne har också intresset på den lokala nivån varit större med många lokala 
partier och inte minst en starkare ställning för Sverigedemokraterna. (Sannerstedt 
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2008) Två år senare är emellertid intresset för politik detsamma i Skåne och Västra 
Götaland. 

Även när det gäller möjligheterna att påverka politiska beslut är det den kommunala 
nivån som uppvisar de klart högsta värdena och andelen som anser sig kunna påverka 
politiska beslut har ökat med tio procentenheter sedan 1999 till närmare 25 procent 
år 2008. I figuren redovisas inte människors möjlighet att påverka förhållandena i den 
egna stadsdelen/delen av kommunen men den ligger på samma nivå som för kom-
munen som helhet. Även när det gäller politiska beslut på riksnivå ökar andelen till 
drygt 15 procent. För regionen är ökningen mindre och år 2008 är det knappt 15 
procent som anser sig kunna påverka politiska beslut i Västra Götalandsregionen. 
Minst möjlighet att påverka anser västsvenskarna att man har när det gäller EU där 
mindre än fem procent anser att det är möjligt att påverka politiken. Även i detta 
avseende råder det ett centrum periferiförhållande där boende i Göteborgsregionen 
anser sig ha bäst möjligheter att utöva inflytande i den svenska flernivådemokratin. 
Minst är skillnaderna på den kommunala nivån. (Johansson och Nilsson 2009a) I 
Skåne anser medborgarna att man har mindre möjligheter att påverka politiken än i 
Västra Götaland på de tre svenska nivåerna och när det gäller EU ser man lika små 
möjligheter att påverka i båda länen.  

Figur 5 Möjlighet att påverka beslut 1999 – 2008 

Kommentar: Andelen som anser sig kunna påverka politiska beslut utgörs av dem som svarat att de har mycket eller 
ganska goda möjligheter att påverka.
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Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999–2008.
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För att val skall kunna genomföras krävs också att det finns personer som är villiga att 
ställa upp som kandidater. I de regionala undersökningarna har ingått en fråga om 
man kan tänka sig att åta sig ett politiskt uppdrag för det parti som man sympatiserar 
med. I Västra Götaland är det 20 procent som kan tänka sig det när det gäller upp-
drag i kommunen och 15 procent i regionen, varav ca fem procent, dvs. var tjugonde 
svarar Ja absolut oavsett nivå. När företrädare för partierna klagar över svårigheten att 
rekrytera kandidater är det uppenbarligen ett problem för partierna, framför allt de 
mindre, men bland medborgarna finns en villighet att delta i den representativa de-
mokratins arbete. 

Medborgarnas bedömning av flernivådemokratin

Ett sätt att belysa flernivådemokratins funktionssätt är att undersöka hur nöjda med-
borgarna är med demokratin på de nivåer, som har folkvalda församlingar. I Euroba-
rometerns undersökningar i EU:s medlemsländer har medborgarna tillfrågats om hur 
nöjda man är med det sätt på vilket demokratin fungerar i det egna landet och i Eu-
ropeiska unionen. Nästan alla har en uppfattning om demokratin i det egna landet 
medan ca 15 procent inte anser sig kunna bedöma demokratin inom EU. Det är 
också stora skillnader i bedömningarna mellan de nya medlemsländerna och de tidi-
gare 15 medlemmarna. Mest nöjda med demokratin i det egna landet är danskarna, 
över 90 procent, och minst nöjda är man i Litauen och Rumänien, under 20 procent. 
I Danmark och Luxemburg är man mycket nöjda med demokratin både i det egna 
landet och inom EU medan man i Storbritannien är minst nöjda med demokratin i 
EU. (Eurobarometer 72) Svenskarna däremot är mycket nöjda med demokratin i det 
egna landet men har tillhört de mer kritiska när det gäller demokratin inom EU. 
(Gilljam och Holmberg 1998; Holmberg och Oscarsson 2004 samt Oscarsson och 
Holmberg 2006). 

I SOM-undersökningarna har samma fråga om demokratins funktionssätt som i 
Eurobarometern använts för de fyra folkvalda nivåerna i Sverige både i de nationella 
och i de regionala undersökningarna. I figur 6 redovisas resultatet från de västsvenska 
undersökningarna 1998–2008.

Figur 6 Nöjd med demokratins sätt att fungera på olika nivåer 1998 – 2008 (procent)

Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998–2008.

Kommentarer: Frågan hade följande lydelse: På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i: EU/Sverige/Västra Götalandsregionen/Den kommun där Du bor? Svarsalternativen var: Mycket nöjd, 
Ganska nöjd, Inte särskilt nöjd och Inte alls nöjd? Andelen nöjda utgörs av dem som svarat att de är mycket eller 
ganska nöjda med demokratin.

I Västsverige liksom i Sverige som helhet är medborgarna genomgående mest nöjda 
med demokratin på lokal och nationell nivå. Över 70 procent är nöjda med demo-
kratin på kommunal och nationell nivå år 2008 medan två tredjedelar är nöjda med 
demokratin på regional nivå. Bedömningen av demokratin i Västra Götalandsregio-
nen har dock varierat starkt över tid från 50 procent nöjda efter första året och ett 
bottenrekord krisåret 2000 med mindre än hälften nöjda till över 70 procent valåret 
2006. Skillnaderna i bedömningarna av de tre svenska nivåerna har stegvis minskat 
och uppgår år 2008 till mindre än tio enheter. 

När det gäller synen på demokratin på olika nivåer framgår att västsvenskarna liksom 
svenska folket flera år efter EU inträdet var övervägande negativt inställda till demo-
kratin inom EU. År 1998–2000 var bara en av fem västsvenskar nöjda med demokra-
tin i EU men därefter har andelen nöjda ökat markant, främst under de senaste åren 
till närmare 50 procent 2008. Detsamma gäller i hela landet och medborgarna har 
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blivit väsentligt mer nöjda med EU-demokratin utan att nöjdheten med de svenska 
demokratiska institutionerna minskat.

I Skåne har medborgarna genomgående varit mer positiva till EU och mer nöjda med 
demokratin på denna nivå. I 2008 års undersökning i Skåne rapporteras för första 
gången i SOM-undersökningarna att över hälften av de tillfrågade är nöjda med hur 
demokratin fungerar i EU. Däremot är medborgarna i Skåne 2008 liksom tidigare 
något mindre nöjda med demokratin i Sverige, regionen och i hemkommunen än 
medborgarna i Västra Götaland. 

År 2008 genomfördes de regionala SOM-undersökningarna i Västsverige och Skåne, 
den nationella undersökningen samt en undersökning i de fyra nordligaste länen 
(Lidström 2009). 

Figur 7 Nöjd med demokratin i den kommun där Du bor, regionen/landstinget, Sverige 
och EU (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i den kommun 
där Du bor, i Din region/landsting, i Sverige, i EU? Andel som är Mycket eller ganska nöjda redovisas i figuren. 
Källa: Medborgare i norr 2008 och SOM-undersökningarna 2008.

Även vid en jämförelse med hela svenska folket år 2008 är västsvenskarna något mer 
EU skeptiska medan man är något mer positiva vid bedömningen av demokratin i 
regionen och hemkommunen men mindre nöjd med demokratin i Sverige.4 Vid en 

4 Jämförelsen avser Västra Götalandsregionen i förhållande till landstingen. Den något mer positiva bedömningen av regionen gäller också om vi 
analyserar de svarande från Västra Götaland i Riksundersökningen jämfört med alla svenskar 2002 – 2008, då frågan funnits med, men skillnaden är liten.
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jämförelse med de fyra nordligaste länen är bedömningen av demokratin i Västsve-
rige något mer positiv när det gäller den regionala och den nationella nivån och 
västsvenskarna är mycket mer nöjda med hur demokratin fungerar i EU. På den re-
gionala nivån är dock skillnaden mycket stora i norr mellan de olika landstingen med 
mycket lågt värde i Norrbotten, på samma nivå som i Västra Götaland 2000, och i 
Västerbotten med i det närmaste lika högt värde som i Västra Götaland 2008. (Eriks-
son 2009) 

Inom Västra Götaland tillhör de boende i Göteborgsregionen de mest nöjda med 
demokratin på alla nivåer. Omvänt är boende i Fyrstad, norra Bohuslän och Dalsland 
mest kritiska när det gäller demokratin på alla nivåer och störst är skillnaden när det 
gäller Västra Götalandsregionen. Det finns anledning att tro att det även i detta avse-
ende är missnöjet med sjukhusfrågorna som slår igenom; jfr bedömningen av service 
(Nilsson 2010). Inom Göteborg är de boende i resurssvaga områden genomgående 
minst nöjda med demokratin men minst är skillnaderna vid bedömningen av demo-
kratin på regional och lokal nivå.

Tabell 5  Nöjd med demokratin – totalt och med avseende på geografiskt område 2008 
(andel mycket och ganska nöjd)

EU Sverige Regionen/  
landstinget Kommunen

Sverige 49 76 61 68

Västra Götalandsregionen 46 73 67 71

FyrBoDal 40 67 54 63

Sjuhärad 47 75 70 74

Skaraborg 45 70 60 66

Göteborgsregionen 48 76 73 75

Göteborg 50 77 73 76

(resursstyrka)

Stark 53 80 72 76

Medelstark 56 79 76 77

Medelsvag 47 77 74 76

Svag 41 71 69 71

Källa: Väst-SOM-undersökningen 2008.

Kommentarer: Frågan hade följande lydelse: På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i: EU/Sverige/Västra Götalandsregionen/Den kommun där Du bor? Svarsalternativen var: Mycket nöjd, 
Ganska nöjd, Inte särskilt nöjd och Inte alls nöjd? 
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Skillnader mellan olika geografiska områdena återspeglar skillnader i befolkningssam-
mansättning och olika problem som finns inom respektive delområde. Vid bedöm-
ningen av hur demokratin fungerar på olika nivåer i den svenska flernivådemokratin 
har skillnaderna mellan olika socio-ekonomiska grupper varit små. (Johansson 2006) 
Inga nämnvärda könsskillnader föreligger. År 2008 är emellertid de yngsta mer nöjda 
med demokratin i EU och i Västra Götalandsregionen men i övrigt är skillnaderna 
mellan olika åldergrupper begränsade. Högutbildade är mer nöjda än andra oavsett 
nivå och det gäller framför allt EU- och den nationella demokratin. Omvänt är låg-
utbildade mindre nöjda med demokratin oavsett nivå; minst är skillnaden på lokal 
och regional nivå. För jämförelser med förhållandena i Skåne och de nordligaste lä-
nen se Johansson och Roos 2010.

Av riksdagspartierna sympatisörer är bara var femte V-sympatisör nöjd med demo-
kratin i EU medan en majoritet av FP- och M-sympatisörer är nöjda. Mer än tre 
fjärdedelar av allianspartiernas sympatisörer är nöjda med demokratin i Sverige men 
även de rödgröna sympatisörerna är klart nöjda. Sympatisörer till de etablerade par-
tierna är genomgående nöjda med demokratin på kommunal och regional nivå med 
lägre värden för V-sympatisörer men med en majoritet nöjda även bland dem. De 
som sympatiserar med Sverigedemokraterna och annat parti är genomgående minst 
nöjda med demokratin på alla nivåer; och en majoritet är missnöjd. Samma mönster 
som gäller för förtroende och bedömning av service.

Tabell 6  Nöjd med demokratin – totalt samt med avseende på kön, ålder, utbildning, 
partipreferens samt medborgarskap, Västra Götaland 2008 (andel mycket och ganska 
nöjd)

EU Sverige
Västra  

Götalands-
regioen 

Kommunen Antal (VGR)

Kön

Kvinna 45 73 68 71 1473

Man 48 74 66 71 1371

Ålder

65–85 år 43 73 64 73 605

50–64 år 37 70 63 70 840

30–49 år 48 75 69 70 899

15–19 år 61 76 74 71 500

Utbildning

Hög 51 84 73 76 694

Medelhög 48 76 68 74 581

Medellåg 47 71 66 67 895

Låg 38 64 61 70 608

Partisympati

V 19 61 53 57 151

S 45 72 69 73 974

MP 36 71 69 69 216

C 46 76 72 74 145

FP 56 86 76 78 221

KD 48 83 73 86 123

M 62 86 71 76 667

SD 27 42 40 42 92

Annat 33 46 45 45 53

Medborgarskap

Svenskt    46 74 67 71 2602

Utländskt 50 75 71 74 104

Svenskt och utländskt 57 75 64 65 81

Hela Västra Götaland 46 73 67 71 2833

Källa: Väst-SOM-undersökningen 2008.

Kommentarer: Frågan hade följande lydelse: På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i: EU/Sverige/Västra Götalandsregionen/Den kommun där Du bor? Svarsalternativen var: Mycket nöjd, 
Ganska nöjd, Inte särskilt nöjd och Inte alls nöjd? 
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Att rösta på ett annat parti än de sju riksdagspartierna i region-/landstingsvalet eller 
kommunalvalet har blivit vanligare. Det kan innebära att väljarna inte uppfattar att 
de etablerade partiernas program för den regionala eller den lokala politiken är till-
fredsställande. Det kan också vara ett uttryck för missnöje med politiken i allmänhet. 
Som ett resultat av kommunalvalen 2006 har annat parti än de sju som finns repre-
senterade i riksdagen mandat i 219 av landets kommuner med totalt 5.5 av rösterna. 
I Västra Götaland har övriga partier mandat i 40 av 49 kommuner och i åtta av kom-
munerna fick annat parti över tio procent av rösterna. Sverigedemokraterna, SD tog 
mandat i 25 kommuner i länet. I Skåne fick övriga partier mandat i samtliga 33 
kommuner, varav SD i 30 och i fullmäktige i Region Skåne har SD 10 mandat. 
(www.scb.se)

På regional nivå har missnöje med sjukvården och inte minst strukturförändringar 
inom sjukvården utgjort grogrund för bildandet av regionala partier. I Regionfull-
mäktige i Västra Götaland har Sjukvårdspartiet som enda övriga parti sedan valet 
1998 varit representerat i fullmäktige och sjukvårdspartier finns representerade i åtta 
andra landsting. I hela Sverige fick övriga partier 7 procent av rösterna i landstingsva-
let. Dessutom har lokala sjukvårdspartier ställt upp i kommunvalen i sju län bl.a. i 
Skåne och Västra Götaland. Vidare är Sveriges pensionärers intresseparti, SPI, som 
prioriterar äldreomsorg och hälso- och sjukvård, representerat i flera landsting och 
kommuner. Lokala och regionala partier har blivit en politisk faktor att räkna med. 
(www.scb.se; se också Sannerstedt 2008)

Inte inom något politikområde torde direkt ansvar ha utkrävts i så stor utsträckning 
som inom hälso- och sjukvården dels genom bildandet av speciella partier dels genom 
den stora betydelse som sjukvårdsfrågorna tillmäts bland medborgarna generellt. 
Sjukvårdsfrågorna får också stor uppmärksamhet i medierna, speciellt när struktur-
frågor och det egna sjukhuset aktualiseras. (Andersson 2006 och Johansson 2004) 
Region- och landstingspolitiker är förhållandevis anonyma men hälso- sjukvårdsfrå-
gorna är det inte. Många människor kommer i kontakt med och har åsikter om 
sjukvården. Dessutom är sjukvården den utan jämförelse viktigaste regionala frågan/
problemet och tillhör år efter år också de viktigaste frågorna i riks- och kommunpo-
litiken. (Johansson och Nilsson 2010; Holmberg och Weibull 2009) I svensk politik 
är sakfrågor viktigare än personer och det gäller i hög grad på regional nivå. 

Medborgare som är nöjda med servicen är också mer nöjda med det sätt på vilket 
demokratin fungerar i den egna kommunen än de som är kritiska mot servicen. In-

ställningen till resultatet av politiken är med andra ord av betydelse inte bara för sy-
nen på hur de styrande sköter sig utan också för synen på hur den kommunala demo-
kratin fungerar. Detsamma gäller för regionen. De lokala och regionala nivåerna har 
ansvaret för huvuddelen av välfärdsstatens service och hur de fullgör denna uppgift 
påverkar synen på demokratin på respektive nivå. (Nilsson 2010)

Det kommer följaktligen att vara av stor betydelse för medborgarnas långsiktiga po-
litiska förtroende på regional och lokal nivå hur medborgarna uppfattar att regionen 
klarar välfärdsuppgifterna. Det förutsätter en ekonomi i balans vilket i sin tur är 
kopplat till hur framgångsrik regionen är när det gäller den andra huvuduppgiften 
nämligen utvecklingsfrågorna.

Medborgarna och regionerna

I huvudstadsområdet hade en lösning i länsindelningsfrågan kommit till stånd i bör-
jan av 1970-talet med Överståthållarämbetets samgående med Länsstyrelsen i Stock-
holms län och bildandet av storlandstinget med vissa specialuppgifter. Formerna för 
det vidare samarbetet i Mälardalsområdet är emellertid fortfarande föremål för utred-
ning och debatt. För Skåne och Västsverige kom andra hälften av 1990-talet att bli 
avgörande med bildandet av Skåne län och Västra Götalands län och etablerandet av 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 

Regionaliseringsprocessen drevs av starka lokala och regionala aktörer men i olika 
konstellationer i de två regionerna. I Skåne var moderata samlingspartiet positivt till 
projektet och medverkade tillsammans med övriga större partier aktivt i arbetet. I 
Västsverige var moderaterna motståndare till bildandet av regionen men deltog i ar-
betet i Väststyrelsen, en ideell förening som bildats av partierna i Västsverige. Däre-
mot saknades ett medborgarengagemang i processen.

Tidigare studier av regionbildningar och andra större förändringar av samhällsorga-
nisationer visar att det tar mycket lång tid innan de kunnat genomföras både därför 
att stora fusioner i sig tar tid att implementera och att det krävs att andra aktörer 
anpassar sig till den nya offentliga organisationen för att den skall kunna fungera. 
Dessutom tar det tid för att förändringarna skall registreras av medborgarna och an-
dra berörda grupper (Putnam 1993; Jönsson m.fl. 1997). Samtidigt sker nya föränd-
ringar som gör att det i många fall är befogat att tala om en ständigt pågående föränd-
ringsprocess. 
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Flernivåorganisationen är fortlöpande under omprövning på olika nivåer. Ansvars-
kommittén lade i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklings-
kraft (SOU 2007:10) fram förslag om förändringar på den regionala nivån som inne-
bar att landet skulle indelas i 6–9 regionkommuner. Trots starkt stöd i 
remissopinionen valde regeringen att inte följa utredningens förslag men frågan har 
fortsatt aktualitet. I rapporten OECD Territorial Reviws SWEDEN framhålls behovet 
av att stärka regional governance i Sverige med inriktning på ökad samverkan mellan 
olika nivåer inom den offentliga sektorn och mellan offentliga och privata aktörer. 
(OECD 2010) I Västsverige pågår förhandlingar om ett samgående mellan Västra 
Götalandsregionen och landstinget i Värmland/Region Värmland. Inför den nya 
mandatperioden har också på olika nivåer genomförts översyner av den politiska 
beslutsorganisationen på respektive nivå. 

Mot denna bakgrund har det varit angeläget att ur ett medborgarperspektiv följa och 
utvärdera utvecklingen i de nybildade regionerna i Västsverige och Skåne. Perioden 
1999–2008 är en förhållandevis lång period för ett forskningsprogram men kort ur 
ett samhälleligt förändringsperspektiv. Människors identitet är djupt förankrad och 
förändras normalt inte på kort sikt. I Västra Götaland har en viss förändring av käns-
lan av tillhörighet skett genom att anknytningen till det tidigare länet minskat och 
ökat något för Västra Götaland. Den västsvenska identiteten är emellertid fortsatt 
splittrad. Dessutom är kännedomen om Västra Götalandsregionen begränsad. I Skå-
ne har det däremot skett en markant förändring och den regionala identiteten är 
stark. 

Av stor betydelse för Västra Götalandsregionen har varit den ekonomiska och poli-
tiska stabilisering som ägt rum i regionen efter 2000. Stora ekonomiska och organi-
satoriska problem och politisk splittring gjorde att Västra Götalandsregionen tiden 
efter bildandet inte hade befolkningens stöd. I en rad avseenden har dock situationen 
förändrats. Intresset för regionala frågor och möjligheterna att kunna påverka har 
ökat något. Förtroende för personalen inom de regionala verksamhetsområdena är 
fortsatt stort och har ökat för tjänstemän och politiker i regionen. Medborgarna är i 
större utsträckning nöjda med hur regionstyrelsen sköter sin uppgift och med regio-
nens service. Vid en sammanfattande bedömning av demokratin i Västra Götalands-
regionen har det skett en markant förändring sedan år 2000 och drygt två tredjedelar 
av västsvenskarna var nöjda med demokratin på den regionala nivån i den svenska 

flernivåorganisationen valåret 2006. Utvecklingen av den regionala självstyrelsen i 
Skåne har varit likartad.  

Vid en jämförelse mellan de två regionerna framträder emellertid också skillnader 
med rötter i historien. Det gäller den regionala identiteten där återskapandet av Skå-
ne som en politisk enheter påverkar känslan av hemhörighet. På motsvarande sätt gör 
det historiska arvet sig gällanden i det centrum periferiförhållande som råder i Västra 
Götaland, där den största tveksamheten till indelningen och regionen återfinns längst 
bort från Göteborg i östra Skaraborg.

Vid en analys av utvecklingen över tid kan konstateras att interna förhållanden inom 
regionerna påverkat medborgarnas bedömningar av den politiska självstyrelseorgani-
sationen. Så får den ekonomiska och politiska krisen i Västra Götalandsregionen ett 
stort genomslag som kulminerar år 2000 med en stegvis återhämtning därefter. Dess-
utom är systemfaktorer som den elektorala cykeln av betydelse vilket innebär att de 
politiska institutionerna blir mer synliga under valåren och också mer positivt be-
dömda. Det visar att aktörernas agerande har stor betydelse men också att det finns 
förutsättningar för en självständig och tydlig politik på regional nivå både inom re-
gionen och i samverkan med kommunerna och kommunförbunden samt på den 
externa arenan i relation till andra regioner, den nationella nivån och EU. I Västsve-
rige och Skåne aktualiseras också relationerna till våra grannländer som blivit av allt 
större betydelse med ökad kontakt över gränserna.   
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Regionkommuner och kommunal självstyrelse
– politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt

av Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad  Sektionen för Hälsa och 
Samhälle, Statsvetenskap

1. Inledning och syfte

Ett av de mest principiellt intressanta utvecklingsdragen i den kommunala självsty-
relsen i Sverige gäller frågan om hur kommunerna ska förhålla sig till framväxten av 
en flernivåpolitisk samhällsorganisation. Kommunerna i Sverige har sedan lång tid 
tillbaka etablerat något av en institutionaliserad ordning för kontakterna med den 
centrala statsmakten. Detta samspel med staten, främst genom det som idag kallas 
Sveriges Kommuner och Landsting, har varit föremål för en del samhällsvetenskap-
liga analyser. Vad som ännu är relativt outforskat (det finns undantag) är kommuner-
nas övriga kontaktlänkar i samhällsorganisationen. Det gäller kommunernas ökande 
internationella orientering (särskilt i förhållande till EU), det gäller kommunernas 
relationer till varandra (mellankommunal samverkan) och till aktiviteter som är rela-
terade till det vi idag benämner regionnivån. I detta antologiinlägg ska jag uppmärk-
samma kommunernas relationer till just regionnivån, och jag ska göra detta genom 
att fixera framställningen vid den i framtiden mest troliga regionformationen; näm-
ligen regionkommunen. Med regionkommun menar jag fortsättningsvis det som tidi-
gare kallats landsting, men som kompletterats med ansvaret för den regionala utveck-
lingspolitiken. I regionkommunen samsas således både hälso- och sjukvårdspolitik 
och regional utvecklingspolitik. 

Regionkommunen har i svensk regiondebatt kommit att kontrasteras mot två andra 
modeller; dels det som kallas regionalt statligt ansvar som innebär att staten (via läns-
styrelserna) har ett fortsatt huvudansvar för det regionala utvecklingsarbetet, dels 
kommuner i samverkan där kommunerna själva (och i samverkan med landstinget) 
genom kommunalförbund åtagit sig ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken. 
Även om frågan inte definitivt fått sitt politiska avgörande i Sveriges Riksdag är det 
mycket som talar för att det blir regionkommunen som blir den modell som kommer 
att etableras som organisatorisk lösning i framtiden. I regionkommunen existerar en 
annorlunda politisk eller institutionell logik i relationerna till kommunerna jämfört 
med hur det förhåller sig inom modellen med kommuner i samverkan respektive 
modellen för regionalt statligt ansvar. Syftet med detta inlägg är att ägna empirisk 
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uppmärksamhet åt denna relationslogik mellan kommuner och regionkommuner i 
tre olika regioner: Skåne Västra Götaland samt Halland. I huvudsak ska uppmärk-
samhet ägnas åt två frågor:

•	 Hur har man i de tre regionerna organiserat relationerna mellan regionkommu-
nen och kommunerna?

•	 Vilka strategiska utmaningar har kommunerna och regionkommunerna att han-
tera för att kunna bidra till att skapa en både effektiv och en demokratiskt legitim 
utvecklingspolitik i respektive region?

Detta bidrag är disponerat i fyra delar: Efter denna inledning följer en kortfattad 
historik som i koncis form är en berättelse om svensk regionalisering sedan år 1990. 
I grova drag är detta också en berättelse om hur tanken om ett Regionernas Europa 
blev till en Kommunernas Region. I det därpå följande avsnittet, avsnitt tre, ges en 
översiktlig beskrivning av hur kommun-region-relationerna kommit att gestalta sig i 
Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt i Halland. I avsnitt fyra behandlas ett 
antal strategiska utmaningar som kommunerna i de tre regionerna har att hantera för 
att kunna åstadkomma en såväl effektiv som demokratiskt legitim politik för regional 
utveckling i framtiden. Avslutningsvis lämnas några övergripande slutsatser och re-
flektioner.1

2. Från ett Regionernas Europa till en Kommunernas Region

När den Europeiska Unionen reformerades mot slutet av 1980-talet hamnade regio-
nernas politiska roll på dagordningen i flera europeiska stater. Europas framtid kom 
av många politiker och bedömare att be skrivas som ett Regionernas Europa. I ett 
Regionernas Europa ansågs nationalstatens traditio nella makt ha kommit att under-
grävas av dels ökande globalisering, dels av ökande regionali sering, dvs. en utökning 
av regionernas, provinsernas, delstaternas och länens politiska makt och betydelse 
(Sharpe 1993, Gidlund-Sörlin 1993, Johansson 1995, Veggeland 2000, Karls son 
2006). 

När denna idé landade i Sverige var det främst landstingen och Svenska Lands-
tingsförbundet som kom att inspireras. De svenska landstingen var vid denna tid åt-
minstone delvis ifrågasatta och när idén om ett regionernas Europa dök upp på den 

1  Härmed riktas ett stort tack till Göran Sundström vid SCORE (Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor) och till Malin Stegmann-
McCallion vid Karlstads universitet för utmärkta kommentarer på en tidigare version av detta inlägg.

politiska dagordningen var detta mycket goda nyheter för landstingen. Landstingen 
kunde med denna idé faktiskt komma att få spela huvudrollen i framtidens samhälls-
organisation. Landstingsförbundet initierade ett aktivt arbete för att påverka opinio-
nen för att lyfta fram en egentligen gammal re formidé i svensk politik, nämligen att 
satsa på ett starkare regionalt folkstyre som alternativ till att låta staten och länsstyrel-
sen vara den dominerande aktören i regionalpolitiken. Ledande politiker och debat-
törer kom entusiastiskt att tala om behovet av ’regionparlament’ efter europeisk mo-
dell, och överlag lanserades en tämligen visionär fram tidsbild av en ny politisk 
ordning bestående av regioner med långtgående ambitioner gällande infrastruktur-
satsningar, medverkan i gränsregionala miljöer och i framtagandet av strategier för 
europeiskt och internationellt utvecklingsarbete. Även en rad samhällsforskare ut-
tryckte sig med en retorik där regionfrågan blev en del i en framtid som uttrycktes 
med formuleringar som ’Den nya politiska konserten’, ’Sverige i nätverkens Europa’, 
’Sverige i förnyelsens Euro pa’ o s v (se Johansson 2003).  

Problemet var emellertid att kommunerna och Svenska Kommunförbundet var 
minst sagt skeptiska och hävdade att det i Regionernas Europa också låg en tanke om 
att regionerna, d v s landstingen i Sverige, skulle kunna komma att bli en sorts över-
kommun i förhållande till kommunerna. Kommunförbundet blev med detta en hu-
vudmotståndare till landstingens idéer, och Kommunförbundet kom att bedriva en 
aktiv opinionsbildning för att låta de regionala samhällsfrågorna bli en angelägenhet 
för det man kom att kalla kommuner i sam verkan (organiserade i kommunalför-
bund). Kommunerna ansåg att landstingen var olämpliga att hantera regionala ut-
vecklingsfrågor eftersom landstingen huvudsakligen hade ett sjuk vårdspolitiskt an-
svar i samhällsorganisationen (se Johansson 2004). 

Detta ledde till att ett antal offentliga utredningar tillsattes under 1990-talets första 
hälft. En av dessa utredningar, Regionberedningen, föreslog 1995 att dels genomföra 
länsindelningsförändringar i Skåne och i Västsverige, dels låta landstingen (från sta-
ten/länsstyrelserna) överta huvudan svaret för den regionala utvecklingspolitiken.2 På 
grundval av detta kunde riksdagen år 1996 fatta beslut om att genomföra de före-
slagna länsindelningsförändringarna. När det sedan gällde Regionbered ningens för-
slag om den regionala utvecklingspolitiken kom den vidare reformpolitiska han-
teringen i regering och riksdag att bli betydligt mera långdragen och ännu så sent som 
år 2010 är frågan fortfarande olöst. 

2  I den regionala utvecklingspolitiken ingick enligt Regionberedningens förslag bl a regionalpolitisk planering & stödformer, regional kulturpolitik, 
delar av miljöpolitiken, infrastrukturplaneringen, en del utbildningsfrågor, några få politikprogram inom arbetsmarknadspolitiken etc.
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Intressant i sam manhanget var att kommunerna i Kalmar län (som alltid känneteck-
nats av att vara sinsemellan splittrade och konfliktbenägna) lyckades ställa sig bakom 
ett samlat re missvar där man tog avstånd från Regionberedningens förslag att låta 
landstinget få ansvar för den regionala utvecklingspolitiken. Kommunerna i Kalmar 
län föreslog istället att man i en försöksverksamhet borde kunna få ta ansvar för den 
regionala utvecklingspolitiken med hjälp av ett Kommunal förbund, senare kallat Re-
gionförbundet i Kalmar län (se SOU 1999:103).

Regeringen tog intryck av kommunernas kritik och i den efterföljande propositionen 
till riksdagen förordades därför en betydligt mer försiktig strategi jäm fört med de 
förslag som hade lagts fram av Regionberedningen. Riksdagen beslöt att inleda en 
försöksverksamhet i Skåne, Västra Götaland, Kalmar län och på Gotland där det 
medgavs att man fick pröva en ny ordning för den regionala utvecklingspolitiken. 
Regionförsöken bedrevs alltså inledningsvis i fyra län och därmed omfattade försö ken 
län med olikartad orga nisering. I Skåne och Västra Götaland blev direktvalda region-
fullmäktige ytterst ansvariga för försöken medan man i Kalmar län bedrev försöks-
verksamheten inom ramen för ett indirekt valt kom munalförbund. I Got lands län 
övertog Gotlands kommun det regionala utvecklings ansvaret från länssty relsen. Riks-
dagens beslut 1996 hade i huvudsak två avsikter. För det för sta att få till stånd en 
fördjupad demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet och för det andra 
att åstadkomma en mer effektiv och bättre samordnad utvecklingspolitik på regi onal 
nivå (se SOU 2000:85). I grunden handlade naturligtvis reformstrategin att be driva 
för söksverksamhet också om att hantera de konflikter som låg inbäddade i poli-
tikområ det. Utöver det att kommunerna varnade för en överkommunrisk var även 
landshöv dingarna på krigsstigen. Idén att avlöva länsstyrelsen ansvaret för den regio-
nala utvecklings politiken var inget som sågs med särskilt blida ögon av landshövding-
arna.

Vid försökstidens slut år 2002 fattades ett nytt riksdagsbeslut som i korthet in nebar 
att för söksverksamheten i Skåne och Västra Götaland förlängdes fram till år 20063 
samt att riksda gen medgav en möjlighet för övriga län att inrätta kommunala samver-
kansorgan efter den modell som utvecklats i Kalmar län (se bet. 2001/02:KU7). År 
2010 hade 13 län bildat samverkansorgan (däribland de två tidigare försöks länen 
Kalmar län och Gotland). Nästa fas i reformsträvandena kan knytas till Ansvarskom-
mitténs arbete som påbörjades 2003. Ansvarskommittén hade av regeringen fått ett 

3  År 2004 beslöt riksdagen att förlänga försökstiden i Skåne och Västra Götaland till år 2010.

brett mandat att utreda hela samhällsorganisationen. Kommitténs överväganden 
handlade om alltifrån kommunernas roll till den centrala statsmaktens organisering 
och man hade att pröva inte bara den regionala utvecklingspolitiken utan även frågor 
med koppling till vård- och omsorgssektorn. Gällande regionfrågan föreslog Ansvars-
kommittén en reformering som innebar att länsindelningen borde förändras i rikt-
ning mot betydligt färre län och dessutom ville man låta direktvalda regionkommu-
ner ta över utvecklingsansvaret från staten. Något förenklat kan sägas att de slutsatser 
och reformförslag som presenterades av Ansvarskommittén år 2007 var desamma 
som Regionberedningen föreslagit redan 1995 (se SOU 1995:27). Efter alla an-
strängningar med utredningar, lagförslag, försöksverksamhet, utvärderingar och pro-
visoriska lösningar var reformidén oförändrad; nämligen att föra över det regionala 
utvecklingsansvaret från staten till landstingen och att förorda en reformerad länsin-
delning. I såväl Regionberedningens som Ansvarskommitténs förslag tänkte man sig 
att renodla statens och länsstyrelsernas roll till att i huvudsak omfatta rättsvårdande 
uppgifter.

Inte heller denna gång kunde utredningsförslagen förvandlas till lagförslag. Reger-
ingen beslöt efter en viss tids tvekan att dels permanenta försöken i Skåne och Västra 
Götaland och dels att tillåta Hallands län och Gotlands län få bilda regionkommun. 
Regionindelningen är en fortfarande olöst fråga och tillsvidare får de samverkansor-
gan som bildats tidigare möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Regeringens hållning 
i frågan är att låta länsindelningsfrågan växa fram underifrån och för närvarande 
pågår aktiviteter på olika håll i Sverige för att bilda regionkommuner genom sam-
manslagningar av tidigare län. Med detta existerar alltså från år 2011 inte mindre en 
tre helt olika institutionella ordningar för det regionala utvecklingsarbetet i svensk 
politik (se tabell nästa sida):



98 99

Tabell 1. Organisation av regionalt utvecklingsarbete år 2011 (i parentes årtal för  
bildande)

Regionkommuner Län med kommunala 
sam verkan s organ (SVO)

Länsstyrelsen ansvarig 
för det re gionala utveck-
lingsarbetet

Götaland:
Skåne (1997)
Västra Götaland (1999)
Halland (2011)
Gotland (2011)

Götaland:
Kalmar län (1997)
Östergötland (2003)
Blekinge (2003)
Jönköpings län (2005)
Kronobergs län (2007)

Götaland:

Svealand:

-

Svealand:
Uppsala län (2003)
Dalarna (2003)
Södermanlands län (2004)
Örebro län (2007)
Värmlands län (2007)

Svealand:
Stockholms län*
Västmanland

Norrland:

-

Norrland:
Gävleborgs län (2007)
Västerbotten (2008)

Norrland:
Jämtland
Västernorrland
Norrbotten

* I Stockholms län tillämpas specifika arrangemang för den regionala utvecklingspolitiken med bland annat Stockholms läns landstings  
Regionplanekontor som viktig aktör.

Regionaliseringens utveckling i svensk politik sedan 1990-talets början har, för att 
sammanfatta, genom gått åtminstone två förändringsfaser. I en första fas, ungefärligen 
kännetecknande för perioden mellan 1992 och 1997, lanserades regionfrågan under 
en tämligen visionär utgångspunkt som fram växten av ett Regionernas Europa. I en 
andra fas kom den svenska regionfrågan att utvecklas i en oväntad riktning. Istället 
för ett mer utåtblickande, visionärt och europeiskt orienterat poli tiskt tänkande var 
det mer pragmatiskt handlande som tog vid när framförallt kommunernas engage-
mang för de regionala utvecklingsfrågorna fick en växande betydelse. En bit in på 
2000-talet och framtill år 2010 har den svenska regionretoriken, och om jag spetsar 
till formuleringen, förvandlats från en idé om ett Regionernas Europa till en praktisk 
politik formulerad i termer av regionen som en Kommunernas Region. Med Ansvars-
kommitténs förslag år 2007 gjordes ännu ett försök att få till stånd en allmän region-
reform där de båda storregionerna Skåne och Västra Götaland utgjort förebild. 

Mycket talar för att detta förslag, om än med geografiska avvikare (som Halland), 
kommer att vinna terräng framöver. 

Det är dock viktigt att poängtera att idén om en Kommunernas Region fortfarande 
lever. Erfarenheterna av de senaste två decenniernas reformpolitik har med stor tyd-
lighet visat att kommunerna är den enskilt sett viktigaste och mest strategiska aktörs-
gruppen i den regionala utvecklingspolitiken. Kommunernas aktiviteter i de båda 
storregionerna och inom ramen för samverkansorgan i olika län i Sverige bär tydliga 
vittnesmål om detta. Dessa utvecklings drag visar enligt min uppfattning dessutom på 
framväxten av helt nya politiska arbetssätt, berednings former, partipolitiska arbets-
former, demokratimodeller, förhandlingsfora etc. Draperat i en mer samhällsveten-
skaplig språkdräkt finns det i detta sammanhang mycket gemen samt med det som 
policyforskare talar om som en övergång från government till gover nance. Viktigt för 
samhällsvetaren är också att denna utveckling satt relativt få spår i aktuell forsk ning.

3. Kommun-regionrelationer i Skåne, Västra Götaland och i Halland

Avsikten med detta delavsnitt är att bidra till att öka förståelsen av kommunernas 
deltagande i svensk regional utvecklingspolitik. Jag kommer dock enbart att ägna 
uppmärksamhet åt kommunernas roll inom ramen för den direktvalda regionkom-
munens system. Vi har här egentligen endast tre fall att åberopa för mer konkreta 
studier. Det gäller dels de båda storregionerna Skåne och Västra Götaland som sedan 
mer än ett decennium tillbaka utvecklat olika typer av samverkansmodeller för sam-
spelet mellan region och kommuner. Det gäller dels också Halland som givits möjlig-
het att från 2011 bilda en regionkommun. I det halländska fallet finns ju ännu inte 
några erfarenheter att utforska, men vi kan av de pågående processerna att bilda en 
regionkommun avläsa en del av intresse för hur man tänker sig att utforma relatio-
nerna mellan regionkommunen och kommunerna. Gotland är också, formellt be-
traktat, en regionkommun men eftersom det här endast handlar om en kommun 
finns det självfallet inte så mycket att tillägga om relationerna mellan regionkommun 
och kommun.

När Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades och när försöksverksam-
heten introducerades fanns behov av att utveckla specifika organisationslösningar för 
att bedriva det regionala utvecklingsarbetet. Utöver att de nya länen hade utvecklats 
genom sammanslagningar av gamla län bestod den politiska uppgiften i att inom 
samma organisation förena den gamla uppgiften att bedriva hälso- och sjukvårds-
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politik med nya uppgifter att bedriva regional utvecklingspolitik. Det är här värt att 
framhålla att organiseringen av de nya regionerna varit en relativt lång resa med 
skilda politiska och administrativa problem att hantera. Att bygga en ny regionkom-
mun är alltså inget som låter sig göras med enkla penndrag och över ett allmänt val. 
På ett formellt plan har regionstyrelsen (under regionfullmäktige) i både Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen det övergripande ansvaret för den regionala 
utvecklingspolitiken. De mer operativa, samordnande, planerande och utvärderings-
mässiga uppgifterna har dock kommit att organiseras på olika sätt i de båda regio-
nerna. Låt oss titta på hur de båda regionerna, var för sig, organiserar det regional 
utvecklingsarbetet

Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen organiseras det regionala utvecklingsarbetet enligt följande:

Figur 1 Regional utvecklingsorganisation i Västra Götalandsregionen (fram till år 2010).

Det ska inledningsvis påpekas att Västra Götalandsregionen, enligt beslut i region-
fullmäktige under våren 2010, kommer att förändra organisationen för den regio-
nala utvecklingspolitiken så att de tre beredningsgrupperna (se figur ovan) slås sam-
man till en beredningsgrupp kallad Beredningen för hållbar utveckling. Denna 
beredning ska på samma sätt som de tre beredningarna tidigare utgöra ett berednings-
organ till regionstyrelsen och dess sammansättning kommer även fortsättningsvis att 
bestå av politiker från dels regionen, dels från de fyra kommunalförbunden. I beslutet 
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om denna organisationsförändring noteras att den nya beredningen har att hantera 
frågor av övergripande natur och frågor av stor principiell vikt för den regionala ut-
vecklingspolitiken i regionen (t ex frågor kopplade till den regionala utvecklingsstra-
tegin, inriktningen av medelsanvändningen av regionalpolitiska medel, infrastruktur-
frågor etc.). I beslutet slås också fast att regionstyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ 
till en dialog med de fyra kommunalförbunden om utvecklingen av former för sam-
verkan utöver det som sker i Beredningen för hållbar utveckling. I framställningen i 
detta kapitel beskrivs och värderas i huvudsak den ordning som var gällande under 
perioden fram till år 2010. Jag kommer att foga in en del kommentarer rörande ny-
ordningen från 2011. 

Huvudansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna i Västra Götalandsregionen vilar 
på regionstyrelsen med uppdrag från regionfullmäktige. De tre nämnderna, Region-
utvecklingsnämnden, Kulturnämnden och Miljönämnden fattar beslut om de eko-
nomiska resurser fullmäktige och regionstyrelse ställt till förfogande och ansvarar för 
utvärdering av dessa uppdrag. Respektive nämnd består av 15 ledamöter och lika 
många suppleanter. Intressant är dock att man valt att låta beredningsansvaret, inför 
regionstyrelsen, ligga på tre beredningsgrupper (som alltså från 2011 blir till bara en 
grupp) med representanter från både regionen och kommunerna. Regionstyrelsen 
har alltså delegerat olika regionala utvecklingsärenden till tre beredningsgrupper kall-
lade Beredningsgruppen för Regionutveckling, för Kultur samt för Miljö. Bered-
ningarna är en sorts samverkansorgan mellan regionen och kommunerna genom att 
var och en av de fyra kommunalförbunden i regionen utser tre representanter, alltså 
sammanlagt 12 representanter till respektive beredningsgrupp. Regionen själv utser 
15 ledamöter vilka samtliga är ledamöter i berörd nämnd (dvs. regionutvecklings-
nämndens 15 ledamöter är även ledamöter i beredningsgruppen för regional utveck-
ling). Sammanlagt består alltså respektive beredningsgrupp av 27 ledamöter. De tre 
beredningsgrupperna har ett presidium bestående av två ledamöter från regionen 
samt två ledamöter från kommunsidan. Ordförandeskapet i beredningsgrupperna 
växlar mellan regionen och företrädare för kommunalförbunden. I den nya Bered-
ningen för hållbar utveckling kommer detta presidium att finnas kvar, men regionen 
kommer att permanent besätta ordförandeposten och vice ordförandeposten medan 
kommunalförbunden utser övriga två representanter i presidiet. Sammanlagt kommer 
Kommunalförbunden att utse 12 ledamöter och regionen ungefärligen lika många.4

4  I den nya beredningsgruppen kommer kommunalförbundens presidier (sammanlagt 12 personer) att ingå tillsammans med presidierna i 
Regionutvecklings-, Kultur- och Miljönämndernas (dvs. 9 ledamöter) plus regionstyrelsens presidium (2 personer) samt en företrädare vardera för de 
övriga partier som är representerade i regionstyrelsen (för närvarande en person från (MP).
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Beredningsgruppernas uppgift är att ta fram beslutsunderlag till regionstyrelsens be-
slut om de regionala utvecklingsfrågorna samt att svara för samordningen av genom-
förandet av den regionala utvecklingsstrategin. Det är att märka att beredningsgrup-
perna inte är beredningsorgan åt de politiska nämnderna inom samma områden. 
Arbetssättet i beredningsgrupperna riktas mot frågor av strategisk och långsiktig  
betydelse för regionens utveckling. De tre beredningsgrupperna utgör därmed de 
viktigaste formella kontaktpunkterna för samspelet mellan region och kommuner. 
Denna uppgift läggs alltså från år 2011 på en beredningsgrupp vilket innebär att re-
gionen redan nu aktualiserat frågan om att hitta till beredningen kompletterande 
former för samverkan mellan kommuner och region. 

Arbetssättet i Beredningsgrupperna har kännetecknats av att man initierar en ny 
fråga genom att man från tjänstemannahåll lägger fram ett s k initierande ’papper’ 
som presenteras inför Beredningsgruppen. Tanken är att det presenterade papperet 
ska bli föremål för diskussion och överväganden i respektive kommunalförbundsor-
ganisation. En strategisk faktor i beredningsmodellens funktionssätt är att de närva-
rande politikerna i Beredningsgruppen verkligen återför papperet och att det ges ut-
rymme för diskussion i det egna kommunalförbundet. Ledamöterna i 
Beredningsgruppen har därmed tagit på sig ansvaret att förankra ärenden till företrä-
dare för samtliga kommuner inom kommunalförbundets geografiska område. För att 
vi ska kunna tala om en fullvärdig demokratisk förankring i förhållande till samtliga 
kommuner i regionen krävs utöver det som beskrivits ovan att ledamöterna i kom-
munalförbundens styrelser tar hem de aktuella politiska frågorna till den egna kom-
munens styrelse och fullmäktige. 

Fördelen med Västra Götalandsregionens beredningsmodell är att regionen på detta 
sätt har tillgång till en institutionaliserad ordning där kommunernas och dess företrä-
dare är så att säga ständigt aktiverade. Samtliga strategiska beslut kan sägas ha utfor-
mats i samverkan med kommunerna, och förankringsprocesserna är tidseffektiva 
genom att arbetet i Beredningsgrupperna pågår kontinuerligt och det är möjligt att 
flexibelt väcka nya förslag i systemet. 

Ur demokratisk synvinkel lider systemet emellertid av ett par tämligen uppenbara 
svagheter. Ett huvudproblem har med systemets förankrings- och återföringsfunktio-
ner att göra. I förankringsfunktionens första led, dvs. mellan Beredningsgruppen och 
det enskilda kommunalförbundet finns goda förutsättningar för att systemet ska 
kunna fungera relativt väl. De frågor som behandlas i beredningsgrupperna förs  

regelmässigt tillbaka till kommunalförbundet för diskussion och beslut. Politikerna 
med mandat från kommunalförbunden kan i detta sammanhang också vara tämligen 
aktiva i att ta initiativ och väcka nya frågor i respektive Beredningsgrupp. I förank-
ringsfunktionens andra led, dvs. när ledamöterna i kommunalförbundens styrelser 
ska vidareförankrar sina ställningstaganden i den egna kommunens styrelse och full-
mäktige finns en risk att förankringsfunktionen blir försummad i den stora mängd 
ärenden som finns på dagordningen i en normalkommun. Med nyordningen från 
2011 med endast en beredningsgrupp kommer modellen att involvera färre politiker 
från kommunalförbunden, vilket borde föra med sig en accentuerad förankringspro-
blematik.

Värderingen av Västra Götalandsregionens modell för beredningsarbetet bör emel-
lertid betraktas mot bakgrund av det faktum att det finns hela 49 kommuner som till 
detta är verksamma i högst olikartade socioekonomiska och identitetsmässiga miljöer. 
De kommunpolitiska förutsättningarna i Göteborg och dess förorter skiljer sig radi-
kalt från exempelvis glesbygdsstråk i östra Skaraborg eller i gamla industribygder i 
Sjuhärad osv. Det är kort sagt en grannlaga uppgift att få till stånd en fungerande 
dialog med kommunerna för en samlad utvecklingspolitik för hela regionen.

Skåne

Om vi riktar blickarna mot Region Skåne kan organisationsstrukturen tecknas på 
följande sätt:

Figur 2 Regional utvecklingsorganisation för Region Skåne.
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Regionstyrelsen har, i likhet med Västra Götalandsregionen, under fullmäktige det 
övergripande ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. Den regionala tillväxt-
nämnden har uppdraget att ansvara för helheten inom detta område. Nämnden an-
svarar för beredningen av ärenden inför regionstyrelse och fullmäktige. Till detta 
ansvarar nämnden för beslut rörande regionalpolitiska medel, näringslivspolitiska 
insatser samt samordningsansvar för hela sektorn regional utveckling. Nämnden ut-
ses av fullmäktige enligt bestämmelserna i kommunallagen och består av 15 ledamö-
ter och 15 ersättare. I den regionala utvecklingsorganisationen ingår dessutom två 
andra nämnder med ansvar inom områdena Kultur och Kollektivtrafik. 

I den skånska utvecklingsorganisationen har kontakterna mellan region och kom-
muner utvecklats på ett helt annat sätt jämfört med Västra Götalandsregionen. Ett 
intressant utvecklingsdrag i Skåne är att kommunerna själva tagit initiativ till att 
förnya och utveckla det delregionala samarbetet. Således har kommunerna i nord-
västra Skåne bildat samarbetskommittén NOSAM, i nordöstra Skåne finns en nät-
verksorganisation benämnd Skåne Nordost, i sydväst sker ett ökande samarbetet 
inom ramen för nätverket SSSV (samverkan i sydvästra Skåne) och i sydost finns 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK). Dessa regiondelsnätverk har inte sam-
ma formaliseringsgrad som kommunalförbunden i Västra Götaland men har succes-
sivt blivit allt viktigare parter i Region Skånes utvecklingspolitik. Parallellt med detta 
bedriver Kommunförbundet Skåne en rad aktiviteter tillsammans med regionen 
inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.

För att fånga in karaktären på detta samspel ska tre, delvis överlappande, aspekter 
belysas. För det första har både politiker och tjänstemän från regionens ledning be-
drivit ett kontinuerligt arbete för att utveckla de informella kontakterna med kom-
munerna i regionen. Under regionens tio första år genomförde regionledningen be-
sök i kommunerna enligt ett formaliserat schema så att samtliga kommuner skulle 
kunna besökas regelbundet. Vid dessa besök diskuterades en rad olika sakpolitiska 
frågor i skärningspunkten mellan region och kommun. Systemet med kommunbesök 
har numera visserligen avvecklats i denna ursprungsform men regionledningen (både 
politiker och tjänstemän) betraktar fortfarande det som en prioriterad uppgift att 
vinnlägga sig om att föra kontinuerliga diskussioner med företrädare för samtliga 
kommuner i regionen. 

För det andra har regionledningen också kommit att prioritera ett arbetssätt i olika 
delar av den regionala utvecklingspolitiken där man hela tiden betonar vikten av att 
förankra processer och beslut genom dialoger med olika aktörer i regionens omvärld. 

Dialogen med kommunerna har förts dels i en rad olika konkreta verksamhetsområ-
den rörande t.ex. infrastruktur, kollektivtrafik, näringslivsutveckling, kulturfrågor 
och dels som underlag för olika delar i den regionalpolitiska planeringen, bl.a. rö-
rande utvecklingsprogram och tillväxtprogram. Inte minst har olika beslutsprocesser 
rörande det regionala utvecklingsarbetet bedrivits med hjälp av dialogkonferenser där 
kommunerna varit en viktig part. 

För det tredje har kontaktskapandet mellan Region Skåne och kommunerna skett 
inom ramen för kommunernas egna samverkansorgan i Skåne. När det gäller kom-
munernas gemensamma intressebevakning i Skåne har de 33 skånska kommunerna 
valt att gå en helt annan väg än den som tagit form i Västra Götaland. I samband med 
regionbildningen valde kommunerna i Skåne att avveckla de tidigare kommunför-
bunden i Malmöhus respektive Kristianstads län och istället inrätta Kommunförbun-
det Skåne. Kommunförbundet i Skåne fungerar som de skånska kommunernas all-
männa intresseorgan med uppgift att främja samverkan mellan kommunerna samt 
på olika sätt bistå dem i deras verksamhet. Kommunförbundet Skåne har i mer gene-
rella frågor tagit på sig en roll att fungera som kontaktyta gentemot Region Skåne. 
Bland annat genomför Kommunförbundet i Skåne regelbundet s.k. kommunled-
ningsträffar där företrädare för kommunledningarna (samtliga kommunchefer och 
kommunråd i Skåne) träffar företrädare för Region Skåne.

Generellt sett kan dock inte Kommunförbundet i Skåne sägas ha som huvuduppgift 
att behandla och politiskt processa frågor med anknytning till det regionala utveck-
lingsarbetet. Ett huvudproblem i sammanhanget är att man i Kommunförbundet 
Skåne inte kan arbeta med en styrelse där samtliga 33 kommuner äger representation. 
En stor del av de mer operativt orienterade uppgifterna i det regionala utvecklingsar-
betet hanteras istället inom ramen för kommunala samverkansnätverk i de s.k. fyra 
regiondelarna (se ovan). 

Kommun-regionrelationer i Skåne och Västra Götaland – en summering

Vi kan så, för att summera kommunernas relationer till regionorganisationen, kon-
statera att man i både Skåne och Västra Götaland ägnat betydande energi åt att han-
tera problemet med att utforma en funktionell samspelsstruktur mellan regionen och 
ett kommunlandskap bestående av många kommuner. Antalet kommuner represen-
terar i sig en problematik i sammanhanget och har bl.a. inneburit att kommunerna i 
både Skåne och Västra Götaland utvecklat samverkansorgan i olika regiondelar. Det 
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har inte varit möjligt att låta samtliga kommuners intressebevakning utformas inom 
ramen för en enda, regionövergripande, organisation. 

Dessutom innefattar de båda regionerna delregionala miljöer av högst olikartade so-
cioekonomiska, demografiska och identitetsmässiga strukturer. Vissa delar av regio-
nerna kännetecknas av glesbygdsområden med avfolkningsproblem medan andra 
delar utgör storstads- och universitetsområden med mycket snabb ekonomisk och 
befolkningsmässig expansion. Den regionala utvecklingspolitiken har därför att han-
tera en betydande territoriell komplexitet och inte sällan blossar det upp regionkri-
tiska opinioner som företräds av ledande kommunråd som av olika anledningar kän-
ner sig förfördelade gällande exempelvis infrastrukturinvesteringar, näringslivsprojekt, 
kultursatsningar osv. 

Regionpolitiken präglas därför i hög grad av att hitta fungerande samspelsformer 
samt att nå fram till konsensuslösningar för att åstadkomma regional kraftsamling 
och samordning. Det är genomgående svårt att hitta partipolitiska konflikter eller 
ideologiskt präglade debatter om den regionala utvecklingspolitiken i de båda stor-
regionerna. Detta leder också till att regional utvecklingspolitik knappast är en fråga 
som engagerar enskilda medborgare eller är föremål för någon mer aktiv opinions-
bildningskultur (se olika inlägg i Nilsson 2006a, Nilsson 2006b). Region-kommun-
relationerna kännetecknas dessutom av att vara organisatoriskt komplicerade och 
svåröverblickbara, vilket ytterligare försvårar situationen för den enskilde medborga-
ren när det gäller att påverka respektive att utkräva politiskt ansvar (se Johansson 
2005). Både Region Skåne och Västra Götalandsregionen har ägnat stort utrymme 
åt att bygga upp underifrån förankrade politikprocesser. Sammanfattningsvis kan vi 
säga följande om kommun-region-relationerna i Skåne och Västra Götaland:

•	 Båda regionerna inrymmer många kommuner, vilket i sig utgör en problematik. 
I båda regionerna har därför politik, i växande grad, kommit att organiseras i 
delregionala konstellationer.

•	 I båda regionerna existerar en såväl territoriell som socioekonomisk komplexitet 
(regionerna innefattar geografiska områden med olikartade ekonomiska, sociala 
och kulturella strukturer). Detta skapar ett växande behov av att koordinera ett 
mångfasetterat förhandlingsutbyte som präglas av en ökande grad av organisato-
risk komplexitet.

•	 I båda regionerna kännetecknas de politiska processerna i det regionala utveck-
lingsarbetet av en långtgående konsensus.

•	 De båda regionerna har valt helt olika vägar att organisera sina kommunrelatio-
ner och ett annat karakteristiskt drag är att organiseringsprocesserna befinner sig 
i en kontinuerlig förändring. Om vi något översiktligt ska karakterisera de regi-
onkommunala strukturerna kan sägas att Region Skåne utvecklat en vad vi skul-
le kunna benämna för en nätverksbaserad samspelsstruktur, medan Västra Göta-
landsregionen tagit fram en institutionellt formaliserad samspelsstruktur (Med 
beslutet 2010 att inrätta endast en beredningsgrupp för regional utveckling kom-
mer Västra Götalandsregionen sannolikt (i likhet med Skåne) att tvingas ut-
veckla ytterligare informella samspelsstrukturer mellan region och kommun).

Kommunal samverkan i Halland

I Halland framträder en helt annan organisatorisk struktur jämfört med Skåne och 
Västra Götaland. I Halland finns endast sex kommuner och invånarantalet i hela lä-
net utgör cirka 300.000. Grundläggande för Halland är i detta avseende att man har 
utpräglat personbaserade nätverk i relationen mellan kommuner och landsting/regi-
on. Det är jämfört med Skåne och Västra Götaland väldigt få personer involverade 
och gemensamma överläggningar mellan regionen och länets samtliga kommuner 
kan bedrivas runt ett medelstort sammanträdesbord. Och då finns det plats även för 
såväl länsstyrelsens som högskolans ledning. Detta ganska täta och förhandlingsbase-
rade utbyte rörande den regionala utvecklingspolitiken har funnits sedan lång tid 
tillbaka och idag sker utbytet på ett ytterst pragmatiskt sätt och under konsensus. Nu 
har det då inte alltid varit lika konsensusbemängt utan regionfrågan i Halland har 
under vissa perioder (särskilt under åren på 1990-talet) varit starkt konfliktladdad. 
Låt mig för göra en kortfattad tillbakablick:

Regionfrågan i Halland har i mycket hög grad påverkats av länets geografiska läge 
mittemellan de båda storregionerna Skåne och Västra Götaland. Bildandet av de två 
storlänen Skåne respektive Västra Götaland innebar att de politiska aktörerna i Hal-
land vid mitten av 1990-talet gav länsindelningsaspekterna förnyad uppmärksamhet. 
Flera ledande politiska aktörer oroade sig för hur det lilla länet Halland skulle kunna 
hävda sig i politiska och ekonomiska avseenden i konkurrens med de stora regioner-
na. En del hävdade vid mitten av 1990-talet att Hallands län borde delas, där södra 
Halland borde få ingå i Skåneregionen medan norra Halland borde föras till Västra 
Götalandsregionen. Andra aktörer motsatte sig detta och under ett antal år, framtill i 
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alla fall år 2002, var det en tämligen infekterad debatt som försiggick bland de  
halländska politiska aktörerna. 

Mot bakgrund av försöksverksamheten med en ny regional ansvarsfördelning ökade 
dock intresset bland kommuner och landstinget att även i Halland få axla ett större 
politiskt ansvar inom den regionala utvecklingspolitikens område. Mot slutet av 
1990-talet skedde en partipolitisk samling i Halland för att skapa ett kommunalt 
samverkansorgan. Med 2002 års riksdagsbeslut öppnades möjligheterna även för 
Hallands kommuner att överta de statliga uppgifterna inom delar av den regionala 
utvecklingspolitiken och i en tämligen snabb organiseringsprocess enades såväl poli-
tiska partier som kommunerna i länet om att bilda ett samverkansorgan benämnt 
Region Halland. Med samlingen runt Region Halland kom de ledande politiska ak-
törerna att på ett tydligt sätt (bl.a. genom en av Region Halland organiserad kampanj 
för att bevara Halland helt) slå vakt om Halland som geografisk enhet. När Ansvars-
kommittén år 2007 föreslog betydande länsindelningsförändringar över hela Sverige 
presenterade kommunerna och landstinget Halland ett gemensamt remissvar där 
man gjorde en mycket tydlig markering att i framtiden slå vakt om Halland som eget 
län. Den politiska enigheten (över alla politiska partier och samtliga kommuner) var 
sannolikt avgörande för att regeringen senare gav Halland möjlighet att från 2011 
starta en regionkommun.

I arbetet med att utforma den nya regionkommunens organisation har frågan om 
kommunernas deltagande utgjort en viktig delfråga. När nu den tidigare kommunal-
förbundsformen ska överges, där kommunerna haft ett direkt ägaransvar för de re-
gionala utvecklingsfrågorna, kommer en direktvald fullmäktigeförsamling att överta 
det regionala utvecklingsansvaret. I en förenklad form ser regionkommunens poli-
tiska organisation ut på följande sätt:

Figur 3. Regionkommunen Halland – politisk organisation

Regionen högsta beslutande organ blir regionfullmäktige med 71 ledamöter. Under 
fullmäktige finns två styrelser – Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
Regionstyrelsen ska leda och samordna regionens politik för regional utveckling. In-
tressant i detta sammanhang är att man valt att inrätta en särskild Kommunbered-
ning för samverkan med kommunerna inom den regionala utvecklingspolitikens 
område. Kommunberedningen består av 16 förtroendevalda ledamöter där två utses 
av regionstyrelsen, två av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och två ledamöter utses av 
respektive kommun. Beredningen har ett rådgivande ansvar och kan ge rekommen-
dationer till regionen och kommunerna. 

Om vi betraktar konstruktionen ur formell synvinkel är det uppenbart att kommu-
nerna borde få en försvagad position i regionpolitiken framöver (jämfört med hur det 
varit inom kommunalförbundet Region Halland). Det är ett par faktorer som blir 
avgörande för om kommunerna likväl, och i reella avseenden, kan bibehålla eller rent 
av stärka sin position i den regionala utvecklingspolitiken i Halland. För det första 
blir det betydelsefullt för kommunerna hur de politiska partierna förmår få in aktiva 
kommunalpolitiker i regionstyrelsen. Och detta kan vara en tämligen grannlaga upp-
gift för partierna då det vilar ett dilemma i denna uppgift: Om regionstyrelsen får en 
sammansättning som domineras av politiker med tämligen svag förankring i kom-
munerna finns risken att utvecklingspolitiken blir kraftlös och kanske tyngd av väx-
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ande intressemotsättningar mellan olika länsdelar. Om däremot regionstyrelsen do-
mineras av de ledande kommunråden i de sex kommunerna erhålles visserligen en 
stark förankring i förhållande till kommunerna men med risker för att regionstyrelsen 
blir till en tummelplats för kommunernas intressebevakning i regionala frågor. Kom-
munpolitikernas omvandling från att vara bypolitiker i bemärkelsen att i alla lägen 
prioritera den egna kommunens intressen till att bli en regionpolitiker med ett mer 
helhetligt, regionalt, perspektiv är inte alltid enkel. Lokalpolitikern ska bli regionpo-
litiker utan att tappa förankring i lokalpolitiken.

För det andra, och beroende på vilken sammansättning regionstyrelsen får, blir den 
s.k. Kommunberedningens roll viktig. Om vi tänker oss en regionstyrelse med stark 
förankring i kommunerna blir beredningens roll sannolikt mer marginell och kom-
mer kanske enbart att fungera som mötesplats eller möjligtvis förhandlingsarena för 
frågor av principiell och övergripande natur. Tänker vi oss en regionstyrelse med 
svagare förankring i kommunlandskapet då får beredningen sannolikt en mer opera-
tiv eller konkret politisk roll (ett sorts kabinett till regionstyrelsen). Nu är det väl en 
god prognos att kommun- och regionrelationerna i Halland även fortsättningsvis 
kommer att skötas i ett litet informellt nätverk oavsett om sammanträdesbordet är 
benämnt regionstyrelse eller kommunberedning. 

Om vi jämför med hur man organiserat kommun- och regionrelationerna i de båda 
storregionerna är olikheterna slående. Den relativa litenhet som präglar organisa-
tionsstrukturen i Halland ger överblickbarhet och en potential för konkret samhand-
ling i olika utvecklingsfrågor. Personkännedomen och småskaligheten ger kompara-
tiva fördelar i vissa avseenden, men man bör nog också beakta det faktum att det är 
ett litet imperium som delvis kommer att vara beroende av draghjälp (snålskjuts 
skulle kanske en del kalla det) i det större sammanhanget, inte minst från Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen.

4. Strategiska utmaningar

Historiskt sett har den svenska regionalpolitiken utvecklats med staten som domine-
rande aktör. Regionalpolitiken hade från dess initiering på 1960-talet en mellanre-
gional målsättning, dvs. att ur ett geografiskt perspektiv ha en utjämnande funktion 
mellan starka och svaga regioner. I hög grad dirigerade den centrala statsmakten po-
litiken, och efterhand fick länsstyrelserna ett regionalt implementeringsansvar för 

politiken. Styrningsformerna i denna tidiga regionalpolitik har karakteriserats som en 
länsförvaltningsmodell där politiken främst gjordes till en administrativ angelägenhet 
för statliga ämbetsmän och experter. Redan tidigt fanns det dock kritiker mot regio-
nalpolitikens centralistiska och byråkratiska karaktär, och på 1970-talet drev främst 
centerpartiet krav på en stärkt länsdemokratisk ordning där man tänkte sig att regio-
nalpolitiken borde vara en angelägenhet för det kommunala självstyrelsesystemet. 
Trots denna kritik skulle det dröja en bra bit in på 1990-talet tills länsförvaltningslin-
jen på allvar kom att förändras (se Krantz 2002). 

Den regionalpolitiska reformutvecklingen under 1990-talet kom mer kraftfullt än 
tidigare att understryka det inomregionala perspektivet genom en ökande betoning 
av behovet av ekonomisk tillväxt och genom att regionalpolitiken kom att integreras 
med EU:s strukturfondspolitik. I de regionalpolitiska riksdagsbesluten 1998 och 
2001 fokuseras intresset nära nog uteslutande mot målet att åstadkomma ekonomisk 
tillväxt och nyckeln till att åstadkomma detta ansågs ligga hos regionerna själva. 
2000-talets regionala utvecklingspolitik betonade att regionerna på basis av ett un-
derifrånperspektiv skulle åstadkomma ekonomisk tillväxt. Fokuseringen mot tillväxt-
perspektivet innebar också att regionalpolitiken kom att integreras med den allmänna 
näringslivspolitiken och en strategisk faktor i politikskapandet var att få till stånd 
breda samarbetsstrukturer på regional nivå (se Johansson & Rydstedt 2010). 

Parallellt med denna utveckling förändrades arbetsmarknaden radikalt. Vi har under 
perioden från 1990 och framåt sett att arbetsmarknadsregionerna, definierat som 
arbetspendlingens intensitet och avstånd, kommit att växa snabbt. Utöver detta att 
regionalpolitiken fått en alltmer inomregional karaktär har alltså även kommunernas 
planeringshorisont kommit att vidgas i takt med de växande arbetsmarknadsregio-
nerna. Det är därför idag en strategisk uppgift för kommunerna att agera för ökad 
mellankommunal samverkan och med aktiviteter i regionala sammanhang. Jag ska i 
detta avsnitt lyfta fram tre strategiska utmaningar som ligger i kommunernas regio-
nala uppträdande. 

Kommunen i flernivåpolitiken
För det första ligger det en intressant angelägenhet i att försöka länka eller integrera 
olika utvecklingsfrågor från det som sker lokalt, vidare till det som sker mellankom-
munalt, till det som sker i regionen och uppåt till global nivå. Kommunernas ökande 
engagemang i de regionala utvecklingsfrågorna visar med mycket stor tydlighet att 
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det inte längre endast är den centrala statsmakten som är avgörande för hur den kom-
munala självstyrelsens ramar bestäms. Kommunerna kan stärka sin självstyrelsegrad 
genom ett strategiskt samarbete med andra kommuner, med regionen och med EU. 
Den regionala utvecklingspolitiken utgör något av en kärnpunkt för kommunerna 
att stärka sin position inom många olika områden. Kommunernas strategiska för-
måga att interagera i denna flernivåpolitiska förhandlingsmiljö kan påverka exempel-
vis utveckling av ny infrastruktur, nya näringslivssatsningar, kulturinstitutioner och 
kollektivtrafiklösningar. 

Utmaningen i denna del ligger i att utveckla vitala länkar för inflytande, förankring 
och ansvarighet från den lilla vardagspolitiken på lokal nivå, över kommunlednings-
nivån och vidare uppåt i systemet. Om vi grafiskt illustrerar länkarna mellan kom-
mun- och regionnivå erhålles följande figur:

Figur 4. Kommunerna i flernivåpolitik – socialt, ekonomiskt och mänskligt kapital

Om vi betraktar det som beskrivits ovan om region-kommunrelationer i de tre stu-
derade regionerna kan vi notera att huvuddelen av aktiviteterna utspelar sig gränslan-
det mellan det som i figur 4 benämns den stora kommunalpolitiken och regionen. 
Den stora kommunpolitiken avser främst kommunstyrelsen och dess centrala förvalt-
ningsapparat. Min poäng är här att det ur många synvinklar är av strategiskt värde att 
även aktivera den lilla kommunalpolitiken i sammanhanget. Här menas då främst 
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kommunala aktiviteter som befinner sig nära medborgarnas vardagsliv. Den lilla 
kommunalpolitikens relevans för den regionala utvecklingspolitiken gäller ett stort 
antal sakområden. Det gäller t.ex. att få tillstånd en starkare koppling mellan lokala 
utvecklingsgrupper (byalag och stadsmiljögrupper) och regional utvecklingspolitik. 
De politiska aktiviteter som genomförts på regional nivå inom detta område har varit 
både svaga och ofta arrangerade i former som varit sidoordnade den regionala utveck-
lingspolitiken (t.ex. som en del landsbygdspolitiken). Ett annat område gäller aktivi-
teter inom såväl skola som social service. Det har varit märkvärdigt svårt att integrera 
utbildningspolitik med den regionala utvecklingspolitiken trots att exempelvis gym-
nasieskolan och yrkesutbildningsinsatser har en naturlig plats i olika tillväxtskapande 
aktiviteter. Likaså förhåller det sig med handikappolitiken och integrationspolitiken. 
Ytterligare andra områden rör lokal samhällsplanering och lokal kulturpolitik. 

Jag menar att en vitalisering av den lilla kommunalpolitikens relevans i ett regionpo-
litiskt perspektiv skulle öka det medborgerliga deltagande och sannolikt skulle vi 
kunna få en mer intensifierade politisk debatt om innehållet i den regionala utveck-
lingspolitiken. Detta är naturligtvis endast möjligt om aktörerna, främst kommunens 
ledande politiker i den stora kommunalpolitiken, visar lyhördhet neråt i organisatio-
nen och ett aktivt intresse för att utveckla fora för den sortens politiska sammankopp-
lingar. Perspektivet har också bäring på det som gäller utmaningen att utveckla de-
mokratiperspektiven i politiska miljöer som kännetecknas av förhandlingar och s.k. 
interaktiv styrning.

Interaktiv styrning och demokrati

För det andra ligger det enligt min uppfattning en betydande utmaning i att stärka 
det demokratiska deltagandet och legitimiteten i denna nya typ av flernivåpolitiska 
nätverk. Samhällsforskningen har här utvecklat teoretiska perspektiv kring det vi 
skulle kunna kalla network governance (för en översikter, se bl.a. Hedlund & Montin 
2009, Sörensen & Torfing 2007). Ett av de problemfält som behandlats i denna lit-
teratur handlar om frågor rörande den representativa demokratins förhållande till 
nätverksstyrning eller interaktiv styrning av detta slag. Bedömningarna går här något 
isär; en del forskare pekar på möjligheterna, dvs. att man med den interaktiva styr-
ningen kan ge ett vitaliserande komplement till den representativa demokratin med-
an andra gör en mer pessimistisk prognos och pekar på problem som berör den inter-
aktiva styrningens slutenhet och risker för elitisering osv. 
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Oavsett hur man betraktar utsikterna att åstadkomma demokratisering i system präg-
lade av interaktiv styrning är det ett antal förhållanden som bör betraktas som strate-
giska utmaningar för kommunerna. Kännetecknande för interaktiva styrningssystem 
kan teoretiskt förstås som system präglade av åtminstone tre karakteristika: (1) att 
politik utformas som resursberoenden i nätverk, (2) att relationerna mellan aktörerna 
i nätverken baseras på förhandlingar samt (3) att relationerna, för att vara funktio-
nella ur exempelvis demokrati- eller effektivitetssynpunkt, bör innefatta en viss grad 
av institutionella laddningar i termer av regler, normer, värderingar, expertis, identitet 
etc. (se Sörensen & Torfing 2007). Låt oss lite närmare granska dessa tre karakteris-
tika ur demokratisynpunkt och koppla dessa till kommunernas deltagande i region-
kommunens aktiviteter för regional utveckling. 

Betydelsen av resursberoenden innebär naturligtvis att en aktör kan stärka sin makt-
position i nätverket genom att ha tillgång till en eller flera resurser. Det kan vara  
sådant som kapital, personal, varumärken, kunskaper, auktoritet osv. Erfarenheterna 
från såväl Skåne som Västra Götaland är att kommunerna kunnat erbjuda delfinan-
siering i olika delar av den regionala utvecklingspolitiken. Hela poängen med kom-
munernas engagemang i regionpolitiken kan nog sägas ligga i just detta förhållande. 
Med växande arbetsmarknadsregioner, ökande individualisering gällande utbild-
ningsval och en ständigt ökande betoning av hållbarhetsfrågor är det fullständigt 
uteslutet för kommunerna att försöka hävda en linje som ställer det egna, snäva, 
kommunintresset i fokus. Komplikationerna ur demokratisynpunkt anmäler sig 
dock tämligen omgående.

Från det att regionfrågan fick en reformpolitisk renässans på 1990-talet har statsmak-
terna haft ett uttalat och överordnat mål att stärka det demokratiska deltagandet i den 
regionala utvecklingspolitiken. Trots att det även funnits sådana ambitioner bland 
politiker på regional nivå är det likväl fortfarande märkvärdigt svårt att utveckla idéer 
och verksamheter som leder till konkreta resultat för att stärka det medborgardemo-
kratiska deltagandet. Det råder nog ingen tvekan om att den regionala utvecklings-
politiken vinner demokratiska legitimitetspoäng genom att genomföra allmänna och 
direkta val till regionorgan istället för att politiken hanteras av ämbetsmän inom 
länsstyrelsen. Det är också klarlagt att politikområdet kommit att involvera fler in-
tressegrupper genom den växande floran av partnerskapsarrangemang och projektor-
ganisationer. Likväl är den regionala utvecklingspolitiken knappast en angelägenhet 
som engagerar medborgare eller ens de gräsrotsaktiva i de politiska partierna. Påstå-
endet att den svenska regionaliseringen är något av ett elitprojekt är något som fort-

farande har fog för sig (se Johansson 1999). Den strategiska frågan kvarstår alltså; hur 
ska regionerna kunna bli till medborgarnas regioner?

Jag menar att ansvaret för detta ligger hos dels de politiska partierna och dels hos 
kommunerna. De politiska partierna måste försöka, som diskuterats tidigare i detta 
kapitel, utveckla sina interna förbindelseflöden mellan lokalpolitik och regionpolitik. 
Jag tror dessutom att de regionala utvecklingsfrågorna måste, åtminstone delvis, 
komma ut ur sin konsensusbur. Det är detta den tredje strategiska frågan handlar.

Ut ur konsensusburen

Det finns i den statsvetenskapliga forskningslitteraturen och även i organisationsteo-
retisk forskning en problematisering av organisationer som arbetar under långtgå-
ende konsensus. I de statsvetenskapliga analyserna har konsensus oftast behandlats i 
anknytning till politikbegreppet (se bland många Hay 2006, jfr även Rönnblom 
2008). En del statsvetare menar att själva essensen i politik är konflikt och om socia-
la aktiviteter är helt konsensuspräglade talar vi inte längre om politiska aktiviteter. 
Och häri ligger ett verkligt dilemma i hur man ska hantera relationerna mellan kom-
muner och region. På ett övergripande plan har det av exempelvis regionledningarna 
i Skåne, Västra Götaland och även i Halland betraktats som ett egenvärde att åstad-
komma en gemensam kraftsamling för att stärka regionens ställning i förhållande till 
omvärlden. Med en stark enighet inom-regionalt förbättras förhandlingspositionerna 
i relation till exempelvis statsmakten eller i förhållande till EU. I själva verket kan 
enigheten inom-regionalt sannolikt räknas i mycket stora investerings- och projekt-
belopp. 

Samtidigt riskerar hela verksamheten att falla utanför det som vi skulle kunna kalla 
politisk intressekamp. Debatt, kritik och idépolitiska skiljelinjer riskerar att suddas ut 
och politiken blir till teknokratisk förvaltning där endast en uppfattning tillåts domi-
nera. Utrymmet för att profilera regional utvecklingspolitik i valrörelser, som gräs-
rotsaktiviteter och i termer av deltagardemokratiskt engagemang blir därmed mycket 
litet. Och jag menar att det i detta förhållande går att finna det som varit huvudpro-
blemet i att utveckla demokrativärden i den regionala utvecklingspolitiken. Politisk 
effektivitet har, trots demokratiskt uttryckta proklamationer och retorik, alltid över-
ordnats värden förknippade med demokratisk legitimitet. 

Ska man då bråka för bråkandets skull. Nej, givetvis inte, men samtidigt är det en 
smula absurt att exempelvis de regionala utvecklingsstrategierna med namn som Det 
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goda livet (Västra Götaland), Halland – den bästa livsplatsen eller Ett livskraftigt Skåne 
kan tas fram utan synbara politiska motsättningar. I utvecklingsstrategierna, i tillväxt-
programmen och i infrastrukturplanerna behandlas viktiga framtidsfrågor som eko-
nomisk tillväxt, klimatfrågor, jämställdhet, samhällsbyggnad, vägsatsningar etc. Det 
är oerhört märkligt att konfliktnivåerna i det offentliga politiska rummet om dessa 
frågor är som gott som lika med noll. Om det alls förekommer konflikter är de i för-
sta hand förknippade med delregionalt eller lokalt missnöje med att ha blivit förför-
delad på något sätt och i andra hand kan konflikter uppstå rörande teknikaliteter 
(ofta nog så viktiga) om exempelvis organisationsmodeller, finansieringsformer eller 
förankringsfrågor. De partipolitiska, idépolitiska och principiella skiljelinjerna rö-
rande sakinnehållet i politiken lyser dock helt med sin frånvaro.

I detta ligger en utmaning, som finns behandlad i den organisationsteoretiska forsk-
ningslitteraturen, att kunna balansera konsensus med konflikt. Förenklat uttryckt 
kan sägas att med en alltför stark konsensusprägel finns risken att kreativitet och ut-
veckling stannar av och med alltför mycket konflikt riskerar verksamheten att block-
eras i sin helhet. Jag tror att en väl avvägd balans mellan konsensus och konflikt är 
svårfunnen. Jag vill dock peka på det som tidigare sagts i detta avsnitt. Den regionala 
utvecklingspolitiken bör demokratiseras både i det flernivåpolitiska perspektivet och 
även i dess ofta komplexa system av interaktiv styrning. Överlag tror jag att det i dessa 
sammanhang kan vara på sin plats att utveckla politiken utifrån klassiska demokrati-
värden såsom öppenhet, jämlikt deltagande, betoning av ansvarsutkrävande och för-
nyelse av politikens samtals- och förankringsformer. Det fanns i dessa avseenden en 
hög politisk svansföring i berörda regioner under regionförsökens inledande tid (från 
1998 till 2003). Det fanns flera intressanta exempel på arbetssätt att lyfta fram som 
t.ex. IT-demokratiska ambitioner, ungdomsdemokratiska satsningar, dialog- och sök-
konferenser, folkbildningsinsatser, rådslag osv. Huruvida den typen av demokratiska 
aktiviteter finns kvar i tänkandet om de nya regionkommunerna vill jag dock låta vara 
osagt.

5. Slutsatser och reflektioner

Jag har i denna artikel ägnat uppmärksamhet åt regionaliseringens allmänna utveck-
ling i Sverige, och då särskilt problematiserat relationslogiken mellan regionkommu-
ner och kommuner. På ett mer allmänt plan uttrycker regionaliseringen en politisk 
utveckling som visar på grundläggande förändringar i den kommunala självstyrelsen 

i Sverige. Regionaliseringens betydelse i ett europeiskt sammanhang, dess påtagliga 
flernivåpolitiska karaktär och dess arbetssätt bestående av nätverks- och partnerskaps-
arrangemang visar att kommuner och regionkommuner framöver har att hantera nya 
typer av politiska problem, nya typer av aktörsrelationer och nya typer av vägar för att 
legitimera de politiska aktiviteterna. 

Det framstår för mig som en smula egendomligt att dessa förändringar endast fått 
marginell uppmärksamhet både i politisk debatt och i samhällsforskningen. I den 
stora grundlagsutredningen, som förvisso ägnade stor uppmärksamhet åt den kom-
munala självstyrelsen, saknas i allt väsentligt problematiseringar av kommunerna och 
landstingen i ett flernivåsystem. Det är också symptomatiskt att när nu regeringen 
tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda den kommunala demokratins funk-
tionssätt, har man i stora drag undvikit att behandla frågor om hur kommunernas 
demokratiska funktionssätt påverkas av ett allt mera intensivt utbyte med regionni-
vån i det politiska systemet. Kommittén ska behandla frågor om bland annat juri-
diska former för kommunal samverkan, direktval vid tillsättandet geografiskt base-
rade nämnder, fullmäktiges roll, kommunrådens ställning, kommunalt partistöd osv. 
Dessa aspekter kanske kan sägas tangera delar av den flernivåpolitiska problematik 
som jag behandlat i detta bidrag, men det går inte ur direktiven att utläsa någon ex-
plicitgjord utgångspunkt rörande detta.

I den tidigare framställningen har jag pekat på ett antal politiska utmaningar som 
aktualiseras i relationsytorna mellan regionkommuner och kommuner. Den stora 
problematiken gäller här frågor om demokratisk legitimitet. Den politiska bered-
ningen i exempelvis både Skåne och Västra Götaland innehåller en rad problem ur 
demokratiteoretisk synvinkel. Det gäller inflytande- och insynsmöjligheter för med-
borgare, för politiska partier, för organiserade intressen och inte minst för primär-
kommunerna. Det gäller förankringsfrågor i den vertikala linjen från region, via del-
regionala konstellationer över till kommuner och vidare ner till konkreta 
verksamheter i den lilla kommunalpolitiken. Och det gäller naturligtvis frågor om 
ansvarsutkrävande i dessa system och därmed om systemens öppenhet och hur be-
slutsstrukturerna är utformade.

En annan typ av politisk utmaning, som präglat delar av min tidigare framställning, 
utgörs av problemet med att politiska processer tenderar att bli alltmera konsensus-
präglade. Här behövs också mer reflektion, debatt och forskning. Hur kan det egent-
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ligen komma sig att regional utvecklingspolitik ofta bedrivs under konsensus med 
tanke på att politikområdet avser att åstadkomma förändringar i en regions hela 
struktur? Det vore därför intressant att undersöka orsakerna till detta och att utforska 
villkoren för att åstadkomma en ökad politisering av politikområdet ifråga. Därmed 
sätter vi också luppen på det maktpolitiska innehållet, dvs. vem som styr och om det 
exempelvis finns dominerade normer som styr politikskapandet. Vi rör oss i hög grad 
i en terräng bestående av politikskapande i nätverk, i partnerskap och i projektkon-
stellationer. Vilka är villkoren för politisering och politisk intressekamp i den typen 
av tämligen informella och förhandlingsbaserade miljöer?

Avslutningsvis vill jag framföra ett önskemål eller kanske är det mer av en from för-
hoppning. Det vore angeläget för samhällsforskarna att samla sig till ett större forsk-
ningsprogram om den kommunala självstyrelsens förändringar utifrån att vi nu 
framöver sannolikt kommer att se framväxten av fler regionkommuner. Kunskapslä-
get om hur den kommunala självstyrelsen förändrats genom tillväxten av flernivåpo-
litiska beroendeförhållanden och kontaktytor i horisontellt integrerade nätverk är 
ännu relativt svagt. Forskningen om regionkommunernas utveckling har hittills be-
drivits i ett antal olika projekt, de två mest framträdande har bedrivits vid Lunds 
respektive Göteborgs universitet (se Johansson 2005, s. 16). Relativt nyligen har 
också Norrstyrelsen (genom universitet och högskolor i norra Sverige) initierat ett 
relativt stort forskningsprojekt för att studera regionaliseringsprocesserna i Norrland 
(se Lidström 2009). Även på andra håll i Sverige förekommer forskning och forsk-
ningsprojekt inom området. Jag menar att denna forskning skulle behöva nationell 
samling och samordning, bl.a. för att stärka det komparativa innehållet ytterligare 
mellan olika regionkommuner och dels för att organisera konkret och praktikernära 
följeforskning för att på nära håll analysera regionprocessernas utveckling. Ett samlat 
program för forskning om de nya regionkommunerna skulle utformas flerdisciplinärt 
och med avsikten att även göra internationella jämförelser. 
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Kommunerna och flernivåstyrningen i EU
Inflytande, anpassning eller inbäddning?

Stig Montin 
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Inledning

EU är en union av nationalstater. Underordnade nivåer såsom regioner, landsting och 
kommuner utgör inte några formella enheter i något av EU:s fördrag. Likväl har EU-
medlemskapet fått allt större betydelse för subnationella enheter. När ”europeisering” 
studeras handlar det ofta om hur nationell politik påverkas av EU:s politik, det vill 
säga uppifrån genom EU:s förordningar och direktiv. Inte sällan framhålls att den 
integration som faktiskt sker inom EU huvudsakligen beror på vad medlemsstaternas 
stats- och regeringschefer kommer överens om. Det gäller framför allt ”stora” poli-
tiska frågor (high politics), med vilket avses ekonomisk politik, utrikespolitik, väl-
färdspolitik och andra politikområden som kännetecknas av beständighet och är 
tydliga nationella angelägenheter. Andra områden (low politics), såsom regional ut-
veckling, kultur eller andra politikområden som inte står lika högt på den nationella 
agendan är mer öppet för samarbeten mellan nationella och EU:s institutioner 
(McCormick 2008, s. 97ff ). I detta senare sammanhang innebär europeisering en 
komplicerad process där inte bara nationella regeringar medverkar, utan också civil-
samhällets organisationer, företag samt regionala och lokala nivåer. Inte minst de se-
nare har fått en tydligare markering i det nyligen antagna Lissabonfördraget. Kom-
muner och regioner ingår i denna europeiseringsprocess, både som mottagare av 
styrning och som aktörer i olika EU-relaterade politiska processer (Heinelt, & Nie-
derhafner 2008; Kern & Bulkeley 2009). Uttrycket ”flernivåstyrning” används ofta 
för att beskriva den vertikala och horisontella komplexitet som uppstått (Bache 
2008).

I samband med att Sverige blev medlem i EU gjordes bedömningen att anpassningen 
till den nya ekonomiska och politiska gemenskapen endast i begränsad omfattning 
skulle påverka den kommunala självstyrelsen. En översikt över EU-samarbetet tio år 
senare visade att det skett betydande förändringar av förutsättningarna för kommu-
nernas och landstingens huvuduppgifter (Statskontoret 2005). Det handlar huvud-
sakligen om kommunernas anpassning till regelverk beslutade av EU. Påverkan och 
transnationellt nätverksbyggande är dock något som uppmärksammats allt mer un-
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der senare år. Bedömningen har tidigare generellt sett varit att Europas subnationella 
enheter i allmänhet haft mycket begränsad möjlighet att påverka beslutfattande inom 
EU:s institutioner (John 2000). Kanske håller det på att förändras.

Forskning om subnationella enheter i europeiseringsprocessen har framför allt hand-
lat om regioner, och det är vanligt att regioner snarare än kommuner fokuseras när 
det talas om flernivåstyre i ett svenskt sammanhang, vilket hänger samman med den 
svenska anpassningen till visionen om ”regionernas Europa” (se t ex Stegmann Mccal-
lion 2007). I detta kapitel är det dock huvudsakligen kommunerna som står i fokus. 
Ett skäl till denna inriktning är att de viktigaste subnationella välfärdspolitiska enhe-
terna inte är regioner utan kommuner (och landsting). Svenska kommuner har en 
omfattande självständighet internationellt sett. Den relativt omfattande kommunala 
självstyrelsen och det omfattande kommunala ansvaret för välfärdspolitiken gör att 
de är potentiellt viktiga aktörer i den pågående europeiseringen eller EU-integratio-
nen, som det också kallas. Ett annat skäl är att det finns mycket litet skrivet om kom-
munerna i EU, framför allt när det gäller kommuner som aktörer i EU:s flernivåstyre.

Empiriska studier av hur kommunerna i allmänhet förhåller sig till EU tyder på att 
de EU-strategier som var vanligt förekommande under 1990-talet har ersatts av att 
internationella frågor har integrerats i den dagliga verksamheten (Berg & Lindahl 
2007). Det är i första hand större kommuner som har mest EU-relaterade aktiviteter, 
framför allt beroende på större personalresurser än mindre kommuner. Genom den 
ökande satsningen på landsbygdsutveckling (LEADER-programmen) har även akti-
viteten i glesbygdskommuner ökat (se t ex SKL 2008).

Kapitlet har två syften. Det första är att tydliggöra vad som kan menas med ”flernivå-
styre” i ett svenskt sammanhang. Begreppet används som en generell beskrivning och 
som ideal för relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk nivå, men dess 
innebörd är olika beroende på vilket land det handlar om. Det andra syftet är att fö-
reslå några tolkningar av vad det konkret kan betyda när kommunerna är eller för-
väntas vara aktörer i ett europeiskt flernivåstyre. 

Vad kan flernivåstyre betyda?

Termen ”flernivåstyre” – eller som det kallas på engelska: multi-level governance – 
används i två sammanhang. För det första används det som ett vetenskapligt begrepp 
i syfte att beskriva och analysera den komplexitet som uppstår när olika administra-
tiva och politiska nivåer interagerar inom olika politikområden, framför allt inom 

strukturfondspolitiken. Enkelt uttryckt betyder det att institutioner och organisatio-
ner från olika nivåer (vertikalt) och sfärer (horisontellt) genom kontinuerliga samar-
beten och förhandlingar successivt formar EU:s politik inom olika områden (Bache 
& Flinders eds. 2004). I detta sammanhang har två former av flernivåstyrning intro-
ducerats. Den ena (Typ I) betyder att olika nivåer är länkade samman vertikalt, där 
styrning och påverkan i första hand sker uppifrån, men också nerifrån. Denna typ är 
den minst komplicerade eftersom den huvudsakligen omfattar hierarkiskt ordnade 
formella institutioner. Med den andra typen (Typ II) läggs tonvikt på mer horison-
tella och informella relationer, såsom partnerskap och nätverk av olika slag. Här finns 
ingen bundenhet till territorier eller administrativa gränser, utan aktörer samarbetar 
problemorienterat.

För det andra används begreppet flernivåstyrning i ett politiskt sammanhang som ett 
mobiliserande konstruktivt begrepp, det vill säga flernivåstyre ses som en eftersträ-
vansvärd ordning som skall främja effektivitet och demokrati inom EU. I detta sam-
manhang introducerades flernivåstyre som ett sätt att tona idén om ”regionernas 
Europa”, vilken betraktades som en hotfull politisk kraft gentemot de nationella re-
geringarnas position inom EU under 1980-talet. Istället för att ensidigt lyfta fram 
regionernas betydelse utvecklades tankegången om att alla nivåer skulle ha distinkta 
roller inom ramen för den övergripande EU-integrationen (Loughlin 2008). 

Europeiska kommissionen kan ha stort behov av att etablera goda kontakter med 
regioner och kommuner i medlemsländerna, framför allt av två skäl. Det första är att 
Kommissionen behöver stöd och legitimitet för sin politik. Organisationer i civilsam-
hället samt lokalt och regionalt förankrade – mer eller mindre självstyrande – enheter 
är viktiga samarbetspartners (Ruzzo 2004; Strid 2009) för att förankra politiken. Det 
andra skälet är att kontakter med kommuner och regioner i medlemsländerna kan 
vara ett komplement och en motvikt till medlemsländernas regeringars starka infly-
tande (Berg & Lindahl 2007).

Genom att Lissabonsfördraget har antagits inom EU har den regionala och lokala 
nivåns konstitutionella ställning stärkts på olika sätt. Några indikationer på detta är 
följande: För det första skall unionen främja vid sidan av ekonomisk, social samman-
hållning och solidaritet mellan medlemsländerna även ”territoriell sammanhållning” 
(territorial cohesion) (Artikel 3:3). En tolkning av den skrivningen är att territoriella 
enheter inom nationerna får ett tydligare erkännande som aktörer i EU-politiken. För 
det andra kan Regionkommittén anhängiggöra ärenden hos EU-domstolen i två 
sammanhang, nämligen frågor som rör kommitténs egen institutionella ställning 
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samt frågor som rör brott mot subsidiaritetsprincipen. För det tredje blir Regionkom-
mittén remissinstans för andra institutioner. I Artikel 307 sägs nämligen att ”Region-
kommittén skall höras av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i de fall som 
anges i fördragen och i alla övriga fall, särskilt sådana som rör gränsöverskridande 
samarbete, där en av dessa institutioner finner det lämpligt”. För det fjärde förlängs 
Regionkommitténs mandatperiod från fyra till fem år. För det femte skall (enligt 
Artikel 4:2) unionen ”respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras 
nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella 
grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala självstyret”. Den regionala och 
lokala nivån anges också explicit i skrivningen om subsidiaritetsprincipen:

”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv be-
fogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå 
eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfatt-
ning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå” (Artikel 5:3).

Ett annat uttryck för att regionala och lokala enheter ges en mer framskjuten position 
är att under 2009 publicerade Regionkommittén en vitbok om flernivåstyre i syfte att 
”öka de lokala och regionala myndigheternas deltagande i utformningen och genom-
förandet av gemenskapspolitiken” (Regionkommittén 2009). Utgångspunkten är 
principen om subsidiaritet och att lokala och regionala institutioner de facto generellt 
sett i Europa har en stor ekonomisk och politisk betydelse. Därför är det dags för 
”verkligt flernivåstyre” genom att forma ett ”partnerskap” mellan europeisk, natio-
nell, regional och lokal nivå. Tanken är att det bör formas en ”EU-stadga om flerni-
våstyre”, men det presenteras som en ”politiskt handlingsram” snarare än ett rättsligt 
instrument. Innehållet i den föreslagna regleringen handlar bland annat om att de 
lokala och regionala myndigheternas självständighet och deras medverkan i EU:s 
beslutsprocesser skall respekteras, att främja och sprida kännedom om de ”bästa lös-
ningarna” som utvecklas på regional och lokal nivå samt att försvara en ambitiös ge-
menskapsbudget. 

Regionkommittén definierar flernivåstyre som ” … samordnade insatser från EU, 
medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna grundade på partner-
skap i syfte att utforma och genomföra EU:s politik” (Regionkommittén 2009). Vis-
serligen används uttryck som ”myndighetsnivåer” och ”politiskt ansvar”, men det 
beskrivs inte som hierarkier där den ena nivån är överordnad den andra, även om det 

både konstitutionellt och i praktiken råder en hierarkisk ordning. Istället talas det om 
”samordnade insatser”, ”partnerskap” och att det är ”ett mycket vidare begrepp än 
befogenhetsfördelning”, vilket kan och kanske också avser att bidra till att forma en 
uppfattning om att det är likställda parter som samordnar sig och att maktstrukturer 
är frånvarande, vilket är vanligt när idealbilden av flernivåstyrning diskuteras (Peters 
& Pierre 2004). 

Historiskt knyter denna föreställning an till en generell föreställning om idémässig 
förändringar som skett kring styrning inom politik och förvaltning. En berättelse 
som ofta förekommer inom den internationella förvaltningsforskningen är att vi först 
hade hierarkisk styrning med en byråkratisk och totalitetssträvande stat. Därefter 
introducerades marknadsstyrning som innebar att offentlig verksamhet konkurrens-
utsätts och privatiseras. Slutligen har vi hamnat i en fas av nätverkstyrning där staten 
bara är en av flera aktörer som formar och genomför politiken. Historien avslutas 
oftast med att alla tre formerna numera fungerar parallellt eller integrerat med varan-
dra (se t ex Meuleman 2008). Sett i relation till denna historia om idémässiga föränd-
ringar kan sägas att flernivåstyre ingår i den tredje utvecklingsfasen av styrning.

Vad kan EU:s flernivåstyre betyda i ett svenskt sammanhang?

Vilka skäl kan finnas för svenska kommuner (och regioner) att aktivt medverka i den 
europeiska flernivåstyrningen? För det första finns det åtråvärda projektmedel att 
söka inom den regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Det kan främja projekt 
som annars inte skulle genomförts, eller förstärka projekt som ändå skulle genom-
förts. För det andra kan det finnas professionella och andra drivkrafter för att lära av 
andra och att lära ut hur olika problem kan hanteras. Innovativa och framgångsrika 
lösningar kan presenteras och jämföras. Ett tredje skäl kan vara att försöka påverka 
EU:s politik, inte minst när det gäller utformning och genomförande av EU-pro-
gram. 

Betyder flernivåstyrning något nytt i ett svenskt sammanhang? Är det så att den tra-
ditionella representativa demokratin och styrningskedjan som konstitutionell norm, 
som föreställningar om en god demokratisk ordning och som praktisk politisk väg-
ledning, har ersatts av en nätverkspolitisk ordning? Nej, så omfattande förändringar 
har inte skett, vare sig i Sverige eller i andra europeiska nationer. Dessutom är flerni-
våstyre eller flernivådemokrati något som funnits länge i det svenska politiska syste-
met. För att förstå hur den europeiska flernivåstyrningen kan passas in i ett svenskt 
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politiskt och konstitutionellt sammanhang behövs vissa förtydliganden. Ett sätt att 
göra det är att utgå från två övergripande politikområden som kommuner, landsting 
och regioner sysslar med, nämligen välfärdspolitik och utvecklingspolitik (Gidlund 
1998; jfr Nilsson 2004).

Välfärdspolitik och utvecklingspolitik

Nationellt flernivåstyre är något som i hög grad kännetecknar det svenska systemet. 
Sverige är en enhetsstat och kommunerna är underordnade den nationella parlamen-
tariska demokratin och rättsstaten. Samtidigt är kommunal självstyrelse en grundläg-
gande princip i den svenska folkstyrelsen. Graden och omfattningen av kommunal 
självstyrelse varierar över tid. Den faktiska ansvarsfördelningen mellan stat och kom-
mun vid en given tidpunkt kan ses som en förhandlad ordning (Strandberg 2004). 

Kommunernas verksamhet består huvudsakligen av vård, skola och omsorg och an-
nat som tillhör kommunernas ansvar för välfärdspolitiken, i vilket också ingår myn-
dighetsutövning. I grova drag kan sägas att detta område omfattar cirka 80 procent 
av den kommunala budgeten. Med ett traditionellt språkbruk kan sägas att dessa 
verksamheter utgör huvuddelen av de speciallagsreglerade området. Andra delar 
inom denna sektor är plan-, bygg- och miljöfrågor. I princip faller den decentralise-
rade välfärdspolitiken utanför EU:s kompetensområde – det är nationella angelägen-
heter och ännu har den inte genomgått några större förändringar till följd av EU-
medlemskapet (Tallberg m fl 2010). Däremot kan EU:s institutioner sträva efter att 
komplettera och stödja medlemsländernas välfärdspolitik, t ex genom program för 
folkhälsa. EU:s politikområden handlar till stor del om att forma en inre marknad, t 
ex i form av konkurrens- och upphandlingsregler samt främja individuella rättigheter, 
t ex patientrörlighet. Eftersom denna politik går på tvärs över våra nationella politik-
områden kan välfärdspolitiken påverkas på olika sätt, kanske framför allt på lite läng-
re sikt (Blomqvist, red. 2003). 

Tittar man lite närmare på hur välfärdspolitiken påverkas av direktiv, förordningar, 
program, dialoger m m som utvecklas inom EU blir det allt svårare att avgränsa det 
nationella från det EU-gemensamma. Ekonomisk (hållbar) tillväxt är det övergri-
pande mest prioriterade området och det huvudsakliga instrumentet är att främja den 
inre marknaden. Frågor som rör den inre marknaden tillhör Kommissionens kompe-
tensområde. Social omsorg, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och hälso- och 
sjuvård tillhör områden som omfattas av den nationella suveräniteten. Kommissio-
nen tenderar att successivt betrakta allt fler frågor som betydelsefulla för den inre 

marknaden och därmed inom sitt eget kompetensområde. I detta kapitel bortses 
dock huvudsakligen från dessa tänkbara långsiktiga harmoniseringstendenser, vilket 
betyder att välfärdspolitiken här ses som ett nationellt ansvarsområde. 

Om vi fortsätter med den grova indelningen återstår cirka 20 procent till annan verk-
samhet, nämligen det som traditionellt kallas för den kommunala självstyrelsens om-
råde. Det är inom detta område vi bland annat kan hitta sådan som under årens lopp 
kallats ”kommunal näringspolitik” (Olsson 1995), politik för att främja ”utveckling” 
(Nilsson 2004) och ”stadspolitik” (Granberg 2004; Dannestam 2009). Medan väl-
färdspolitiken huvudsakligen handlar om att genomföra de nationella välfärdspoli-
tiska målen så handlar utvecklingspolitiken om att på olika sätt vid sidan av detta 
kärnuppdrag främja (hållbar) ekonomisk utveckling och tillväxt. Kommunal utveck-
lingspolitik – eller stadspolitik – är ”en ekonomiskt orienterad politik i syfte att öka 
stadens attraktivitet och stärka dess konkurrenskraft” (Dannestam 2009, s 23). Sam-
ma orientering gäller för den regionala utvecklings- eller tillväxtpolitiken. Inom dessa 
områden kan vi finna en rad inriktningar och satsningar, t ex byggande av arenor, 
stöd till näringslivet, främjande av tillväxtorienterade partnerskap, turismsatsningar, 
satsningar inom upplevelseindustrin och andra former av marknadsföring av platsen 
(se t ex Westholm m.fl. 2008; Jakobsson 2009). 

Det finns ingen tydlig gräns mellan välfärdspolitik och utvecklingspolitik. I praktiken 
påverkar de två politikområdena varandra på olika sätt och ibland överlappar de var-
andra. Exempelvis kan en framgångsrik utvecklingspolitik vara beroende av en bra 
utbildningsverksamhet och det kan förekomma samarbeten mellan företag och kom-
mun kring olika gymnasieutbildningar. En framgångsrik utvecklingspolitik kan vi-
dare främja förutsättningarna för välfärdspolitiken genom att skatteunderlaget ökar. 
Det kan dock finnas olika föreställningar om relationen mellan dessa två områden. 
Ett synsätt är att kommunerna inte bör syssla med utvecklingspolitik, utan endast 
med välfärdspolitikens ”kärnverksamheten” (se t ex Idergard 2009). Ett annat synsätt 
är att det är två helt integrerade politikområden. Jag menar att analytiskt kan och bör 
de hållas isär. Det blir en så kallad empirisk fråga hur den faktiskt förda välfärdspoli-
tiken respektive utvecklingspolitiken i praktiken förhåller sig till varandra.

Den kommunala välfärdspolitiken förväntas styras och hållas samman genom den 
representativa demokratins institutioner. Lagstiftningen styr vad kommunerna måste 
göra, vad de får göra och vad de inte får göra. Utvecklingspolitiken formas – enkelt 
uttryckt – inom det utrymme som definierar vad kommunerna får och kan göra. Det 
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är det kommunala självstyrets utrymme. Någon fullständig frihet från regler handlar 
det inte om. Framför allt kommunallagen anger vad som är lagligt. Exempelvis är det 
endast i undantagsfall som stöd kan ges till enskilda företag. Den representativa de-
mokratins institutioner och reglering gäller även inom detta område, men friheten att 
organisera deltagande och inflytande på annat sätt är större. Inom exempelvis social-
tjänsten finns ett tydligt krav på politiskt och rättsstatligt ansvar. När utvecklingspo-
litiken organiseras sker det ofta i form av nätverk och partnerskap. Det kan gälla 
samarbeten med näringslivet, med föreningar eller med andra kommuner. Det finns 
heller ingen nationellt samlad tillväxtpolitik (Pierre 2009).

Utvecklingspolitik är ett område som således inte är lika reglerat som välfärdspoliti-
ken och kan organiseras på olika sätt, t ex i form av offentliga-privata partnerskap. 
Det innebär ofta en svag demokratisk styrning och förankring, sett ur ett representa-
tivt demokratiskt perspektiv (se t ex Hall Sjövik & Stubbegaard 2005; Mörth 2009). 
Frågor som tidigare hanterades av nämnder och förvaltningar i kommunen flyttas ut 
till nätverk där kommunen endast är en aktör bland andra. Det kan kort uttryckas 
som att politiken flyttar ut, men demokratin flyttar inte med (Elander 1999). Det är 
ett demokrativärde som särskilt lyfts fram i detta sammanhang, nämligen möjlighe-
terna till ansvarsutkrävande (Pierre & Peters 2005, s. 126 ff ). Om formande av poli-
tik som berör många och de reella besluten om vilka insatser eller prioriteringar som 
skall göras sker i nätverk är det svårt att bedöma vem som skall ställas till ansvar för 
vad. Det kan vara en svår fråga även inom nätverket eftersom det normalt inte sker 
några omröstningar utan politiken formas i ett samspel mellan deltagarna. Här fram-
träder en ordning av slutna förhandlingar och expertstyre.

I diskussioner om styrning och demokrati förekommer emellertid också ett synsätt 
som innebär att politisk nätverkstyrning i själva verket kan innebära en demokratise-
ring (Sørensen & Torfing 2005). När andra aktörer än kommunens politiker och 
tjänstemän involveras öppnas politiken upp för inflytande från företag, föreningar 
och enskilda. Historiskt sett har förväntningarna och kraven på insyn och inflytande 
över olika samhällsinstitutioners verksamhet ökat (Rosanvallon 2008). Politiska och 
administrativa institutioner och expertinstanser av olika slag utsätts i allt högre grad 
av den ”granskande medborgaren”, som kan vara i form av t ex medias granskning 
eller olika organisationers krav på insyn och inflytande i utformningen och genom-
förande av den kommunala politiken. Det som tidigare betraktats som relativt harm-
lös opolitisk och expertbetonad verksamhet hamnar i offentlighetens ljus och blir 
föremål för diskussion och kritisk granskning. Nätverkstyrningen kan därmed ses 

som ett exempel på ”demokratisk pragmatism” som innebär ett utökat deltagande i 
hanteringen av olika samhälleliga problem (Dryzek 2005, s. 99 ff ).

Sammantaget kan sägas att det välfärdspolitiska området omgärdas av den partistyrda 
representativa demokratin och rättsstatens institutioner. Inom detta område ses ”al-
ternativa” former av inflytande, såsom deltagardemokrati och deliberativ demokrati 
ofta som något problematiskt, något som konkurrerar med partierna och som kan 
motverka idén om politisk jämlikhet. Inom det utvecklingspolitiska området talas det 
sällan om demokrati eller makt över huvudtaget. Snarare ses partnerskap och nät-
verksstyrning som hantering av praktiska frågor utan några ideologiska dimensioner 
och något som är för allas bästa (ett så kallat win win-spel). Att främja regional och 
lokal hållbar ekonomisk tillväxt eller yttre effektivitet i allmänhet ses normalt inte 
som partipolitiskt skiljande eller i övrigt ideologiskt laddat. Samtidigt innebär det att 
det kan vara tämligen ofarligt att här experimentera med olika former av deltagarde-
mokrati. Varken demokratins mål politisk jämlikhet eller den partistyrda representa-
tiva demokratin utmanas eftersom utvecklingspolitiken inte betraktas som lika ”po-
litisk” som välfärdspolitiken. Resonemanget kan sammanfattas i en fyrfältstabell där 
flernivåstyre placerats in där den passar bäst i ett svenskt sammanhang (tabell 1).

Demokrati Effektivitet

Välfärdspolitik Partistyrd representativ  
demokrati Nationellt flernivåstyre (Typ I)

Utvecklingspolitik
Deltagardemokrati, deliberativ 
demokrati etc – eller ingen 
demokrati

EU:s flernivåstyre (Typ I 
och II)

Tabell 1. Flernivåstyre i ett sammanhang. Inspirerat av Nilsson 2004.

Det som inom EU kallas ”socialpolitik” (social affairs) omfattar både mer och andra 
frågor än vad vi är vana vid när vi traditionellt talar om socialpolitik, t ex arbetsmark-
nadspolitik, regionalpolitik, yrkesutbildning och social sammanhållningspolitik i 
allmänhet. Med de gränsdragningar som är vanliga i ett svenskt sammanhang kan 
sägas att merparten av det som kallas social politik i EU:s institutioner kan ses som 
utvecklingspolitik. Det ideal av flernivåstyre som har aktualiserats inom EU kan med 
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detta resonemang huvudsakligen ramas in i kombinationen utvecklingspolitik och 
effektivitet. Det senare handlar om förmågan att uppnå samhällsmål eller att hantera 
sociala och ekonomiska samhällsproblem. 

Utvecklingspolitik i en familj av nya politikområden

Sett i ett lite större sammanhang kan sägas att utvecklingspolitik ingår i en löslig fa-
milj av en rad nya politikområden, som i annat sammanhang kallats för tredje gene-
rationens politikområden (Montin 2007; Montin & Hedlund 2009). Exempel på 
nya områden är hållbarhetspolitik, kvinnofridspolitik, regional utvecklingspolitik, 
(stor)stadspolitik, folkhälsopolitik, barnrättspolitik och klimatpolitik. Några av dessa 
har en genuint inhemsk historia medan andra utvecklats inom ramen för transnatio-
nellt samarbete, framför allt genom EU-anpassning.

Dessa politikområden har fyra kännetecken. För det första bygger de på en tanke om 
att samordning av olika typer av resurser från olika håll leder till att resultatet blir mer 
än summan av delarna. Två plus två blir mer än fyra, för att uttrycka det enkelt. Ett 
uttryck som förekommer ganska ofta är ”institutionellt kapacitetsbyggande”, vilket 
kan tolkas i ljuset av denna strävan att effektivisera resursanvändningen. Här finns 
idéer om ömsesidigt lärande mellan olika grupper och nya sätt att samarbeta på utan 
att det behövs några omfattande nya resurser. Befintliga resurser skall organiseras på 
ett nytt sätt så att mervärde uppstår.  

För det andra byggde tidigare generationers politikområden på att den offentliga 
sektorn skulle vara sammanhållen. Arvet från tidigare århundraden med en stor, in-
flytelserik och väl sammanhållen statsförvaltning kom att påverka utformningen av 
välfärdspolitiken under senare hälften av 1900-talet. Resultatet blev lösningar som 
kom att kännetecknas av likformighet, stordriftslösningar och offentliga produk-
tionsmonopol. (Premfors m.fl. 2003: 59f ) Denna sammanhållning tenderar nu i 
tredje generationens politik att ersättas av en administrativ pluralism där olika enhe-
ter agerar som mer eller mindre självständiga aktörer. I vissa fall följer det en gammal 
ordning (de självständiga myndigheterna), men i andra fall har nya friheter etableras 
(genom specialisering, bolagisering, outsourching, målstyrning m m).  

För det tredje är den tredje generationens politikområden relativt frikopplade från 
den parlamentariska styrningskedjan och bygger istället på ett samarbets- eller part-

nerskapstänkande. Samhälleliga intressen antas kunna förenas genom samförstånds-
orienterade dialoger. Detta fenomen är bara delvis nytt och knyter an till en svensk 
tradition med samförstånd och samarbete mellan stat, fackliga organisationer och 
näringsliv. En viktig skillnad är att den tidigare korporativismen hade sin grund i en 
period av strejker och öppen klasskamp under 1900-talets första decennier, som gjor-
de det nödvändigt att hantera motstående intressen. Dagens samarbetspolitik betonar 
istället det gemensammas bästa och mer eller mindre bortser från samhälleliga intres-
sekonflikter. I den korporativistiska samarbetspolitiken var utgångspunkten att det 
fanns olika grundläggande intressen i samhället och att resultatet av samtal och för-
handlingar blir samförstånd eller kompromisser. I senare tids föreställningar om hur 
politik bör skapas förutsätts att det redan från början finns ett grundläggande samför-
stånd. Därmed blir politiska, ekonomiska och sociala intressekonflikter ett tänkbart 
utfall snarare än en utgångspunkt och förutsättning. Ibland kallas det för att en fråga 
”politiseras”, och då i negativ bemärkelse. 

En annan skillnad från korporativismen är att då fördes förhandlingar mellan staten 
och monopoliserade intressen, det vill säga nationella intresseorganisationer förutsat-
tes representera inte bara sina medlemmar utan hela den aktuella samhällssfären. I 
den tredje generationens politikområden finns inte längre denna monopolisering. 
Den har ersatts av en mer fragmenterad ordning med flera organisationer som kon-
kurrerar om att representera ett och samma samhällsintresse. Eftersom det finns ten-
denser till organisatorisk fragmentering kan det vara en stor utmaning att forma 
samförståndsorienterade dialoger och partnerskap. Vad som då kan utvecklas är en 
selekteringsprocess där staten väljer ut vilka av alla tänkbara organisationer som anses 
vara legitima företrädare för specifika intressen. Denna process är tydlig på EU-nivå 
där vissa men inte andra organisationer i civilsamhället blir godkända (ackrediterade) 
som partners inom olika politikområden.

Slutligen kan man peka på en fjärde egenskap, nämligen det växande inslaget av 
”projektpolitik”. Andra begrepp som förekommer är ”projektsamhället”, ”projekt-
styrning” eller att samhället har ”projektifierats” (Mörth & Sahlin-Andersson 2006). 
Projektpolitik är i sig inget nytt. I själva verket har det framför allt sedan slutet av 
1980-talet fördelats tillfälliga projektmedel inom exempelvis social omsorg och ut-
bildning i stor omfattning. Det nya är att inom den tredje generationens politikom-
råden är projektmedel ofta den huvudsakliga finansieringsformen (t ex EU-stöd kom-
binerat med regionalt stöd och finansiering av tidsbegränsade arbetslöshetsprojekt i 
kommunerna). Projekt kan fylla en rad olika funktioner, t ex vara prestigefyllda, 
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komma i konflikt med den ordinarie verksamhet, främja förnyelse och leva sitt eget 
liv (Sahlin, red, 1996). Inte sällan kan projekt och särskilda uppdrag läggas ovanpå 
allt annat som en myndighet eller kommunal förvaltning har att sköta. Det handlar 
således om medel som skall användas i ett visst syfte under en begränsad tid. En 
grundläggande föreställning är att de nya arbetssätt eller annan förändring som sker 
med hjälp av projektfinansieringen skall fortleva i den ”ordinarie verksamheten” efter 
att det formella projektet avslutats. Projekten förväntas därmed bidra till ett långsik-
tigt institutionellt lärande som medför att nya kunskaper och arbetssätt integreras i 
ordinarie arbete utan att särskild personal behöver nyanställas. Då har det skett ett 
institutionellt kapacitetsbyggande.

EU-politik som utvecklingspolitik?

Utan att redovisa några tydliga belägg vill jag hävda att de ovan redovisade känneteck-
nen för den tredje generationens politikområden också huvudsakligen kännetecknar 
flera av EU:s politikområden. EU:s politikområden är i allmänhet sektorsövergri-
pande och flerdimensionella. Det är bara delvis som de överlappar den indelning i 
olika välfärdspolitiska och andra sektorer som finns i Sverige. I relationen mellan vår 
traditionella indelning i exempelvis individ- och familjeomsorg, barnomsorg, äldre-
omsorg, utbildning och näringslivsfrågor och EU:s politikområden kan det uppstå en 
del spänningar och oklarheter. Det kan finnas en strävan att behålla sektorsindel-
ningen med de olika verksamheternas mål och inriktning och samtidigt medverka i 
olika sektorsövergripande aktiviteter. Det kan också uttryckas som att vi vill behålla 
den nationella välfärdsstaten och komplettera den med de möjligheter som erbjuds 
inom ramen för medlemskapet i EU. 

Det nyligen antagna Lissabonsfördraget syftar till att främja EU:s integration. Kokas 
hela fördraget ner är det två huvudingredienser som blir extra synliga i botten: främ-
ja den fria rörligheten (den inre marknaden) samt individuella fri- och rättigheter 
(Scharpf 2009). EU:s olika politikområden och aktiviteter bör således ses i ljuset av 
strävan till ekonomisk hållbar tillväxt och det är i detta sammanhang som också 
svenska kommuners och regioners deltagande i flernivåstyrningen bör ses. Det är ju 
ingen tillfällighet att EU-programmen hanteras av Tillväxtverket. När exempelvis 
svenska städer är med i interregionala samarbetsprojekt kring välfärd och hälsa ramas 
det in i Lissabonsstrategin om ekonomisk tillväxt (se t ex URBACT II: ”hälsa är en 

nyckelfaktor för ekonomisk tillväxt”) Även frågor kring att bryta äldres människors 
sociala isolering definieras in denna ram1. 

Inom det socialpolitiska området används en metod kallad den öppna samordnings-
metoden som enkelt uttryckt innebär att nationerna jämför sig med varandra inom 
olika områden. Området social trygghet och social delaktighet är i detta sammanhang 
både välfärds- och utvecklingspolitik. I den nationella strategi som gäller för 2008–
2010 anges att ”Åtgärder för social trygghet måste utformas så att de bidrar till eko-
nomisk tillväxt samtidigt som åtgärder för tillväxt och sysselsättning i sin tur måste 
stödja de sociala målen” (Regeringskansliet 2008). Detta förhållningssätt är inte nytt. 
Välfärdspolitik och politik för att främja ekonomisk utveckling (tillväxtpolitik) har 
alltid gått hand i hand. Det nya är att det uttrycks på ett mycket mer entydigt sätt och 
att det mer än tidigare handlar om att forma incitament för den enskilde att genom 
sina individuella resurser medverka till ekonomisk tillväxt. 

Vart är vi på väg?

Vi får inte gömma oss från det faktum att nationalstaten är i kris, deklarerade förre 
spanske premiärministern Felipe Gonzales hösten 2009. Europa behöver reformeras 
fullständigt och byggas ”i partnerskap”. Den inre marknaden och euron har införts, 
men att “vi har undvikit att driva decentraliseringsprocessen vidare” (Europolitics, nr 
3825, september 2009).

Dessa uttalanden kan tolkas som en tämligen radikal hållning i den pågående debat-
ten om vad EU är och bör vara: mer makt åt regioner och kommuner på bekostnad 
av nationalstaten. Det finns andra förhållningssätt och det pågår kontinuerliga poli-
tiska förhandlingar om EU:s institutionella ordning och om makten över EU-politi-
ken. Vad kan vi förväntas oss från svenskt håll i detta avseende när det gäller kom-
munernas betydelse i Europeiseringsprocessen?  

Denna process följer i grova drag tre spår. Det första spåret omfattar anpassning till 
och uppfyllande av lagar och regler som skapas inom EU (uppifrån vertikal Europei-
sering). Kommunerna och landstingen är således objekt för olika former av styrning 
uppifrån. På vilket sätt detta sker beror till stor del på statens tolkningar av förord-
ningar, direktiv, beslut eller andra former av lagstiftning inom EU samt EG-domsto-
lens uttolkningar (Statskontoret 2005). Det andra spåret handlar om hur kommuner 
1  http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/building-healthy-communities-bhc/homepage/ . Lidingö medverkar med ett projekt som bland 
annat handlar om att utveckla innovativa metoder för att bryta den sociala isoleringen bland äldre människor. Det är intressant hur detta kan definieras 
inom ramen för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. (http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/building-healthy-communities-bhc/
partner/?partnerid=113) (2010-02-05)
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som aktörer – enskilt eller i form av SKL eller andra nationella organisationer – på-
verkar EU:s beslutsfattande (nerifrån vertikal Europeisering). EU ses i detta samman-
hang som en möjlighetsstruktur som ger kommuner och landsting möjligheter att 
påverka policyprocesser och på olika sätt främja sina egna långsiktiga intressen (de 
Rooj 2002). Det tredje spåret består av olika typer av kommunala och regionala 
transnationella nätverk (horisontell Europeisering). Dessa nätverk kan exempelvis 
fungera som förmedlare av goda exempel och utveckla nya lösningar inom gemen-
samma problemområden.

Det är rimligt att förväntas sig att politiska och administrativa ledningar i kommuner 
och regioner har olika strategier i förhållande till EU. Några är mer ambitiösa än 
andra, några har mer kapacitet att medverka i EU:s flernivåstyre än andra. När det 
gäller att vara aktör i förhållande till EU:s institutioner och politik kan det enkelt ut-
tryckt gälla dels påverkan på EU:s besluts- och lagstiftningsprocesser, dels medverkan 
i olika former av (delvis) EU-finansierade projekt, nätverk och liknande inom olika 
politikområden. Subnationella enheter (kommuner och regioner) kan påverka ge-
nom att gå förbi staten (”bypassing”) eller i samarbete med statliga myndigheter 
(Tatham 2010). Det finns ingen forskning som systematiskt visar på vilket sätt svens-
ka kommuner och regioner är aktörer i EU och vilka effekter detta haft. I brist på så-
dan systematisk kunskap finns det utrymme för olika berättelser som kan utmynna i 
några angelägna frågeställningar. I det följande skall tre sådana redovisas.

Påverkan

Den första berättelsen handlar om att kommuner och regioner utnyttjar EU-med-
lemskapet som en möjlighetsstruktur. Kommunernas roll i EU:s flernivåstyre kan då 
i flera avseenden jämföras med motsvarande roll i en federation (Sutcliffe 2007). När 
det gäller möjligheterna att dra nytta av EU-medlemskapet förutspådde statsvetaren 
Benny Hjern vid mitten av 1990-talet att ”Svenska kommuner kommer att efter en 
tids EU-medlemskap att finna den svenska staten vara en bland många andra aktörer 
i Europa som det är viktigt eller inte att ingå strategiska allianser med” (Hjern 
1995:12). 

Det finns en hel del som tyder på att den prognosen varit riktig. Redan vid mitten av 
1990-talet tenderade kommuner och landsting att gå förbi centralstaten och skapa 
direkt relation med EU:s institutioner. Genom lobbyism och nätverksbyggande kun-
de de svenska lokala och regionala aktörerna börja göra sig gällande i EU:s beslutspro-
cesser (Jerneck & Gidlund 2001). En bedömning som gjorts under senare tid är att 

”De svenska kommuner som t ex är missnöjda med regeringens politik kan numera 
på ett helt annat sätt än tidigare direkt samarbeta med andra länders kommuner eller 
med EU:s institutioner, utan att den svenska regeringen deltar eller ens är informerad 
om det” (Bäck & Larsson 2008:118). 

Det finns flera indikatorer på att svenska kommuner successivt blivit alltmer involve-
rade i en europeiseringsprocess, även som påverkansaktörer. Tillsammans med Stor-
britannien, Finland och Irland har den svenska delegationen varit den mest engage-
rade i Regionkommitténs arbete under 2000-talet (Domorenok 2009). Svenska 
representanter utses ofta till rapportörer. Ett annat exempel på hur svenska politiker 
håller sig väl framme i Regionkommitténs arbete är att Ilmar Reepalu i början av 
2010 utsågs till ordförande i en ny kommission (Commission for Environment, Cli-
mate Change and Energy). 

Drygt hälften av Sveriges kommuner och tre fjärdedelar av landstingen bedriver in-
ternationellt arbete med fokus på EU. Alla dessa är med i ett eller flera EU-program 
och flertalet har samarbete med andra kommuner och regioner i inom EU. I när-
mare 180 kommuner görs bedömningen att det är viktigt att samarbeta med regio-
nens Brysselkontor (SKL 2008). I återkommande studier av kommunernas aktivitet 
inom EU framgår att andelen ’”högaktiva” har ökat från lite mer än 30 procent år 
1999 till närmare 50 procent år 2006. Den tidigare fokuseringen på projektfinansie-
ring har tonats ned till förmån för en bredare inriktning i EU-arbetet (Berg & Lin-
dahl 2007). Nästan alla kommuner har någon form av representation i Bryssel och 
vissa av dessa kontor har i uppdrag hemifrån att aktivt försöka påverka EU:s politik. 
I början av 1990-talet var det knappt en femtedel (18 procent) av landets kommuner 
som uppgav att de hade EU-relaterade kontakter (von Bergmann-Winberg 1997). 
Det är dock inte kommunerna var för sig som utgör de mest aktiva inom EU, utan 
tillsammans på den regionala nivån, framför allt där det finns ett samlat politiskt 
självstyre över den regionala utvecklingspolitiken. Inom ramen för EU-kommissio-
nens sammanhållningspolitik, närmare bestämt de regionala strukturfondernas pro-
gram för territoriellt samarbete över landsgränser under perioden 2007–2013, är 
samtliga svenska kommuner och regioner berörda av minst ett transnationellt pro-
gram (Tillväxtverket 2009).

Det finns ett flertal nätverk – både mer allmänna och inom specifika politikområden 
– där svenska städer och kommuner via SKL eller i andra och internationella konstel-
lationer tillsammans medverkar för att påverka EU-politiken (Heinelt & Niederhaf-
ner 2008). De mest omtalade organisationerna i detta sammanhang är Regionkom-
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mittén, CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och Eurocities, 
men det finns ett flertal andra mer eller mindre stadigvarande samarbeten inom olika 
politikområden där enskilda kommuner och landsting medverkar, t ex Union of 
Baltic Cities, European Network of Social Authorities, Sweden Emilia Romagna Net-
work, Baltic Island och Healthy Cities (SKL 2008). Ett annat exempel är det växande 
antalet nätverk inom det klimatpolitiska området (Gustavsson 2009; Kern & Bulk-
eley 2009). En inventering visar att det år 2008 fanns 17 transnationella klimatorien-
terade nätverk där svenska kommuner medverkar. Det tidigaste nätverket tillkom 
1978 (Mittnorden) och det senaste 2008 (Climate Neutral Network). En drivkraft 
bakom medverkan i klimatnätverken har varit att dra nytta av detta för att genom-
föra egna projekt. I nästa steg kan kontakterna bereda väg för export av kunskaper 
och produkter från regionen (Gustavsson 2009, s 198–218). 

Även om kommunerna är integrerade i ett nationellt politiskt system hindrar det så-
ledes inte dem från att vara aktörer på en europeisk och global arena (Peters & Pierre 
2004). Samarbeten med andra städer och kommuner inom EU handlar ofta om 
”place branding” av den egna staden/regionen, det vill säga profilering, varumärkes-
byggande och marknadsföring (Kavaratzis & Ashworth 2005; SKL 2008). Vidare 
kan kommunerna använda olika EU-beslut i opinionsbildande syfte, framför allt för 
att skapa uppmärksamhet kring specifika policyproblem, skapa opinion inom kom-
munen och i relation till staten.

Sammantaget ger denna berättelse intryck av att kommuner, och framför allt relativt 
resursstarka städer och regioner, är aktiva och försöker i stor utsträckning genom 
olika kanaler påverka beslutsprocesser i EU och forma en plats på den europeiska 
arenan. Det är framför allt den långsiktiga strategiska nyttan inom det utvecklingspo-
litiska området som är drivkraften, snarare än kortsiktig inriktning på att ta del av 
medel från EU:s olika fonder. 

Anpassning 

Det är skillnad mellan att delta och att utöva inflytande. Även om många kommuner 
och regioner medverkar i olika internationella sammanhang betyder det inte att de 
påverkar utformning av EU-program eller utformningen av genomförandet. Det är 
svårt att finna empirsikt stöd (eller några empiriska studier över huvudtaget som stöd) 
för tesen att kommuner och regioner ”går förbi” staten (eller SKL) som självständiga 
politiska aktörer. Således finns det utrymme för en helt annan berättelse. 

Enligt den andra berättelsen är kommuner och landsting uteslutande mottagare av 
styrning från EU, framför allt genom nationell lagstiftning som anpassning till EU:s 
direktiv. Enligt bedömningar som gjordes i början av 2000-talet påverkas ungefär 60 
procent av alla ärenden som behandlas i kommunernas och landstingens fullmäkti-
gesammanträden av medlemskapet i EU (t ex medfinansiering av projekt och beslut 
inom EU:s institutioner)2. Detta har senare bekräftats i en studie av 30 kommuner. 
Ungefär hälften av dessa 60 procent utgörs av rättslig påverkan och hälften av ”poli-
tisk/kulturell” påverkan (utbyte av goda idéer och goda exempel) (Nyberg 2010).

Kommunernas roll i flernivåstyret betyder därmed i praktiken en anpassning till över-
ordnade nivåers strategier och beslut. Den intressanta frågan är således inte hur kom-
muner och regioner kan påverka EU:s lagstiftningsprocesser eller andra förhållanden 
inom EU, utan om hur kommuner och regioner påverkas av flernivåstyrningen inom 
EU. Kommunerna är underordnade och inbäddade i institutionella ordningar (na-
tionell konstitution, lagstiftning och regelverk samt EU:s lagstiftning) vilket gör att 
deras medverkan i olika beslutsprocesser och genomförande inom olika politikområ-
den har en mycket begränsad betydelse i termer av påverkan. I ett europeiskt sam-
manhang är det troligen endast ett fåtal storstäder som har tillräcklig kapacitet och 
resurser för att kunna utöva något inflytande på EU-nivå (Schultze 2003). Några 
sådana storstäder finns inte i Sverige. När det inom forskningen talas om ”Europeise-
ring” som uppifrån styrning och nerifrån styrning är det i första hand den första 
modellen som ges mest stöd, det vill säga att EU-institutionerna genom tvång eller 
övertalning påverkar den nationella, och därmed även den lokala, politiken (Bache 
2008).

För att det skall bli någon kraft i påverkan i EU:s lagstiftningsprocess eller på annat 
sätt påverka EU:s politik krävs regionalt och nationellt samordnande aktörer. SKL 
förväntas vara en sådan samordnande och förmedlande aktör. Det har emellertid 
framförts kritik från kommunalt håll mot att SKL varit passivt och inte upplevts som 
en kanal för påverkan, framför allt i samband med förhandlingarna inför det nya 
strukturfondsprogrammet 2007–2013. (Berg & Lindahl 2007, s 31f). Kontakter har 
istället i flera fall tagits med Näringsdepartementet. Det har också framhållits att 
flera regionala aktörer driver sina egna linjer i olika sakfrågor, vilket gör att det är svårt 
att forma en sammanhållen svensk linje (ibid. s 53). Kommuner och regioner går 
således inte förbi staten, utan genom staten. Dessa iakttagelser indikerar att inte heller 

2  Se www.skl.se. Denna procentsats baseras troligen inte på någon studie av förhållandena i Sverige, utan kommer från en generell bedömning av i 
vilken utsträckning EU-beslut påverkar regioner och kommuner inom EU i allmänhet (se Bloomfield 2006).
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SKL utgör någon kraft att räkna med för att driva svenska kommuners och regioners 
intressen i ett europeiskt sammanhang.

Många kommuner har kanske över huvud taget inte så stort intresse av att aktivt 
medverka i byggandet av ett flernivåstyre enligt de visioner som framkommer i Regi-
onkommitténs vitbok. Det man kan, och kanske är mest intresserade av, är att för-
söka komma åt projektmedel som finns i de regionala strukturfonderna, vilket nor-
malt inte kräver något internationellt samarbete (Berg & Lindahl 2007, s 27). Även 
medverkan i transnationella nätverk inom exempelvis klimatområdet kan huvudsak-
ligen drivas av en instrumentell inställning där ett engagemang förutsätter en tydlig 
egennytta (Gustavsson 2009, s 241). Kommunala tjänstemän kanske anser att de inte 
har så mycket att lära av andra europeiska kommuner. När det gäller transnationella 
EU-projekt så finns det kommuner som efter att ha varit koordinatörer anser att de 
insatser som krävdes för detta kanske inte motsvarade vad man fick ut av det hela. 
Slutsatsen blir att det även fortsättningsvis kan vara intressant och nyttigt att med-
verka i transnationella strukturfondsprojekt, men någon annan får dra koordinators-
lasset. Det är således helt enkelt inte värt besväret att aktivt vara med i EU-samman-
hang om det inte tydligt kan hävdas att det främjar den egna kommunens eller 
regionens kortsiktiga intressen.

Lägger vi därtill de tendenser som framkommer om att Kommissionen på olika sätt 
försöker inordna offentlig verksamhet inom ramen för den konkurrensideologiska 
diskursen (den inre marknaden) kan krafter verka för att kommunerna och lands-
tingen i framtiden endast blir upphandlare av tjänster, utan egen produktion. 

Med utgångspunkt från detta anpassningsperspektiv är en tänkbar utveckling att 
trots alla deklarationer om ökat inflytande för subnationella enheter kommer kom-
munernas självstyrelse i praktiken att försvagas. Kommunernas huvuduppgift är att 
genomföra nationell välfärdspolitik och myndighetsutövning som i allt större ut-
sträckning kommer att påverkas av EU:s lagstiftning (se t ex Blomqvist & Larsson, 
2009). Till detta har kommunerna bara att anpassa sig. När det gäller det utvecklings-
politiska området har kommunerna var för sig i allmänhet inte kapacitet att göra sig 
gällande på den europeiska arenan annat än i undantagsfall och då med den egna 
nyttan för ögonen. Här blir det istället den nationella och möjligen den regionala 
nivån som kan utöva något inflytande i EU:s beslutsprocesser. Flernivåstyrning kan 
därmed i praktiken innebära förflyttning av makt uppåt.

Europeisering som en mjukstyrningsprocess

I den tredje berättelsen är det svårt att hålla isär vad som kommer uppifrån, vad som 
kommer nerifrån och vad som är resultat av nätverksaktiviteter. Vi har varit medlem-
mar i EU sedan 1995 och mycket har hänt under åren som gått. Successivt har inte-
grationssträvandena tilltagit. EU-institutionerna förfogar över två övergripande styr-
system. Det första är att inom EU:s kompetensområden forma direktiv, förordnanden 
och beslut som medlemsländerna och deras subnationella enheter har att följa och 
anpassa sig till. Det andra systemet är att främja olika former av transnationella sam-
arbeten där olika organisationer och myndigheter medverkar. Det instrument som 
används för att stimulera denna integration är framför allt den öppna samordnings-
metoden. Det första systemet kallas ofta för ”hård styrning” (hard law), medan den 
senare kan kallas ”mjuk styrning” (soft law) (Mörth 2004).

Kommunernas och regionernas betydelse som aktörer i dessa två övergripande sam-
manhang är att dels på ett tidigt stadium påverka EU:s lagstiftningsprocess, dels 
medverka i transnationella sammanhang för att medverka i att främja och lära av lo-
kal och regional problemlösningskapacitet. Sett i ett längre perspektiv kan det bli 
svårt att upprätthålla en generell distinktion mellan styrning uppifrån och påverkan 
nerifrån. Besluts- och genomförandeprocesser blir interaktiva på det sättet att svenska 
kommuner och regioner påverkar det som de senare har att anpassa sig till.

En form av styrning som ägnats allt mer uppmärksamhet är vad som kan kallas 
”mjukstyrning” eller ”mjuk makt” och kommer inom EU framför allt till uttryck 
genom den så kallade öppna samordningsmetoden (Larsson 2008). Inom denna me-
tod finns till exempel ett instrument kallat ”peer review”, vilket betyder att det utses 
ett projekt, ett program eller liknande som anses vara innovativt och intressant för 
övriga medlemsländer. När bidraget utsetts presenteras det inför ett antal represen-
tanter från andra länder som ger kommentarer och ställer frågor. Sedan 2004, då 
detta instrument introducerades har Sverige varit med tre gånger. Den första gången 
(2004) handlade bidraget om de avtal som staten skrev med ett antal städer inom 
storstadspolitiken. Den andra gången (2006) handlade det om myndighetssamord-
ning på Hisingen i Göteborg och den tredje gången (2007) gällde det ”valfrihet och 
värdighet” inom svensk äldreomsorg. Under åren 2004 till 2009 har totalt 79 bidrag 
granskats på detta sätt. 

Den öppna samordningsmetoden har relevans för det välfärdspolitiska området och 
används exempelvis inom arbetsmarknadsområdet, hälso- och sjukvård och äldreom-
sorg. Det betyder att EU har en pådrivande roll utan att ha några eller mycket få  
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befogenheter att reglera med hjälp av lagar och förordningar. EU utövar här framför 
allt sitt inflytande genom sätta upp långsiktiga mål för det politiska utbytet: tillgång 
till vård och omsorg för alla oavsett inkomst och förmögenhet, vård av hög kvalitet, 
finansiellt hållbara vårdsystem (www.skl.se). För att sådan övergripande målstyrning 
skall få några effekter förutsätts att nationella regeringar, myndigheter och lokala/re-
gionala organ gör EU-institutionernas mål till sina egna. Allmänt sett kan sägas att 
den öppna samordningsmetoden syftar till att forma ett ”grupptryck” mellan med-
lemsländerna och att det därmed uppnås en samsyn i förhållande till EU:s övergri-
pande målsättningar inom områden som delvis ligger utanför EU:s formella besluts-
makt (Larsson 2008). Än så länge är det svårt att bedöma effekterna av metoden, men 
på sikt kan den bli betydelsefull (Tallberg m fl 2010, s 118)

Den växande förekomsten av transnationella nätverk inom olika områden kan också 
ses i ljuset av mjukstyrning inom EU, inte minst från EU-kommissionens sida. Ofta 
betraktas nätverken ur ett funktionalistiskt perspektiv, vilket betyder att de framställs 
som sprungna ur problem som behöver lösas. När kommuner samarbetar över natio-
nella gränser är det för att hantera gemensamma problem. Nätverk kan emellertid 
också betraktas som ett instrument för styrning. Kommissionen kan främja bildandet 
och understödja förekomsten av nätverk för att på det sättet knyta till sig samhällsin-
tressen och stärka sin egen legitimitet (Börzel & Heard-Lauréote 2009).   

Mjukstyrning handlar framför allt om att bidra till att forma gemensamma föreställ-
ningar om policyproblemens karaktär och hur de bör lösas. I ett mer traditionellt 
språkbruk skulle man tala om ”informationsstyrning”, men det hela är mer kvalifice-
rat än så. Exempelvis genom att visa upp goda exempel (best practice) sprids det suc-
cessivt normer om hur man bör göra. Ibland kallas det för ”främjande samordning” 
från EU:s sida (Börzel & Risse 2003). Lokala och regionala aktörer kan vara viktiga i 
denna europeiseringsprocess:

”(T)he process may be slow, national paradigms may still be important, but working to-
gether in Europe, if only in terms of how to put the funding bids together, means that re-
gions, cities and municipalities change the way they do things” (Goldsmith 2003:129).

Kommissionens nya strategi – ”Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt 
för alla” – som är Lissabonstrategins efterföljare betonar också regionala och lokala 
myndigheters roll för att genomföra strategin, som går ut på att främja tillväxtorien-
terad kunskap och innovation, främja en grönare och konkurrenskraftigare ekonomi 
samt stimulera hög sysselsättning och sammanhållning. I detta sammanhang förvän-
tas bland annat lokala och regionala myndigheter förklara för medborgarna varför de 

av Kommissionen föreslagna reformerna är nödvändiga och oundvikliga samt vad de 
förväntar sig att allmänheten, företagen och intresseorganisationer skall bidra med 
(Europeiska Kommissionen 2010). Därmed kan sägas att även svenska kommuner 
förväntas medverka i den integrerande mjukstyrningen.

När ett bestämt sätt att se på världen sprids i EU:s länder och kommuner skapas 
förutsättningar för en institutionalisering av bestämda synsätt. Exempelvis kan det 
framstå som självklart att bilda partnerskap för att hantera specifika problem eller att 
kommuner på annat sätt omformar lokala institutionella ordningar som en anpass-
ning till influenser från EU (Hemedinger m.fl. 2008). Därmed har styrningens syfte 
uppnåtts och aktörerna reproducerar själva de handlingsnormer som initierats från 
EU:s institutioner. Europeiseringen har fått sin egen självförstärkande logik. Så små-
ningom blir det allt svårare att identifiera varifrån styrningen kommer; kommunerna 
styr sig själva på ett sätt som stämmer överens med EU-institutionernas önskemål. 
Här flyter således styrning uppifrån och påverkan nerifrån samman i en samlad euro-
peisering.

Avslutande reflektioner

EU kan karaktäriseras som en ofullbordad politisk gemenskap. Det pågår kontinuer-
liga förhandlingar om maktfördelning och institutionell ordning. Steg tas fram och 
tillbaka under årens lopp. Nyligen togs ett steg framåt i europeiseringsprocessen ge-
nom godkännande av Lissabonfördraget. Det råder ingen samsyn kring hur flernivå-
styret skall struktureras. Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre bör ses som ett 
inlägg i de pågående förhandlingarna. 

EU-lagstiftning som tillkommer för att främja den inre marknaden med fri rörlighet 
för varor, tjänster, pengar och människor kan på olika sätt påverka den svenska väl-
färdspolitiken. Än så länge råder det ingen samstämmighet kring i vilken omfattning 
och på vilket sätt detta sker. Bland annat är det svårt att avgöra vilka förändringar som 
skulle skett om vi inte varit med i EU. Välfärdspolitiken berörs i begränsad utsträck-
ning av EU:s flernivåstyrning. För svenska kommuners vidkommande handlar med-
verkan i flernivåstyrningen framför allt om medverkan inom utvecklingspolitiken. 
Utvecklingspolitik ses då som olika sätt att organisera resurser för att främja hållbar 
tillväxt (ekonomisk, social och ekologisk). Den är sammanlänkad med välfärdspoli-
tiken, men på ett sätt som gör att den kommunala kärnverksamheten huvudsakligen 
kan hållas utanför. Den senare styrs fortfarande inom ramen för den nationella parti-
styrda representativa demokratin med en tilltagande statlig styrning. Inom det ut-
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vecklingspolitiska området utvecklas andra former av demokratiska lösningar eller 
inga demokratiska lösningar alls. I takt med att det utvecklingspolitiska området 
växer i olika avseende och dess betydelse för den välfärdspolitiska fördelningen ökar 
kan det dock framföras goda argument för att på allvar diskutera formerna för insyn, 
inflytande och ansvarsutkrävande.

Många svenska kommuner är med i EU-relaterade projekt, nätverk och aktiviteter av 
olika slag. Ytligt sett framstår det som att de därmed är aktiva i EU:s flernivåstyrning. 
Det är emellertid svårt att på grundval av de studier som finns tillängliga säga något 
entydigt om vad flernivåstyrningen har för effekter på svenska kommuner och om 
svenska kommunala aktörer, via SKL, via staten eller på egen hand på något sätt på-
verkar EU:s politik inom några områden. I flera avseenden kan hävdas att kommu-
nerna inte är speciellt aktiva, annat än då det finns uppenbara intressen av att med-
verka, t ex där medverkan i ett projekt kan ge extra resurser för något man ändå 
skulle genomföra. I övrigt är svenska kommuner i allmänhet kanske för resurssvaga 
för att spela någon roll på den europeiska arenan. Därmed skulle en bedömning bli 
att kommunernas medverkan i EU:s flernivåstyrning huvudsakligen handlar om an-
passning snarare än påverkan. Enligt efterföljaren till Lissabonstrategin  – ”Europa 
2020” – skall det riktas ”starkare styrning” gentemot medlemsländerna i syfte att 
främja fri marknad och (grön) tillväxt. Kommunernas roll i detta sammanhang kan 
bli att vara ett instrument för genomförande av överenskomna (om nu statsledning-
arna kommer överens) mål och inriktningar, både genom ”hård” och ”mjuk” styrning.

Välfärdspolitiken i kommunerna berörs endast i begränsad utsträckning medlemska-
pet i EU, men det kan förändras. Ett tänkbart scenario är att välfärdspolitiken kom-
mer att förändras som en följd av EU:s flernivåstyrning genom att den i allt större 
utsträckning relateras till eller så småningom till och med bäddas in i det utvecklings-
politiska området. Det skulle i så fall vara helt i linje med idén att välfärdspolitiken 
huvudsakligen består av tjänster och att dessa tjänster bör konkurrensutsättas och 
ingå i EU:s inre marknad. En fortsättning på ett sådant scenario blir en försvagad 
kommunal självstyrelse.

Ett helt annat scenario är att den svenska välfärdspolitiken förblir en nationell ange-
lägenhet och att den inte alls försvagas av EU-integrationen. Tvärtom kan den ut-
göra en förebild för andra medlemsländer. I detta sammanhang kan kommunerna 
medverka i europeiseringen genom att företräda med goda exempel på hur lokal 
välfärdspolitik kan bedrivas. 
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Du och jag i flernivådemokratin
– vardagen som politisk nivå och arena 

Elin Wihlborg 
Statsvetenskap, Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling, 
IEI, Linköpings universitet

Inledning

När vi väljer tåget i stället för bilen, bidrar vi med ett litet steg till för att uppnå de 
klimatpolitiska målen. När vi på arbetsplatsen protesterar mot ojämställda förhål-
landen bidrar vi förhoppningsvis till att jämställdhetspolitiska mål uppnås. När vi 
försöker få den lokala byskolan att få finnas kvar gör vi sannolikt en insats för lands-
bygdspolitik, men kanske inte för den kommunala budgetbalansen. När vi stannar 
upp i sagoläsande om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin och med barnet pratar 
om att barn idag inte får slås, så bidrar vi till att barnkonventionen och den värde-
grund som svensk lagstiftning lutar sig på realiseras. 

Allt detta är exempel på att Du och jag i våra vardagliga handlingar bidrar till att of-
fentlig politik implementeras, förverkligas och att samhället utvecklas på de sätt som 
vi demokratiskt fattat beslut om. Normalt betraktas dock inte sådana handlingar, 
som jag beskrivit ovan, som en del av det politiska systemet. Även om man allt oftare 
börjar se sådana handlingar som politiska. Det är politiska handlingar i det lilla, då 
du och jag agerar annorlunda och därmed har makt att förändra. Men sådana poli-
tiska vardagliga handlingar kan och bör – som jag kommer att argumentera för nedan 
– även betraktas som politiska i relation till det flernivådemokratiska system som vi 
lever i. Vår vardag kan ses som en nivå i det flernivådemokratiska sammanhanget. 

Därför vill jag i detta kapitel argumentera för att vår vardag är en avgörande del av 
flernivådemokratin samt att det är i vardagen som de olika nivåerna och stuprörsor-
ganisationen mellan nivåerna faller samman. Mitt syfte är således att både empiriskt 
och teoretiskt utmana begreppet flernivådemokratin med ännu en nivå. Enklast kan-
ske skulle kunna vara att se människor i sin vardag som den lägsta nivån. Men de 
kanske är den högst, mest legitimerande nivån, eller så är det helt enkelt den nivå som 
realiserar alla de andra. 

Andra kapitel i denna bok visar och diskuterar föredömligt problematiken med fler-
nivådemokrati ur ett demokratiskt och systemiskt perspektiv. När jag tar mig an 

flernivådemokratin utifrån vardagsperspektivet vill jag dock delvis bryta sönder de 
systematiska uppdelningar och relationer av flernivådemokrati som skapats i de andra 
kapitlen. För när vi vänder på perspektivet och utgår från vardagen, ter sig verklighe-
ten inte längre lika strukturerad. Det är inte tydligt vilka politiska beslut som påver-
kar människors vardag, oftast än mindre på vilken nivå de fattats. För exempelvis 
studenten som ännu inte fått studiemedel och därför söker socialbidrag är det ovid-
kommande att det ena bidraget är statligt och det andra kommunalt (men statligt 
reglerat). För den enskilde studenten handlar det bara om att överleva och klara stu-
dierna – helt enkelt att få vardagen att hålla ihop. 

Det är nämligen inte så att vi i vår vardag fungerar på en nivå i taget. Vi kan och 
kanske till och med både måste och bör agera på flera nivåer samtidigt. Det är ju inte 
mindre viktigt med global klimatpolitik än att rädda den lokala skolan. Men det kan 
också vara så att vi just genom att rädda den lokala skolan skapar möjligheter för barn 
att gå till skolan istället för att dagligen använda transportmedel som genererar koldi-
oxid och bidrar till global uppvärmning. Således kanske strävan att rädda byskolan 
just ger ett bidrag till miljömålet om begränsade koldioxidutsläpp. Som medborgare 
gör man dock inte så konkreta val om vilka politiska mål som man skall implemen-
tera idag, men de flesta av oss strävar efter att få en bra dag – ett gott liv. Jag vill därför 
inte bara placera oss och vårt vardagliga agerande som ytterligare en nivå i flernivåde-
mokratin. Jag vill istället synliggöra betydelsen av vardagligt agerande för att realisera 
politik och hur det får olika nivåer i flernivådemokratin att sammanfalla. I vardagen 
kan vi nämligen förhålla oss till och implementera mål som satts upp på såväl lokala 
som nationella och europeiska nivåer samtidigt. Flernivå- demokratin kan således 
inte särskiljas som tillhörande en enskild rumslig nivå när vi betraktar det ur ett var-
dagligt perspektiv. Därför vill jag ta hjälp av det tidsgeografiska synsättet för att visa 
på modeller för att förstå samtidighet och samrumslighet (Hägerstrand, 2009) och 
vardagens sammanvävdhet. 

För att försöka närma sig flernivådemokratin ur detta annorlunda vardagsperspektiv 
och visa hur vi kan tänka politik i vardagen kommer jag först att diskutera vad vardag 
egentligen kan vara, som mer än just vardaglig. Detta resonemang kommer jag att 
grunda i ett tidsgeografiskt helhetsorienterat perspektiv (Ellegård & Wihlborg, 
2001). Därefter vill jag relatera diskussionen om flernivådemokrati till frågor om 
styrning i governance sammanhang som diskuterats annorstädes i denna bok. Slutli-
gen vill jag även väcka den allt mer framträdande frågan om ansvarsutkrävande i rela-
tion till offentlig politik. Den frågan ställs nämligen i ett helt annat ljus om vi ser 
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människor i sin vardag som ansvariga för att implementera just sådant som exempel-
vis klimatmål, barnkonventionen eller lokala miljömål. 

Diskussionen om flernivådemokrati ur ett individ- och vardagsperspektiv kommer 
således att föras kring tre frågor: 

1. Kan, och i så fall hur, vardagens praktik ses som politiskt?

2. Hur kan flernivådemokrati – som styrprincip – relateras till vardagen?

3. Kan vi i vår vardag vara ansvariga för att politiska mål implementeras?

Sagt på ett annat sätt så kan diskussionen sägas komma att kretsa kring tre dilemman 
av särskiljande som vi borde närma oss i den samtidiga politiska debatten. 

1. Det privata – det offentliga

2. Samordning – detaljstyrning 

3. Ansvaret hos styrande och styrda

Men först vill jag säga något om vardagen som begrepp så som det används här. 

Vardag som privat och offentlig process 

Vardagen är en process av många små aktiviteter som fogas samman i samspel med 
andra människor, ting, institutioner och organisationer. Bara att vakna en vardags-
morgon och ta sig till skolan eller arbetet är en process som samspelar med många 
olika verksamheter som organiserats direkt eller indirekt genom politiska beslut.  
Maten vi ställer på frukostbordet är sannolikt producerad enligt riktlinjer i jordbruks- 
och livsmedelspolitiken och kontrollerad av kommunalt anställda miljö- och hälso-
skyddsinspektörer. Med undantag kanske om vi på sommaren kan äta egenodlade 
jordgubbar. Att förflytta sig i utomhusmiljöer, som hos de allra flesta är planerade 
kommunalt och styrda av nationella trafikregler. Om vi åker skolskjuts så är beslutet 
om när och var den kommer kommunalt och hur den finansieras är beroende av 
nationella beslut. Således är vardagen ett flöde av processer där aktiviteter följer på 
varandra. Det är aktiviteter genom vilka vi som enskilda fogas in i de system och sam-
manhang som utgör samhället och formas genom flernivådemokratisk styrning. 

Att äga rum – flernivå makt i vardagliga tidrum 
Vardagen är processer. Alla processer äger rum någonstans, någon gång. Därför tar de 
tid och plats. De äger rum. Genom att genomföra en aktivitet tar/har vi makten att 

äga den delen av rummet vid den tiden. Om vi upptar en plats på skolbussen, så har 
vi rätten att göra det. Således har vi makt genom att ingen annan kan sitta på den 
platsen vid den tiden. Att få processer att äga rum handlar om makt och makten 
synliggörs i vardagens aktivitetsmönster (Åqvist, 1992).  

En grundläggande tanke i det tidsgeografiska synsättet är att händelser äger rum. 
Formuleringen ”att äga rum” som vi i dagligt tal tolkar som att något händer pekar 
just på att för att något skall kunna äga rum så måste det äga det rummet under den 
tiden. Det har en klar maktimplikation för då kan inget annat äga rum vid den tiden 
på den platsen (Hägerstrand, 1996). Exempelvis kan en konsert äga rum på lördag kl 
19 i konserthallen. Då är det de som arrangerar konserten som har makt att boka upp 
detta utrymme på förhand. De som vill lyssna kommer att betala för biljetten för att 
få vara där då och lyssna på konserten. Det kan vara så att konserten är subventione-
rad av kommunen, som då står för en del av kostnaden av biljetten. Det finns då 
politiska beslut om att denna aktivitet bör prioriteras och att fler bör få möjlighet att 
delta genom att biljetterna säljs till ett lägre pris. Den kommunala nivån av flernivå-
demokratin deltar då i formandet av konserten. Subventionen skulle kunna leda till 
att fler potentiella besökare omprioriterar – tar makten över sina egna resurser (tid 
och pengar) – för att kunna lyssna på konserten som en del av sin vardag. Subventio-
nen av konserten blir därmed en styrning av hur resurser allokeras i tid i rum, hur de 
binds samman. Besökarna kommer med ett lägre pris – mindre behov av privata 
monetära resurser – att ha makten att med ekonomiska resurser köpa rätten att få vara 
där då. De kommer då som personer att finnas där genom att äga rummet på den 
plats de köpt rätt till under den tiden som konserten pågår. När konserten äger rum, 
så äger även åhörarna rum där. Makten att äga rummet såväl som att äga rum realise-
ras genom att konserten äger rum. 

Förutom att en sådan händelse som en konsert pekar på betydelsen av att äga rum, så 
visar det också vilka komplexa arrangemang av beslut i vardagen och politiken som 
leder fram till att aktiviteten i detta fall en konsert äger rum. Här framträder det 
komplexa nätvek av deltagare, åhörare, lokaler, transporter, noter och instrument 
finns där just då. Nätverket är en konsekvens av både små personliga politiska beslut 
och beslut i de formella politiska strukturerna. Sådana analyser av vardagens politiska 
komplexitet och poltikens invävdhet visas både av tidsgeografin som diskuterats här, 
men skulle även kunna betraktas som ett aktörsnätverk med den så kallade aktörsnät-
verksteorin (Latour, 2005).
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Utifrån aktörsnätverksteorins synliggörande av makt i samspelet mellan olika aktörer 
och tidsgeografins makt att äga rum, så framträder konsekvenserna av den formella 
politikens styrning i de till synes små vardagliga politiska besluten – som att gå på 
konsert eller inte. Om vi skulle betrakta flernivådemokratin ur ett sådant perspektiv 
så måste vi se styrningen som dess konsekvenser i vardagen snarare än som nivåer och 
olika sektorer. Det är aktiviteten att kunna gå på en konsert som föranleder politisk 
styrning och politisk aktivitet på flera nivåer och inom flera sektorer. Men denna 
uppdelning mellan olika politiska nivåer och sektorer är helt ointressant för den som 
vill kunna lyssna på en klassisk konsert med den kommunala symfoniorkestern, ex-
empelvis i Norrköping.1 För dem som lyssnar på symfoniorkestern syns inte samspe-
let av makt, när konserten väl äger rum och de är på plats. Den komplexa flernivåde-
mokratiska styrningen som lett fram till att konserten äger rum är långt från åhörarnas 
fokus och upplevelse av konserten. 

Genom att anlägga ett vardagligt underifrån perspektiv så problematiseras inte på 
vilken nivå olika politiska beslut tagits eller formats utan istället synliggörs hur de 
sammanfaller och samordnas på en väldigt konkret nivå. 

Tidsgeografi – en sammanvävd bild av vardagen.
Tidsgeografin som vetenskaplig analysansats och perspektiv anlägger just ett sådant 
helhetsorienterat perspektiv som inte skiljer på nivåer och skalor. Tidsgeografins in-
tresse ligger vad som äger rum på en plats vid en tid – en del av tidrummet. Därmed 
så sammanfogas alla de olika processer som påverkar just den delen av tidrummet till 
vad som har relevans där och då för dem som verkar där. I kontrast till flernivådemo-
kratins särskiljande och hierarkiska ansatser så fokuseras just tidsgeografin samman-
hang, helhetsorientering och relevans. 

Det är därmed ett förhållningssätt som ger oss möjligheter att problematisera och öpp-
na upp för just det förgivettagna och oproblematiserade. Vi kan se vardagens som levs 
som helhet som en nivå i den organisatoriska struktureringen av samhället i flera nivåer.  

Detta resonemang grundas bland annat på boken ”Fånga vardagen” som jag skrev 
2001 tillsammans med Kajsa Ellegård. Den tvärvetenskapliga forskningsinriktningen 
har vi fortsatt med sedan dess. Flera studier kring vardag och exempelvis miljöpolitik 
(Skill, 2008), flexibilitet i arbetslivet, (Wihlborg, 2005) och klimatpolitik/energibe-
sparingar (Palm, 2009). 

1  http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/

Tillgänglighetspolitik och integration – ett exempel på helhetsorienterad  
vardagslivsforskning  
För att tydliggöra resonemanget ovan vill jag låna ett exempel på samspelet mellan 
politik och vardag som illustrerats av Eva Åström i hennes avhandling ”Att lära, att 
göra, att klara: förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning” 
(2009). Avhandlingen analyserar ur ett tidsgeografiskt perspektiv förskrivningspro-
cessen av hjälpmedel och ger därigenom ett bidrag till rehabiliteringsforskningen. 
Men det är även möjligt att vända på perspektivet och som läsare med intresse för hur 
politik realiseras i vardagen se just dessa processer. Min läsning av Åströms avhand-
ling blir kanske därför en annan än den primärt avsedda, men jag vill just visa hur 
dold den vardagliga realiseringen av politik oftast är. 

Åströms intresse för barn med synnedsättning är just hur deras komplexa vardag 
hanteras och samordnas. Hennes analys fokuserar helt enkelt på hur dessa barn lyck-
as lära sig, göra vardagliga aktiviteter och klara av sin vardag. Syncentralen är en 
central nod i dessa barns vardag. Där får de hjälpmedel utprovade och anpassade – de 
förskrivs. Landstinget ansvarar för detta. En annan daglig nod i deras liv är skolan där 
dessa hjälpmedel skall passas in i strukturer skapade med delvis andra mål. Skolan är 
kommunal eller i vissa fall fristående med kommunal finansiering. Samordningen 
mellan skolan, syncentralen, lärare, optiker, ögonläkare och hjälplärare blir ett kom-
plext nätverk där ingen egentligen har makt att styra över någon annan eller ta ansvar 
för vad som sker. Men närmast barnet, och det oavsett om barnet är i den kommu-
nala skolan eller på den av landstinget drivna syncentralen, står föräldrarna. Föräld-
rarna tar detta helhetsansvar och vill ju ge sitt barn de bästa förutsättningarna att 
hantera sin vardag trots synnedsättningen. Därför blir ofta föräldrarna, visar Åström 
i sin avhandling, just koordinatorer i den flernivådemokratiska styrprocessen och 
implementeringen. På så sätt lyckas de i sin vardag samordna och kordinera det som 
de politiska strukturerna inte annars lyckas hantera. På detta sätt suddas även gränsen 
mellan det privata ansvaret och det offentliga ut. Det blir oklart vem som gör vad, det 
gäller bara att få vardagen att hålla ihop som en förälder säger i Åströms avhandling. 

Att i vardagen skapa samband och sammanhang mellan olika nivåer är ett sätt att söka 
helhetsorientering. Det är svårt, kanske nästan omöjligt, att göra på ett generellt plan. 
Men detta exempel, som många andra visar, visar att det ändå görs av de enskilda i 
enskilda situationer. Förutom att enskilda kan samordna har även platsen en sedan 
funktion att få processer att samordnas, blir samordning uppenbarom aktiviteter skall 
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äga rum på en och samma plats vid en och samma tid. Därför är ett helhetsorenterat 
synsätt avgörande för utfallet av flernivå demokratin.

Tidsgeografisk helhetsorientering 

Det tidsgeografiska fokuset på var och när en aktivitet äger rum, kan således bidra till 
att skapa förståelse för samspelet mellan olika aktörer, verksamheter, styrprinciper och 
sammanhang i den flernivådemokratiska styrningen.  

Genom att börja underifrån i människors vardag så skulle det bli uppenbart att intres-
set för vuxenutbildning också beror på möjligheterna att försörja sig under utbild-
ningstiden, att finna en bostad och kanske till och med barnomsorg som passar stu-
dierna. Detta verkar ofta annars så svårt att kordinera i flernivådemokratiska 
strukturer. Eller så är det bara enkelt för beslutsfattare att gömma sig i den del av verk-
samheterna som de kan ha inflytande över och se det som finns att styra på deras nivå. 

Men i den fysiska planeringen samsas ofta aktörer från olika nivåer av det flernivåde-
mokratiska styret. I det begränsade utrymmet ryms inte sällan kommunalt, statligt 
och kanske även internationellt (flyget och sjöfarten) styrda verksamheter. Det finns 
exempelvis resecentrum i de flesta större städer. På samma sätt lyckas snöplogning 
planeras och hanteras där både kommuner, privata aktörer och staten tar ansvar för 
det. Men när vi lämnar det rent fysiska rummet och ska se till den organisatoriska 
struktureringen och samordningen för att människors vardagar skall fungera blir det 
desto otydligare. Här finns sannolikt något att lära. 

Flernivåstyrning i Sverige – att forma hållbara vardagar?
Men utgångspunkt i ett vardagsperspektiv på politikens konsekvenser och styrda 
sammanhang så är det svårt att särskilja olika nivåer av flernivådemokratisk styrning. 
Därför vill jag i detta avsnitt föra en ganska övergripande diskussion om begreppet 
flernivådemokrati genom att fråga vad flera, vad nivå och demokrati kan stå för? 
Därefter vill jag återknyta till att alla dessa nivåer faller samman till en vardag och 
argumentera för att legitimitet för flernivådemokratin borde grundas just i dess var-
dagliga utfall. 

Varför flera (nivåer)?
Som diskuterats av andra i denna bok så finns det både effektivitets- och demokrati-
argument för att dela det demokratiska styret på flera nivåer. Territoriet som indel-
ningsgrund inkluderar både en samling människor (demos) och viss räckvidd av 

styret (krati). Strävan är således en balans efter den optimala storleken gällande både 
territoriet och antalet medborgare (Dahl, 1973) för att hantera olika frågor både ef-
fektivt och samtidigt med tillit bland dem som styrs och styr. 

Den enklaste modellen av flernivådemokratin är helt klart och tydligt en government 
modell, så som flera medförfattare till denna bok föredömligt visar. Traditionell go-
vernment kan utformas på olika nivåer och delas med tydliga strukturerade nivåer. Så 
länge politik anses formas och utövas inom government-strukturer är det enkelt att 
upprätthålla gränser mellan olika nivåer, det blir tydligt vilken nivå som ska makt 
över en viss typ av frågor, vad den aktuella nivå tar ansvar för och finansierar. Även 
om det inom rena government-strukturer finns komplexa arrangemang av finansie-
ring, styrning och kontroll så hålls helt enkelt helheten inom den politiska förvalt-
ningsorganisationen. Det är då inte sannolikt att styret av parkförvaltning och styret 
av nationalparker hanteras på samma nivå. Det är fler som berörs av det senare och 
det kräver ett större utrymme och fler som engagerar sig. Men den lokala parken 
uppskattas av dem som bor närmast. Organiseringen av politik och förvaltning ska-
par nivåer för olika frågor. Det finns således enkla demokratiska och effektivitets ar-
gument för att demokratiskt styre sker på flera olika nivåer. 

Men trots mångfalden av nivåer och komplexiteten i att hantera styrning på flera 
nivåer – som i fallet med synskadade barn ovan – så är den grundläggande principen 
subsidiariteten. Den principen betyder att ett beslut bör tas så nära dem som berörs 
som möjligt. Den principen indikerar således att makt och beslut bör flyttas nedåt 
och närmare dem vars vardag berörs av beslutet. Men trots det räcker det inte med en 
nivå för det finns frågor som har karaktären att de drar uppåt i strukturen, för att en 
högre nivå – fler medborgare – anses öka effektiviteten och demokratiska värden som 
rättvisa och jämlikhet. 

Varför nivåer?

Nivåer utläses ofta som platser eller olika geografisk utsträckning. När vi säger att en 
kommun ligger i en stat så gör den det både på kartan och på så sätt att staten har viss 
bestämmanderätt över kommunen. Att en kommun geografiskt ryms inom en stat 
visar att den rumsliga aspekten av demokratin är central. Det är där aktiviteter äger 
rum. Men det är också den rumsliga tillhörigheten som gör oss till medborgare i flera 
nivåer. Nivåerna kan ses både en organisering av demokratin och ett synliggörande av 
intressets rumsliga utsträckning. 
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Vi bor på en plats och därför blir vi medborgare i den stat, den region och den kom-
mun där denna plats återfinns. Således synliggörs det rumsligt konstituerade medbor-
garskapet på flera nivåer. 

Denna tanke är grundläggande i kommunallagens formulering att kommunen:

 ”… får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall hand-
has enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan” (Kom-
munallagen, 2kap, 1§)

Lagen formas således på tanken att det finns flera nivåer och de som är medlem i en 
kommun anses ha vissa gemensamma intressen. De förväntas därför styra och orga-
nisera dessa gemensamma frågor lokalt och gemensamt i kommunen. Det finns såle-
des två rumsliga motiv för att arrangera demokrati på flera nivåer. Motiven för att ha 
flera nivåer är således dels att söka en balans för intressets utsträckning och dels en 
strävan efter en optimal organiseringsform (vilket oftast utläses som den mest effektiva). 

Varför demokrati?
Trots att effektivitet ofta står i fokus så är flernivådemokrati, just demokratisk. Det är 
folkstyret som är normen och då blir folket på platsen de som står i fokus. De som är 
folket på platsen är de som är medborgare på den territoriella nivån. Demokrati i sig 
är territoriellt och därmed på olika nivåer när stater inom sig delas i territoriella ni-
våer eller när stater samverkar och lämnar viss makt till samverkande organ. Men 
själva motivet är ändock en demokratisk styrning av nivåerna. 

Egentligen är demokratisk styrning ett dumt uttryck, men vi säger ju så. Det beror på 
att det betyder folkstyre styre som blir en tautologi. Det är alltså dubbelförstärkning. 
Men det är inget ovanligt att vi använder vårt språk på så sätt. Exempelvis hör vi ofta 
uttrycket IT-teknik, som alltså betyder informationsteknik teknik. Det är således inte 
enbart formen av demokratiska arrangemang som avgör huruvida en flernivå struktur 
kan ses som demokratisk eller ej, utan även den tilltro som medborgarna sätter till 
demokratin, dess styrning och organisering. 

Vardaglig samordning – governance i praktiken

Flernivådemokratin är i hög grad en formaliserad bild av de politiska strukturerna. 
Idag framträder allt oftare nätverk av olika slag i den politiska styrningen. Nätverk 
som inkluderar både privata och offentliga aktörer, liksom aktörer från flera nivåer, 

samverkar för att hantera olika problem. Även maktrelationer analyseras allt oftare 
som nätverk, så som diskuterats ovan. Det är vad som kallas ett skifte från govern-
ment till governance i offentlig styrning. Trenden har (självklart) ett internationellt 
ursprung och relaterar nära till det som kallas new public management. Men är idag 
i högsta grad svenska och gör kommunal och regional styrning både mer flexible och 
utmanande.

Governance är därför så svårt att översätta att våra kollegor inom statsvetenskap ka-
pitulerat och nyligen gett ut boken ”Governance på svenska” (Hedlund och Montin, 
2009). De samlar där karaktärsdragen i governance i fem trender. Först att stater 
samverkar alltmer internationellt som en konsekvens av globalisering och samverkan. 
Men samtidigt, eller som en konsekvens av, så stärks de lokala och regionala politiska 
sammanhangens självbestämmande. För det tredje pekar de på att offentlig politik 
allt mer sällan arrangeras som system med enhetslösningar. Istället ges möjligheter 
och flexibilitet för att skapa möjligheter för olika aktörer och organisationer att lösa 
problem tillsammans på sitt sätt. Den fjärde samverkande trenden Hedlund och 
Montin framhåller är de ökade inslagen av marknadsekonomisk styrning i offentliga 
verksamheter, som exempelvis upphandlingar, kontrakt, valmöjligheter och konkur-
rens leder till att olika aktörer samverkar och styrs genom formella kontrakt och avtal. 
Det leder i sin tur, för det femte, till att medborgarna får andra roller som brukare och 
nästintill som kunder av offentliga verksamheter. På så sätt förändras intresset och 
formerna för politiskt engagemang och demokratins ideal utmanas. 

I governance sammanhang sker således styrningen sällan i tydligt uppdelande sekto-
rer på olika nivåer. Hedlund och Montin (2009) framhåller snarare, utifrån den om-
fattande forskningen och praktiken, att det blandas och flernivådemokratin tar sig 
andra uttryck. Det är vad jag här försöker samla ihop i diskussionen om vardagen 
som en politiska arena i flernivådemokratin.  

Både lokalt och globalt
Hedlund och Montins två första punkter faller samman i att vardagen är både lokal 
och global (Woolgar, 2002). I den vardagliga praktiken hämtas således trender och 
politisk styrning både från globala och lokala sammanhang. I vardagen sammanfaller 
ofta det globala och lokala till något som människor försöker få ihop till en helhet 
som att hantera klimatmål genom att rädda byskolan. 

Karin Skill visade bland annat det i sin avhandling (2008) om hållbar livsstil. Hushål-
lens kompromissandet mellan de lokala förutsättningarna och globala normerna om 
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hållbarhet var sällan enkla, men människor skapade sig ett handlingsutrymme för att 
vara ”nöjda” med det de ändå gjorde. De såg således få skillnader mellan den interna-
tionella och lokala politiska nivån. Målet var ju det samma ett hållbarare samhälle 
genom vardagliga förändringar. 

En annan snarlik utmaning finns inom den medicinska sfären. Idag talas det om In-
ternetpatienter som på nätet utifrån sitt lekmannaperspektiv tagit reda på senaste 
forskningsresultaten om sin – eller vad de tror är deras – diagnos. Läkaren på den 
lokala vårdcentralen har sällan gjort det samma, även om läkaren har tillgång till 
samma information (samma internet). I mötet mellan läkaren och internetpatienten 
blir sannolikt dialogen svår och tilliten svag. Det kan komma att undergräva patien-
tens tilltro till den lokala sjukvården och styrningen av den samma. För i vardagen så 
ser inte patienten skillnaden på den globalt tillgängliga informationen och den lokalt 
organiserad och finansierade sjukvården. Målet i patientens vardag är ju ett – att bli 
frisk!

När det lokala och globala allt mer blir ett utmanas själva tanken på nivåer däremellan 
som territoriellt uppdelade. I vardagen faller de helt enkelt samman till en samman-
hållen enhet och det kan vara just i det som möjligheten till ökad legitimitet för of-
fentlig politik och styrning ligger. Om vi skulle utgå från människors vardagliga sam-
manhang, istället för de formella nivåerna vore inte uppdelningen mellan lokalt och 
globalt relevant utan fokus skulle vara på den enskildes situation. 

Vardagens som nivå – Valfrihet som styrningsprincip 
Fokus på den enskilde framträder även i Hedlund och Montins (2009) tre senare 
karaktärsdrag av governance: flexibilitet, marknadsekonomisk styrning och brukar-
demokrati. Ur ett vardagslivsperspektiv på politik så framträder här valfriheten som 
styrprincip för att nå ut i vardagen.  

För att hantera styrning i olika sammanhang och möta vardagens mångfald har insla-
gen av valfrihet på många sätt ökat. Det kräver en organisatorisk flexibilitet för att 
möta människors olika vardagar. Valfrihetssystem inom vård, skola och omsorg är 
sådana reformer som vi sett i Sverige på senare år. Dessa system flyttar en del av den 
politiska makten till människor själva som får ta besluten i sin vardag och relatera 
dem till de normer och värderingar som de har där i relation till de aktiviteter som 
äger rum i deras vardag. På så sätt kan vardagen bli ytterligare en nivå i flernivådemo-
kratin. Vardagen är då både en arena för beslut om vilka former av offentlig service 
som väljs, men också om hur dessa områden samordnas. Människor blir som bru-

kare av offentliga verksamheter i sin vardag en aktiv part i utformningen och organi-
seringen av just dessa verksamheter. 

Det kräver dock en ökad flexibilitet både på olika nivåer och mellan olika nivåer för 
samverkan. När vi lägger till vardagen som beslutsnivå så kommer allt fler olika kom-
binationer av beslut och organiseringsmodeller att skapas. De offentliga verksamheter 
kommer då att (tvingas) vara mer flexibla i sin organisering så väl som i sin samord-
ning. Ett tecken på detta är exempelvis alla de samarbetsorgan som finns kring vård, 
arbetsfrämjande och funktionshindrade.2 Om vi återigen återvänder till Eva Åströms 
studie (2009) av de synskadade barnen – en grupp som kanske har relativt lite valfri-
het. Men även dessa barn väljer skolor i enlighet med friskolereformen. Därför blir 
samordningen mellan landstingets syncentral och kommunala skolan inte bara en 
fråga om samordning mellan landsting och kommun, utan med många olika skolor 
i de enskilda barnens vardag. Flexibiliteten på en nivå får då inte hindras av andra 
nivåer. Med den enskildes vardag i fokus kan lösningar som tidigare (i governement 
strukturer) setts som effektiva kan bli svåra att motivera. 

När politiken i vardagen lägger över val och beslut på den enskilde så öppnas också 
för viktiga frågorna kring ansvarstagande och ansvarsutkrävande. Mycket förenklat 
blir frågan om det är den som gör valet (inom exempelvis vård, skola och omsorg) 
eller den som tillhandahåller förutsättningarna för valet som är ansvarig för valets 
konsekvenser. Därför vill jag avrunda denna essä med en kort diskussion kring an-
svarsutkrävande i relation till vardagsfokus i flernivådemokratin. 

En kommentar om ansvar för vardagspolitiken
Implementering och genomförande brukar vanligtvis vara slutpunkten för en förvalt-
ningsanalys. Resultat om på vilken nivå något genomförs ses ofta som just slutresul-
tatet. Men det är inte alltid som implementeringen blir den önskade. Ju mer offentlig 
politik präglas av governance ju viktigare blir det att klargöra ansvarstagande (Wihl-
borg & Palm, 2008). 

Ansvarskommittén kom därför att i hög grad fokusera just den regionala indelningen 
och flernivådemokratin som struktur och sammanhang (SOU 2007:10). Även om 
de delvis hade ett uppdrag om vem som skulle ta ansvar så blev utfallet i hög grad en 
diskussion om omritning av den regionala kartan. Var människor i sin vardag känner 
tillhörighet och hur de ”naturligt” i sin vardag har kontakter med och nyttjar service 

2  Se exempelvis: http://www.socsam.finspong.se/
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blir också avgörande för vem som anses ansvarig. Ansvarsfördelningen är en central 
fråga för flernivådemokratin, men här skall jag ”bara” diskutera den i relation till 
vardagslivsperspektiv.

Ansvar – politiken i backspegeln

Att ta ansvar för politiska beslut och politisk handlande är en fråga som kommer efter 
själva beslutet och handlingen. Därför tar jag för denna diskussion hjälp av Mark 
Considines (2005) modell av sex aspekter av ansvarsutkrävande som kan relateras till 
ansvarsutkrävande i vardagssammanhang. De aspekter som Considine sammanfattar 
är att: 

1. Ansvar kan krävas i relation till mätbara är mål och standarder.

2. Ansvar kan krävas i relation till genomskinliga och offentligt synliga mål.

3. Ansvar kan krävas i förhållande till den kunskap de medverkande har om  
konsekvenserna. 

4. Ansvaret beror på om, och i så fall hur, frågan kan granskas. 

5. I vilken grad är olika aktörer ansvariga för fel?

6. Kan fel i projekt åtgärdas eller göras ogjorda?

Om vi nu relaterar dessa sex principer till att politik realiseras genom människors 
vardagsliv så blir resonemanget om ansvar för offentlig politik något annorlunda. 

De två första av Considines aspekter handlar om hur målen är utformade. Föreställ-
ningen är att mål skall vara mätbara, genomskinliga och synliga för att ansvar skall 
kunna utkrävas. Men de mål som vi förhåller oss till i vardagens politiska implemen-
tering är just sällan mätbara och genomskinliga. Även om övergripande mål som det 
goda samhället, med bra klimat, goda relationer och hållbar utveckling är tydliga. Så 
är det just de målen som är svårast att bryta ner på mätbara och genomskinnliga del-
mål som relaterar till vår vardag. 

Där det finns synliga mål så kan medborgaren i sin vardag bli ansvarig. Sådana tyd-
liga mål finns exempelvis kring trafikregler, barnaga och byggnadslov. Vi är således i 
vår vardag ansvariga för att inte köra för fort, inte slå barn, eller bygga till våra bostä-
der utan tillstånd. Men på politikområden som saknar sådana tydliga mål och stan-
darder som, återigen, miljö- och klimatområdet, är det svårare att göra enskilda i sin 

vardag ansvariga. Det finns inga regler om vad som får slängas i hushållens restfrak-
tioner – den vanliga soptunnan – och således kan jag inte vara ansvarig för om den 
komposterbara kaffesumpen återfinns där. Inte heller kan jag bötfällas för att jag valt 
bilen istället för cykeln för en kortare resa, såsom jag kan bötfällas om jag framfört 
mitt fordon för fort. Alltså om medborgare i sin vardag skall kunna vara ansvariga för 
att övergripande politiska mål genomförs genom att de förändrar sin vardag så krävs 
mycket mer synliga och mätbara mål. Det skulle krävas ett mycket mer detaljreglerat 
samhälle.

Kunskapen om konsekvenserna av olika beslut i vardagen varierar också mycket. Om 
vi inte kan ställas till ansvar för sådana konsekvenser som vi inte känner till eller så-
dant som inte kan granskas, så faller många dagliga handlingar utanför ett sådant 
ansvar och det blir verkligen oklart vem som är ansvarig för exempelvis omställningen 
till ett hållbarare samhälle. Det är ett mål som sannolikt ingen har all kunskap om (vi 
vet egentligen inte vad ett hållbart samhälle är). Det är också svårt att granska vems 
koldioxidutsläppen är. Likaså saknas exempelvis kunskap om hur valfrihet kan leda 
till segregation (t ex i skolvalet). När föräldrar i vardagen väljer skola för sina barn har 
de oftast skaffat kunskap just i relation till sitt val för sitt barn. Därför kan inte heller 
varje förälder göras ansvarig för de samlade konsekvenserna av flera föräldrars val. 
Men är politiker i Riksdagen eller i kommunen ansvariga för att de utformat sådana 
valfrihetssystem, när syftet med varfrihetsystemen varit andra än segregation? 

Det innebär att designen av flernivådemokrati där människors vardagliga beslut in-
kluderas också bör beakta i vilken grad är olika aktörer kan göras ansvariga för fel eller 
oväntade/oönskade konsekvenser av sina handlingar. Det är en fråga som sällan upp-
märksammats hittills, men som jag vill uppmana både politiker och kollegor inom 
forskningen att försöka ta ett tydligare grepp om. Inte minst är detta viktigt för de-
mokratin handlar om framtiden och tidigare handlingar som har äg rum kan inte 
göras ogjorda. Vardagen är det som vi lever här och nu. Vi kan skapa strukturer och 
organisera för tydligare gränser för ansvar i framtiden.

Vardagen i flernivådemokratin – Avslutande diskussion 
Mitt huvudargument har varit att det är i vardagen som flernivådemokratin i hög 
grad realiseras. Det innebär att flernivådemokratins representativa demokratiska för-
valtningssystem kan ha svårt att styra vardagen, eftersom de olika nivåerna där faller 
samman. Men det är även svårt, kunde jag konstatera ovan, att klargöra vem som står 
till svars för vad, eftersom många nivåer med aktörer är inblandade. 
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Ett alternativt underifrånperspektiv 
Avslutningsvis vill jag uppmana till och peka på betydelsens av att politik även bör 
betraktas underifrån och då verkligen underifrån, alltså utifrån människors vardag. 
Genom att synliggöra sammanhang underifrån kan vi visa på samspelet mellan olika 
nivåer i flernivådemokratin så som de verkligen upplevs av medborgare och av dem 
som berörs. Det är till syvende och sidst i den levda demokratin som demokratin le-
gitimeras. Därför vill jag mot bakgrund av mitt resonemang ovan verkligen argumen-
tera för att diskussioner om ansvarsfördelning mellan nivåer i flernivådemokratin bör 
hanteras utifrån ett medborgarperspektiv. Om syftet är att få vardagen att fungera – 
vilket det är för de flesta av oss till vardags – så skulle även den strukturella politiken 
kunna ha det som mål. Att organisera verksamheter för det de är satta att organisera 
istället för sitt eget självändamål. 

Med ett underifrån perspektiv skulle vi även se hur olika aktiviteter äger rum och har 
makten att ta utrymme. Det är i den levda vardagen som samordningen mellan de 
olika nivåerna konkretiseras. Makten mellan de olika nivåerna synliggörs genom ”vil-
ken nivås” aktiviteter eller organiseringsprinciper som blir styrande. Därför finns ett 
behov av helhetsorientering och underifrånperspektiv både i forskning och praktik 
för att förstå och utveckla flernivådemokratins utfall. 

Mot bakgrund av detta känns det naturligt att efterfråga både mer politisk praktik 
och forskning som tar vardagen som utgångspunkt. Det finns ett behov av kunskap 
om och verktyg för explicitgör inte relationen mellan politik och vardag, mellan det 
privata och det offentliga samt att göra detta gripbart. 

Jag vill således hävda att det finns ett behov av att skapa en sammanvävd och helhets-
orienterad bild av vardagliga processer för att beslutsfattare på alla nivåer skall kunna 
skapa förståelse för hur de beslut som tas och strukturer som formas kommer att 
samverka och få utfall först i människors vardagar. Flernivådemokratin är då vad som 
syns i din och min vardag!
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Avslutande kapitel

Flernivåstyrning kan ses som en sammanfattande term för att fånga upp en skiftning 
från traditionell styrningsform (government) till en styrningsform som inkluderar 
flera parter (governance). I det förra fallet sker styrningen av förvaltningen genom 
demokratiskt valda politiker på olika nivåer, och i det senare om flera aktörer från 
offentlig, privat och ideell sektor vilka i nätverksliknande former påverkar beslutsfat-
tande på motsvarande nivåer. 

Traditionell styrning av förvaltningen i Sverige har utgått från beslut fattade hos re-
gering och riksdag och som genomförs dels i den statliga förvaltningen, dels genom 
kommuner och landstingskommuner. De förändringar som skett avseende styrnings-
former beror på att EU-nivån tillkommit som en ytterligare nivå med såväl direkt 
som indirekt påverkan. En annan viktig aspekt som drivit fram behov av andra styr-
ningsformer är den ökade komplexiteten i samhället (globalisering, individualisering, 
valfrihet). En av denna boks författare, Stig Montin, framför i en antologi ”Gover-
nance på svenska” att politikområden kan uppfattas som olika steg beroende på när 
de tillkommit. Den första generationens politikområden är exempelvis uppbyggna-
den av rättsstaten med civila och politiska rättigheter, medan den andra generationen 
innefattar välfärdsstatens politikområden. Den tredje generationens politikområden 
är exempelvis hållbarhetspolitik, regional utvecklingspolitik, folkhälso- och klimat-
politik. De senast tillkomna präglas av att genomförandet kräver deltagande från 
olika nivåer, och även flera beslutsfattare från olika sektorer. Samordningen av olika 
typer av resurser från olika håll leder till att resultatet blir mer än delarna. Det gäller 
alltså att organisera befintliga resurser på nya sätt och utifrån ömsesidigt lärande och 
goda exempel. Modernt styrande kännetecknas av interaktivitet, med styrningsfor-
merna hierarkisk, marknads-, nätverks- samt diskursiv styrning1.

Den svenska debatten om flernivåsstyrning utgår från ett nationellt perspektiv. Hur 
ska staten stärka sig i en komplex miljö där EU blir en allt viktigare aktör men där 
genomförande av beslut kräver medverkan av regioner och kommuner för att bli 
framgångsrika? Är flernivåstyrning ett sätt för staten att ha kvar den huvudsakliga 
kontrollen över kommuner och regioner/landsting? Eller handlar det om att på allvar 
bjuda in kommuner och regioner/landsting för att faktiskt medverka i beslutsfattan-
det och därmed underlätta genomförandet? Detta är kanske inte en helt ny modell i 
Sverige där tidigare fackföreningar, intresseorganisationer och påtryckningsgrupper 

1 Hedlund, G. & Montin, S (red) (2009): Governance på svenska. . Santérus Academic Press Sweden, Stockholm

medverkat i mer eller mindre större omfattning i beslutsfattande. Skillnaden blir att 
kommuner och regioner/landsting får en ökad roll. Detta innebär att det skapas möj-
ligheter för kommuner och regioner/landsting att använda flernivåstyrning i det 
praktiska politiska arbetet.

I boken ges exempel på hur flernivåstyrning förekommer inom olika politikområden 
och i interaktiv samverkan mellan flera aktörer, inte bara inom olika samhällssektorer 
utan även från såväl offentlig, privat som den ideella sektorn. Den gemensamma röda 
tråden är hur de olika nivåerna länkas samman och får impulser, initiativ och direktiv 
från respektive högre eller lägre nivåer. Frågan om demokratiskt ansvarsutkrävande 
måste dock ställas på varje nivå och inom varje politikområde. Komplexiteten ökar 
med nya helhetsbetonade politikområden och med flernivåperspektivet samt mång-
falden av nya aktörer. Det är redaktörernas förhoppning att boken bidrar till att göra 
denna komplexitet mer hanterlig – och för att använda EU terminologi – mer trans-
parent.
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