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Abstract 
Johan Mörck (2008): Regionalt samhällsbyggande i otakt – en studie av den vari-

erande framväxten av samverkansorgan. Örebro Studies in Political Science 22, 

224 pp. 

Traditionally regionalisation is either seen as a bottom up movement or as state 

reform politics from above. From that perspective, Sweden contains both parts. 

The state enables regionalisation through legislation, promote it through policies 

and encourage it in rhetoric’s. But the formation of new regional institutions can 

only be done by the municipalities themselves. Without their belief in stronger 

and more self governed regions or their will to act and together build capacity in 

their region, the regionalisation is halted.  

Sweden is a unitary state and there is no real tradition of strong and self govern-

ing regions. In that perspective the regional experiments during the second half of 

the 1990th can be seen as a rather big step. These experiments inspired other 

parts of Sweden and in the millennium shift, all counties was interested in form-

ing some kind of self-governing regional body. In 2002, when legislation made it 

possible to build new political regional institutions, these new institutions were 

formed in seven counties. Since then, yet six counties have formed these new re-

gional bodies. This variation raises several empirical questions. The main purpose 

of this study is to describe and explain the variation in growth of these new re-

gional institutions. The analysis follows three different perspectives. The first is a 

structural one and aims to investigate municipalities need for economic develop-

ment as a driving force. The second is an institutional perspective where norms 

are supposed to promote cooperation. The third focus on promoting actors as a 

force behind the growth of new regional institutions. Through a combination of 

quantitative and qualitative methods this thesis shows that different kinds of so-

cial norms promoting collaboration are the most important factor in explaining 

the variation in growth of new regional institutions. The analysis also showed 

that political actors play an important, both in building and maintaining coopera-

tive norms, and probably also in bridging the lack of them.  

Keywords: Regionalisation, regional development, regional collaboration, mu-

nicipal cooperation, regional governance, institution building. 
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Förord 
Det är med blandade känslor som jag skriver förordet till min avhandling. Anled-
ning är att det skall sättas punkt för ett långvarit projekt. Även om det är fantas-
tiskt skönt att äntligen befinna sig i slutet av ett många gånger hårt och tidskrä-
vande arbete så är det samtidigt tråkigt eftersom en relativt stabil och trygg tillva-
ro nu byts ut mot en mer osäker. Det känns som att jag är tillbaks på ruta ett, till 
den tid då studierna höll på att avslutas och man funderade över hur det skulle gå 
och vad man skulle göra. Den gången blev det Novemus, som assistent i ett pro-
jekt under ledning av Jan Olsson, Anders Bro och Conny Petterson. Genom pro-
jektet fick jag inte bara förmånen att bekanta mig med Novemus forskningsmiljö 
utan också möjligheten att utforska metropolen Fjugesta samt goda insikter i hur 
komplicerade enkätstudier kan vara. Det är mycket tack vare Novemus dåvaran-
de föreståndare, professor Jan Olsson, som jag blev kvar på universitetet efter 
mina studier. I en osäker tid erbjöd Novemus, trots de korta förordnandena, en 
trygghet genom sin generösa och inkluderande forskargemenskap. Ett stort tack 
vill jag därför rikta till Jan och alla andra som då var aktiva vid Novemus. Efter-
hand kom jag att arbeta allt mer med professor Stig Montin och arbetet handlade 
allt oftare om sådana frågor jag från början varit intresserad av. Efter diverse pro-
jekt om bland annat prioriteringspolitik, målstyrning i nordiska kommuner, lokal 
demokrati i Mongoliet samt Skandinaviska regionpolitiker påbörjade jag forskar-
utbildningen med Stig som huvudhandledare. Är det någon vars insatser skall lyf-
tas fram som betydelsefull för avhandlingsarbetet så är det Stig. Han har alltid 
tagit sig tid för såväl professionella som privata spörsmål. Sällan har det dröjt 
mer än 12 timmar innan han levererat noggranna och insiktsfulla kommentarer 
på inlämnade texter. Tack Stig! Handledarduon andra hälft har under de senaste 
två åren utgjorts av Thomas Denk. Hans forskningsinriktning skiljer sig på flera 
sätt från avhandlingens empiriska tema och huvudhandledarens forskning varför 
hans kommentarer varit särskilt värdefulla. Tack Thomas för alla dina flitiga 
kommentarer och för att du har varit ett betydelsefullt komplement i arbetet.  

Vid sidan om handledarnas mycket viktiga insatser finns också andra som på oli-
ka sätt lämnat konkreta bidrag till avhandlingsarbetet. En ovärderlig insats gjorde 
docent Jörgen Johansson som opponent vid slutseminariet. Jörgens konstruktiva 
kommenterar var viktiga för det fortsatta arbetet och slutställandet av avhand-
lingen. Även Joakim Åströms insatser som bollplank bör framhållas. Han har vid 
flertalet tillfällen läst avhandlingstext och alltid levererat träffsäkra kommenterar. 
Tack också till professor Erik Amnå och Erik Hysing för givande kommentarer 
på teorikapitlet som relativt sent ventilerades i det högre seminariet. Ett tack skall 
även riktas till Professor Mats Lundmarks vars flitiga läsning av fallkapitlet bi-
drog till förbättringar av det. Jag vill också rikta ett särskilt stort tack till Agneta 
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Hessler Karlsson. Tack vare hennes dubbla insatser är nu avhandlingen förhopp-
ningsvis läsbar. Jag vill även tacka Maria Alsbjer för hennes noggranna typogra-
fiska insatser samt Gray Gatehouse som trots ett pressat schema tog sig tid att 
göra språkkorrektur av den engelska sammanfattningen. Tack!  

En rad olika aktörer har haft en avgörande finansiell betydelse för arbetet. Ett 
särskilt stor tack bör riktas till Svenska kommunförbundets FoU-råd som genom 
projektstöd finansierade de första åren av min forskarutbildning. Ett tack går 
också till stiftelsen Siamon, Stiftelsen Lars Hiertas Minne samt den samhällsve-
tenskapliga institutionen som alla tre bidragit med viktigt finansiellt stöd för del-
tagande vid olika Nordiska forskningskonferenser. Tack också till Harald och 
Louise Ekmans Forskningsstiftelse som gav mig möjligheten att under några 
veckors tid arbeta ostört vid Sigtunastiftelsen.  

Man kan snabbt konstatera att det är rätt många som på ett eller annat sätt varit 
inblandade i avhandlingsarbetet. Ännu fler är det som på ett mer indirekt sätt 
haft betydelse genom att utgöra värdefulla delar i arbetsmiljön. En hel drös med 
tack bör därför riktas till kollegor och vänner i min närhet. Bland annat till Ceci-
lia Ericsson och Ann-Sofie Lennqvist-Lindén som alltid har visat omtanke och 
engagemang i såväl personliga som kollektiva spörsmål. Andra som bör framhål-
las är musikhamstern Jonas Linde, som berättat vart man hittar den bästa musi-
ken, samt sportentusiasten Thomas Sedelius som lärt mig hur nationella sport-
motgångar får direkta konsekvenser på arbetsplatsen. Bland de som förgyllt var-
dagen på universitetet under årens lopp tillkommer också Mikael Granberg, Pia 
Brundin, Charlotte Fridolfsson, Joakim Ekman, Zelal Bal, Gun Hedlund, Mats 
Lindberg, Josefin Larsson, Anders Edlund, Marcus Johansson, Henry Petterson, 
Anders Johansson, Markus Gossas. Ett kollektivt tack riktas också till alla med-
lemmarna av Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) och doktoran-
derna i Forskarskolan Urbana studier som på olika sätt bidragit till att göra ar-
betsmiljön till en mindre tråkig plats. I det sammanhanget vill jag särskilt fram-
hålla professor Ingemar Elander som med sitt ledarskap inspirerar och stimulerar 
såväl den intellektuella som sociala gemenskapen. Tack!  

Slutligen vänder jag mig till dem som står mig närmast. Ett speciellt tack till mina 
föräldrar Ulla och Thage som alltid har givit mig sitt fulla stöd, oavsett vad det 
handlat om. Bättre föräldrar kan man inte ha. Sist men inte minst, min egen fa-
milj. Utan er vore livet utan mening. Erik och David, jag lovar er att ge igen för 
den tid jag själviskt lagt på avhandlingsarbetet. Susanna, tack för att du komplet-
terar mig. Du skapar ordning i mitt kaos. 

På tåget, någonstans mellan Västerås och Örebro den 11 april 2008. 
Johan Mörck 
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1. Introduktion 

Inledning 

Sedan 1990-talet sköljer en regionaliseringsvåg över Europa och Sverige. Denna 

våg har för Sveriges del kommit till uttryck genom en anpassning till den gemen-

samma regionalpolitiken i EU. Men tankegången om ett så kallat ”Regionernas 

Europa” har också påverkat Sverige på ett mer ideologiskt plan genom en ökad 

tilltro till den politiska mellannivån som en bättre lämpad nivå för vissa politik-

områden. Utgångspunkten i dessa förändringar är att nationalstatens makt och 

auktoritet förändras och förskjuts nedåt, till en regional eller lokal nivå. Beto-

ningen av den regionala nivån kan i ett svenskt sammanhang uppfattas som lite 

anmärkningsvärd eftersom det i Sverige inte finns någon tradition av starka och 

självstyrande regioner. Sverige är en enhetsstat där en stark centralstat har kom-

pletterats med relativt starka och självstyrande kommuner. Däremot har frågan 

om den regionala mellannivån diskuterats länge. Debatten om länspolitikens or-

ganisering och demokratiska förankring har syftat till att justera en sådan makt-

fördelning och att stärka den regionala mellannivån. Men det kom att dröja länge 

innan bilden förändrades. Det kan därför ses som ett rätt stort steg när den statli-

ga försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning sjösattes 1997. I 

och med starten av experimenten bildades nya regionala politiska organ i Skåne, 

Västra Götaland, Kalmar och på Gotland. Dessa nya organ bidrog till en för-

stärkning av den demokratiska förankringen av flera frågor som tidigare varit 

under statliga tjänstemäns ansvar. I takt med att arbetet i försökslänen tog fart 

ökade också intresset för den här nyordningen i övriga landet där en mobilisering 

underifrån tog fart. I början av 2000-talet hade samtliga län visat sitt intresse av 

att ta över ansvaret för regionala utvecklingsfrågor och därmed stärka den regio-

nala självstyrelsen.  
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Men tilltron till den regionala mellannivån och ett ökat regionalt självstyre blev 

också allt mer tydlig på central nivå, dels i den politiska retoriken och i olika sek-

torsrapporter. Där framställdes regionaliseringen som positiv för samhälls-

utvecklingen i allmänhet och för tillväxten i synnerhet. I olika sammanhang kom 

den regionala mellannivån att beskrivas som en bättre lämpad nivå för att bedriva 

politik som syftar till att stärka regionens ekonomiska utveckling. Det kanske 

tydligaste uttrycket för det är omläggningen av den statliga regionalpolitiken och 

inrättandet av det nya politikområdet Regional utvecklingspolitik. Det här rela-

tivt nya området är en sammanslagning av det som tidigare benämnts Regional-

politik och delområdet Regional näringspolitik. Utgångspunkten är att en för-

stärkning av regionen bör komma inifrån snarare än utifrån i form av riktade 

statliga stödåtgärder. Omläggningen kan ses som ett tydligt uttryck för den starka 

tilltron till regionernas egen förmåga att generera ekonomisk hållbar utveckling. 

Men regionernas förmåga att utvecklas och generera tillväxt är inte bara bra för 

den enskilda regionen. Den har också betydelse för den nationella ekonomin. 

”Går det bra för våra regioner, så går det också bra för Sverige” skrev en för-

hoppningsfull dåvarande infrastrukturminister Ulrika Messing 2001 (Ds 2001:15, 

sid 7). 

Samverkan som förvaltningspolitiskt ideal 
Parallellt med den regionaliseringsvåg som sköljde in under 1990-talets andra 

hälft sköljde också en annan våg över Sverige som betonar samverkan och sam-

arbete i olika former. I synnerhet kom den här vågen att omfatta kommuners 

samarbete med sin omgivning. Genom att samarbeta med aktörer i sin omgiv-

ning kunde kommuner lösa allehanda problem som de enskilt haft svårt att  

bemästra. Utifrån en sådan ”interorganisatorisk tes" ses samverkan som en 

framgångsrik strategi för att möta olika slags problem och utmaningar (Montin 

2002). Även om kommuners samarbete med sin omgivning i ett historiskt ljus 

inte kan sägas vara något nytt har tilltron till att kommuner har att vinna på att 

samarbeta med andra om gemensamma angelägenheter förstärkts. Kommuners 

samverkan med andra blev ett mer legitimt sätt att lösa problem och möta  

utmaningar. Det var inte bara något som kunde iakttas i den kommunala prak-

tiken utan också något som uppmuntrades av politiker och tjänstemän på såväl 
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lokal som centralstatlig nivå. Det finns flera olika exempel på att samarbete och 

samverkan ordinerades som recept för allehanda problem. När debatten om 

kommunsammanslagningar tillfälligt blossade upp igen under början av 2000-

talet signalerade man från regeringens sida att kommunekonomiska bekymmer, 

som föranledde tankarna på en tredje omgång av kommunsammanslagningar, 

kunde lösas genom samarbete. Dåvarande kommunministern Lars-Erik Lövdén 

sa i riksdagen att: ”om man driver en långtgående samverkan kring den kom-

munala verksamheten behöver man kanske inte slå samman kommuner” 

(Snabbprotokoll Riksdagen 2002/03:43, Anf 82). Ett annat exempel är den 

samverkanstävling som regeringens arbetsgrupp för samverkan mellan kommu-

ner arrangerade i början av seklet. Arbetsgruppen betonade vikten av kommu-

nal samverkan generellt men i synnerhet mellan kommuner som har en negativ 

ekonomisk eller befolkningsmässig utveckling. Det finns därmed klara uttryck 

för att kommunalt samarbete kan i det närmaste beskrivas som ett förvaltnings-

politiskt ideal och staten har haft en pådrivande roll i att sprida det och skapa 

förutsättningar som underlättar och möjliggör dess genomförande (Gossas 

2006).  

Mellankommunala samarbeten kan inta en rad olika skepnader, allt från nätverk 

och informella överenskommelser till mer formaliserade samarbeten. Det är 

många som hävdar att det är de informella samarbetena som tilltagit i antal och 

ökat i betydelse. En vanlig beskrivning av dessa former av samarbeten är att de 

sker vid sidan av den formella organiseringen av politiken eller den representativa 

demokratins styrningskedja. Utbredningen av dessa former av samarbete kan ses 

som ett exempel på övergången från ”government” till ”governance” (se bl.a. 

Kooiman 1993; Pierre och Peters 2001; Kjaer 2004). En central utgångspunkt i en 

sådan utveckling är att statens möjlighet och kapacitet att styra har förändrats, 

bland annat genom ekonomins internationalisering, integrationen i EU samt ideo-

logiska förändringar. Statens förändrade roll innebär bland annat en utveckling 

från centralstatliga reformer och riktade stöd till möjliggörande åtgärder som  

underlättar för lokala och regionala aktörer att själva verka för tillväxt och sam-

hällslivets utveckling. Jon Pierre och Guy Peters skriver bland annat att ”the  

governing state has been replaced by an enabling state that governs to a large ex-
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tent by coordinating and facilitating other powerful actors in society” (Pierre och 

Peters 2000, sid 13). Decentralisering, målstyrning och möjliggörande åtgärder 

kan ses som viktiga statliga strategier som syftar till att öka effektiviteten och 

upprätthålla en nödvändig administrativ kapacitet (Jensen och Sørensen 2003). 

Kommunalt samarbete som regionaliseringsreform 
I flera avseenden faller de två ovan beskrivna trenderna samman i och med regi-

onaliseringen av Sverige. Ett av Regionutredningens förslag baserades på idén 

att den regionala nivån skall utformas efter principen ”kommuner i samverkan” 

(SOU 1992:63). Det syns också i den efterföljande PARK-utredningens arbete 

och rekommendationer inför den fortsatta regionaliseringen (SOU 2000:85). 

Allra tydligast syns det i riksdagens beslut om att det är genom bildande av så 

kallade Samverkansorgan1 som den regionala självstyrelsen skall stärkas. Den 

här regionaliseringsreformen innebar att de nya politiska organ som förväntas 

vara bärande endast kan bildas av kommunerna själva. Även om staten agerar 

uppmuntrande och ger förutsättningarna så är det inte regering och riksdag som 

beslutar om att dessa nya organ skall bildas. Sedan 2003 står det kommunerna 

fritt att bilda ett kommunalförbund där länets alla kommuner ingår och efter 

ansökan till regeringen bilda ett SVO i länet. Dessa nya organ beskrivs i lagens 

portalparagraf som ”en kommunal beslutande församling inom ett län med sär-

skild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet” (§1, SFS 

2002:34). Genom bildande av ett sådant organ får man ett formellt ansvar för 

viktiga funktioner i det som benämns som den regionala utvecklingspolitiken. 

Ansvar och kompetens hamnar under politisk kontroll i ett organ med regional 

förankring.  

Ett gemensamt fördjupat samarbete mellan kommunerna i länen förväntas skapa 

positiva effekter och förbättrade förutsättningar, såväl för de involverade kom-

munerna som för rikets utveckling. Därmed framställs ett institutionaliserat sam-

arbete i länet både nödvändigt och önskvärt. Många gånger utmålas det som 

närmast självklart för den enskilda kommunen att initiera och fördjupa befintligt 

samarbete i länet. Men utan kommunernas engagemang för bildandet av SVO så 

                                                 
1 I avhandlingen kommer benämningen Samverkansodgan användas frekvent varför jag valt att 
förkorta det till SVO.  
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vacklar regionaliseringen av Sverige. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att den 

svenska regionreformen står och faller med kommunernas vilja och handlande.  

Trots den stora regionaliseringsivern vid sekelskiftet var inte anstormningen sär-

skilt stor efter att riksdagen fattade beslut i frågan om de nya organens utform-

ning och ansvarstilldelning. Totalt bildades endast fem nya SVO utöver två som 

ingick i försöksverksamheten. Därefter har det sporadiskt tillkommit ytterligare 

SVO och idag, fem år senare, är det sammanlagt tretton stycken. Det finns skäl 

att ställa sig frågande till varför regionaliseringsivern avtog i vissa län. Eller 

kanske bör frågan ställas omvänt, nämligen vilka faktorer är det som verkar 

positivt i de län som faktiskt bildat SVO? Finns det strukturella drivkrafter som 

ger aktörerna incitament att agera för bildandet av ett SVO? Är det snarare ett 

utryck för en vana att samarbeta, en kultur att lösa problem tillsammans? Om 

varken strukturella eller institutionella faktorer har någon betydelse kan man 

fråga om det finns pådrivande aktörer som påverkar andra kommuners hand-

lande i en viss riktning, för bildande av SVO. Utvecklingen av det regionala 

samhällsbyggandet reser också en rad frågor om konsekvenserna av dess  

utformning. Kommer den regionala obalansen att förstärkas eller ger denna  

reform nya möjligheter för svagare regioner att stärka sig i relation till andra? 

Studiens syfte 

Trots den stora regionaliseringsivern vid sekelskiftet var inte anstormningen sär-

skilt stor efter att riksdagen fattade beslut i frågan om de nya organens utform-

ning och ansvarstilldelning. Totalt ansökte endast fem län, utöver de två som 

ingick i försöksverksamheten, om att få bilda SVO. Därefter har det tillkommit 

ytterligare sex SVO. Det innebär att det idag finns tretton län som har SVO. 

Denna variation i svensk regionalisering utgör avhandlingens studieobjekt. Den 

övergripande forskningsfrågan för avhandlingen är följande: Varför har vissa 

län bildat SVO, medan andra län inte har gjort det?  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ge ökad kunskap om orsaker 

till den varierande framväxten av SVO och därmed om svensk regionalisering. 

För att uppfylla syftet kommer avhandlingen att utveckla en förklaringsmodell 

som inkluderar tre perspektiv. Det första är ett strukturellt perspektiv som syf-
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tar till att undersöka betydelsen av vissa ekonomiska förutsättningar som kan 

tänkas vara av betydelse i sammanhanget. Det andra är ett institutionellt per-

spektiv där fokus riktas mot olika samarbetsfrämjande normer. Det tredje per-

spektivet handlar om pådrivande aktörer och deras betydelse för bildande av 

SVO i länen. Modellen kommer att tillämpas för att jämföra län med respektive 

utan SVO, samt för att undersöka betydelsen av ekonomiska, institutionella och 

kulturella faktorer för framväxten av SVO.  

Studieobjektet för avhandlingen är det regionala samhällsbyggandet i Sverige. 

Detta studieobjekt är intressant eftersom det uttrycker centralstatens ambition att 

stärka regioners ställning samtidigt som det fångar de lokala aktörernas förmåga 

att samarbete för den gemensamma utvecklingen. Regionaliseringen kan bland 

annat ses som en statlig reform där statens styrning är begränsad och indirekt. 

Staten fastlägger de formella förutsättningarna för de nya regionala organens  

utformning och ansvar. Staten styr också indirekt genom att sprida ett positivt 

budskap om betydelsen av starka regioner och fördelarna med regional självsty-

relse. På samma gång förväntas regionaliseringen ske underifrån genom lokal och 

regional kraftsamling. Staten bildar inga nya politiska organ i länen. Det är 

kommunerna själva som måste samla sig och gemensamt besluta om att bilda en 

ny politisk institution i länet medan staten står vid sidan om och hejar på. 

Regionalisering av Sverige har generellt sett tilldragit sig ett stort forsknings-

intresse under de senaste femton åren. En rad samhällsvetenskapliga frågor har 

också undersökts. Däremot har forskning om regionreformen efter 2003 och 

framväxten av SVO i länen endast begränsat studerats. En förklaring till detta 

kan vara tidsaspekten. Det har bara gått lite drygt fem år sedan lagen stiftades 

och de första nya regionala institutionerna bildades. En annan är att svensk stats-

vetenskaplig regionforskning till stora delar varit relativt traditionsbunden och 

många gånger löpt parallellt samt utgjort centrala delar av det offentliga utred-

ningsarbetet om regionutvecklingen i Sverige. Till stora delar har det också  

handlat om att studera vissa enskilda aspekter av regionproblematiken såsom 

formerna för den regionala nivån, olika demokratiaspekter, europaintegrationen 

och flernivåproblematiken (se bl.a. Johansson 1999a; Johansson 1999b; Jerneck 

och Sjölin 2000; Jerneck och Gidlund 2001). Men i centrum har staten och de 
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traditionella institutionerna stått vilket kan ha påverkat forskningens inriktning 

och utformning. Ur ett svenskt perspektiv kan regionaliseringen förväntas ske 

ovanifrån, genom statens försorg, men utvecklingen har snarare gått mot en mer 

liberal och europeisk syn på regionernas roll och deras utveckling. Det innebär 

också att det finns luckor att fylla i den svenska regionforskningen. Ambitionen 

med föreliggande avhandling är att fylla några av dessa kunskapsluckor. Genom 

en undersökning av det regionala samhällsbyggandet, som förväntas ske under-

ifrån, kan förhoppningsvis ett bidrag lämnas till den svenska regionforskningen.  

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av tre delar. Den första inledande delen består av fyra  

kapitel. Efter det här första och inledande kapitlet beskrivs utvecklingen av den 

svenska regionaliseringen i kapitel 2. Särskild fokus riktas mot den institution 

som enligt lagen benämns som SVO. Avsikten i det andra kapitlet är att ge en 

bild av processen som ledde fram till riksdagens beslut om att ge kommunerna 

möjligheten att bilda ett sådant organ och ta över ansvar för den regionala  

utvecklingspolitiken. I kapitlet ges också en mer generell bakgrundsbeskrivning 

av frågan samt en redogörelse för hur dessa nya organ är reglerade och kon-

struerade. I det tredje kapitlet konstrueras ett teoretiskt fundament för den  

empiriska undersökningen. I kapitlet redogör jag för tre olika teoretiska per-

spektiv som tillsammans utgör avhandlingens teoretiska analysram. Kapitel 4 

innehåller en redovisning av de metodöverväganden som varit utgångspunkten 

för avhandlingen samt en metod- och materialredovisning.  

Den andra delen består av fem empiriska kapitel. Det första av dessa (kapitel 5) 

handlar om ekonomiska förutsättningar i länen. Kapitel 6 handlar om sam-

arbetskultur och betydelsen av olika normer. Kapitel 7 handlar om olika aktörers 

betydelse för ett fördjupat samarbete i länet. Syftet i dessa tre kapitel är att dels 

beskriva hur län utan SVO skiljer sig från län med SVO, dels att undersöka före-

komsten av några samband mellan förekomsten av SVO och de variabler som  

undersöks. Därefter i kapitel 8 görs en multivariat statistisk analys av data från de 

tre föregående kapitlen, som syftar till att ställa de teoretiska perspektiven mot var-

andra. I kapitel 9 görs en fallstudie av fem kommuner i ett östsvenskt län. Syftet är 
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huvudsakligen att försöka ge en mer detaljerad bild av betydelsen av olika faktorer 

samt att försöka komma åt och exemplifiera de underliggande mekanismerna  

bakom de statistiska sambanden. 

Den tredje och sista delen knyter samman säcken genom att i kapitel 10 samman-

ställa och analysera resultaten från den föregående delen av avhandlingen.  Kapitlet 

avslutas med mer allmänna reflektioner över resultaten och dess implikationer.  
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2. Bakgrund – regionalisering på  
svenska 

Inledning 

Den svenska samhällsordningen har av bland andra Olof Petersson beskrivits som 

ett timglas för att illustrera den regionala nivåns (midjan) relativt svaga ställning i 

relation till centralstaten i toppen och kommunerna i botten av timglaset. En  

sådan maktdelning med såväl stark centralisering som stark decentralisering har 

en mycket lång tradition i Sverige (Petersson 1998) och det finns egentligen ingen 

tradition av starka och självstyrande regioner. Den utdragna debatten om läns-

demokrati kan förenklat sägas handla om att ändra på den ordningen och bredda 

timglasets midja. Trots att det ända sedan 1960-talet har förts en aktiv diskussion 

om maktfördelningen mellan nivåerna han den i stort sett bevarats intakt ända 

fram till mitten av 1990-talet.   

Statens kontroll och styrning över regionerna har delvis syftat till att kontrollera 

och följa upp olika verksamheter i länet, att stödja länets utveckling samt genom 

regionalpolitiken möjliggöra en jämn fördelning mellan de olika delarna av Sveriges 

avlånga land. Målsättningen har varit tillväxt och omfördelning. Mot det har man 

ställt behovet av ett ökat folkstyre. Debatten mellan dessa två läger har upprepade 

gånger landat i beslut som är färgade av åsikten att statlig styrning och regional 

balans bedömts som överordnade demokrativärden som närhet och inflytande över 

verksamheter på regional nivå. En viss demokrativinst tillfördes länsstyrelsen  

genom att lekmannastyrelsen infördes under 1970-talet. Utöver den här mycket 

blygsamma reformen är det andra frågor än demokrati som prioriterats. Snarare 

har det handlat om effektivitet genom centralstatens styrning och planering  

(Erlingsson 1999).  
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Under början av 1990-talet kom debatten att intensifieras. Det skedde under en 

tid då länsförvaltningen förändrades för att minska sektoriseringen och därmed 

också stärka statens insatser för regional utveckling. Det skedde också under en 

tid som präglades av en mycket svag ekonomisk utveckling samt ett behov av  

besparingar inom välfärdssystemen samt integrationen i EU. Ett flertal ut 

redningar genomfördes, experiment sjösattes och reformer realiserades. I förelig-

gande kapitel avser jag beskriva den utvecklingen, vägen via utredningar och för-

söksverksamhet fram tills att riksdagen antar förslaget om lagen om SVO. Jag 

kommer i huvudsak att uppehålla mig i perioden från 1990 till 2007 och kommer 

därför inte ge någon detaljerad bild av perioden innan. Kapitlet ger också en bild 

av vad ett SVO är samt hur framväxten av dessa nya organ sett ut. Jag försöker 

också ge en bild av hur argumentationen för stärkandet av den regionala nivån 

sett ut.  

Från det ena till det andra 

Trots en tämligen utdragen debatt om länens politiska förstärkning är det först 

under 1990-talet som några direkt konkreta förändringar genomfördes för att 

förändra den situationen. Här är avsikten att göra en kortfattad beskrivning av 

utvecklingen under 1990-talet och fram till början av 2000-talet. En sådan redo-

visning innebär att viktiga utredningar och propositioner kommer att beskrivas. 

Under 1990-talet genomfördes fler utredningar som på olika sätt tar bäring på 

den regionala nivåns omvandling. Här riktas fokus mot de utredningar som varit 

mest centrala vad gäller formerna för de nya politiska organen i länen samt den 

argumentation som förekommit i anslutning till de olika förslagen samt den all-

männa debatten om stärkandet av regionerna.  

Regionutredningen – Regionala roller 
1991 tillsattes Regionutredningen som ett resultat av kommun- och landstings-

förbundens önskemål att göra en analys av den regionala samhällsnivån och 

möjliga utvecklingsalternativ för de offentliga verksamheterna (Dir. 1991:31). 

Utredningen kom att ge två viktiga bidrag till den fortsatta regiondebatten. 

Först och främst genom att utredarna arbetade fram tre utvecklingsalternativ 

för den regionala samhällsnivån. För det andra så presenterade man skisser på 
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en ny länsindelning. Utredningens största bidrag var förslagen om hur den regi-

onala nivån skulle kunna organiseras. De tre alternativen var: a) fortsatt statlig 

kraftsamling, b) kommuner i samverkan eller c) direktvalda självstyrelseorgan. 

Det första alternativet innebar att staten skulle kraftsamla de regionala uppgif-

terna inom länsstyrelsen. Staten skulle därmed stärka sin ställning på den regio-

nala nivån i flera avseenden. Det andra alternativet innebar att landstingen  

avvecklades och kommunerna skulle få ansvara för lejonparten av all den  

offentliga servicen i regionerna. Frågor av mer kommunövergripande natur 

kunde lösas genom bildande av kommunalförbund vilka kunde utses genom 

indirekta val i respektive kommunfullmäktige. Det sista alternativet innebar att 

offentliga uppgifter på regional nivå placeras i ett direktvalt organ. Ett sådant 

regionalt direktvalt regionfullmäktige skulle överta uppgifter från både lands-

tinget och länsstyrelsen. Enligt utredningen skulle dessa tre scenarier förverkli-

gas med utgångspunkten att landet indelades i åtta till tolv regioner.  

Regionberedningen – Regional framtid 
Samma år som regionutredningen publicerat sina två rapporter tillsattes en par-

lamentarisk regionkommitté, Regionberedningen. Utredningen skulle gå ett steg 

vidare och lämna ett förslag på den offentliga verksamhetens uppbyggnad och 

indelning på regional nivå. Utredningen kom i sina betänkanden att föreslå att 

staten fortsättningsvis skall ha ett relativt stort inflytande och ansvara för vissa 

allmänna förvaltningsuppgifter, såsom tillståndsgivning, uppföljning av statliga 

mål, tillsyn och kontroll. Man föreslog också en förstärkning av statens roll på 

den regionala nivån genom att bland annat inordna skogsvårdsstyrelsen i läns-

styrelsen. Utredningen föreslog också att länsstyrelsen fortsättningsvis ansvarar 

för att den nationella politiken får genomslag i länen samt en avveckling av den 

landstingsvalda styrelsen.  

Huvudförslagen i regionberedningens slutrapport (SOU 1995:27) handlade om 

att landstingen borde överta det regionala utvecklingsansvaret och att läns-

styrelsens ansvar i detta frågor borde begränsas. Det regionala utvecklings-

ansvaret föreslogs bestå i en rad frågor av regional betydelse, såsom näringsliv 

och sysselsättning, fysisk planering, utbildning och forskning, hälso- och sjuk-

vård, turism samt jämställdhetsfrågor. Man föreslog också att ansvaret för och 
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rätten att fördela regionalpolitiska stöd, bidrag till lokal och regional kulturverk-

samhet samt länstrafikplanering skulle föras över till landstingen.  

Under remissbehandlingen framkom mycket kritiska röster till dessa förslag, från 

såväl kommuner som andra statliga myndigheter. I huvudsak handlade det om att 

det inte fanns något stort förtroende till landstingens förmåga att driva de regio-

nala utvecklingsfrågorna på ett bra sätt.  

Reform genom försöksverksamhet  
Eftersom kritiken under remissbehandlingen var så påtaglig ansåg regeringen det 

omöjligt att genomföra regionberedningens förslag. Däremot fanns det en tydlig 

vilja att pröva en förändring av ansvarsfördelningen på regional nivå som på  

olika sätt följde regionberedningens förslag. Det fanns en öppenhet till var ansva-

ret skulle placeras och hur detta skulle organiseras. I propositionen ”Den regio-

nala samhällsorganisationen” (prop 1996/97:36) föreslår regeringen att en regio-

nal försöksverksamhet, med ändrad ansvarsfördelning, skulle genomföras i Kal-

mar, Gotlands, Skåne och Jämtlands län. Det övergripande syftet med försöks-

verksamheten var att pröva och utveckla former för en bättre demokratisk för-

ankring av det regionala utvecklingsarbetet. Försöksverksamheten i Jämtlands län 

skulle bygga på ett informellt samverkansorgan vilket inte krävde någon egentlig 

överflyttning av beslutskompetens. Försöksverksamheten i Jämtland kom inte att 

bli av på grund av oenigheter mellan länets aktörer. Istället införlivades den nya 

stora Västra Götalandsregionen i försöket 1999.  

Försöksverksamheten kom formmässigt att återspegla Regionutredningens tre 

olika förslag samt innehållsligt ligga nära regionberedningens förslag. I de nya 

storregionerna Skåne och Västra Götaland skulle ett nytt direktvalt region-

fullmäktige inrättas, det vill säga det som i Regionutredningens slutrapport  

benämndes som ”direktvalda självstyrelseorgan” (SOU 2000:85). I Kalmar skulle 

man pröva modellen med ”kommuner i samverkan” genom att inrätta ett region-

förbund med ett regionfullmäktige som valts av länets kommuner och landsting. 

På Gotland var förutsättningarna helt annorlunda eftersom det inte finns mer än 

en kommun som också ansvarar för landstings verksamhet. En stor del av det 

regionala utvecklingsansvaret låg därför redan före försöksverksamheten hos ett 
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direktvalt organ, nämligen kommunfullmäktige. Detta ansvar kom att utvidgas 

med försöksverksamheten. Jämtland som initialt skulle utgöra en del av försöken 

skulle utgöra ytterligare en modell för hur det regionala utvecklingsarbetet skulle 

organiseras. Utgångspunkten baserades på ett mer informellt samarbete mellan 

länets olika aktörer. I och med att aktörerna i Jämtland inte kunde ena sig kring 

en sådan modell decimerades också antalet modeller i försöksverksamheten.  

PARK – Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning 
För att följa och utvärdera försöksverksamheten tillkallades en parlamentarisk 

kommitté hösten 1997. Den parlamentariska regionkommittén (PARK) skulle 

utifrån utvärderingen också utforma förslag om den framtida regionala organisa-

tionen. En central utgångspunkt var att förslagen skulle syfta till en ”fördjupad 

demokratisk förankring” genom att säkra kommunerna och landstingens möjlig-

heter till inflytande över beslut rörande den egna regionala utvecklingen (SOU 

2000:85). En annan utgångspunkt var att statens roll i regionerna inte fick för-

svagas allt för mycket. Med utgångspunkt i kommittédirektiven skriver man 

bland annat att det bör finnas ”en sammanhållen, effektiv statlig organisation på 

regional nivå som kan bedriva en effektiv ärendehandläggning, svara för bland 

annat tillsyn och rättstillämpning samt följa upp och utvärdera effekterna av 

statsmakternas beslut” (SOU 2000:85).  

I sitt slutbetänkande ”Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning” konstatera-

de kommittén att det inte gick att dra några säkra slutsatser på grund av den kor-

ta tiden för utredningen. Däremot var man tydligt positiv till en stärkt regional 

självstyrelse varför kommittén föreslog en fortsatt samt utvidgad försöks-

verksamhet i hela landet. Kommitténs förslag var att kommun- och landstingspo-

litiker ute i länen själva skulle få avgöra om man ville bilda ett nytt regionalt  

organ och om ledamöterna skulle vara direkt eller indirekt valda. Alternativen 

från Regionutredningen från början av 1990-talet levde därmed vidare. Skall det 

regionala utvecklingssamarbetet formaliseras och stärkas finns det två alternativ 

menade kommittén. Det ena placerar fokus på partierna, det andra på kommu-

nerna. Självstyrelseorganen följer den partibaserade representativa demokratins 

ideal medan det andra alternativet placerar kommunala intressen i fokus genom 

att säkerställa alla kommuners medverkan och möjligheter till inflytande.  
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Överlag var en stor andel av remissinstanserna positiva till de förslag som kom-

mittén lämnade och ställde sig bland annat bakom förslaget att förlänga och  

vidga försöksverksamheten. Tretton remissinstanser ansåg däremot att modellen 

borde permanentas istället.  

En annan väg 
Utredningens förslag till trots lade regeringen fram en proposition som delvis gick 

en annan väg. För det första så föreslog man att regionförsöken på Gotland och 

Kalmar län skulle avbrytas medan det fanns behov av ytterligare erfarenheter från 

de direktvalda organen i Västra Götaland och Skåne. Därför kunde försöks-

verksamheten där fortsätta. För det andra så var man inte öppen för olika alter-

nativ utan föreslog att det var modellen med kommuner i samverkan som skulle 

utgöra grunden för de nya regionala organ som skulle ansvara för det regionala 

utvecklingsarbetet. Utifrån propositionstexten kan man läsa att det här valet del-

vis var ett resultat av en stark tilltro till den kommunala nivån och de samarbets-

processer som satts igång parallellt med försöksverksamheten. Bland annat skri-

ver man att:  

Den försöksverksamhet som bedrivs med regionala självstyrelseorgan  

regleras av en tidsbegränsad försökslagstiftning som gäller under inneva-

rande mandatperiod. Den ökade kommunala och politiska samverkan 

som i samtliga län växt fram under försöksverksamheten kan dock inte ses 

som ett tidsbegränsat försök. Kommunal samverkan på länsnivå har 

kommit för att stanna. (Prop 2001/02:7, sid 44)  

Man tar också sin utgångspunkt i den osäkerhet som PARK-utredningen fram-

förde angående möjligheterna att dra slutsatser av de demokratiska effekterna på 

grund av den korta tid som försöken varat. Samtidigt uttrycker man det som 

orimligt att vänta den tid som kan tänkas behövas för att dra säkra slutsatser, och 

därmed låta regionaliseringen i Sverige gå i stå.  

Forskare och remissinstanser har emellertid pekat på att det kan behövas 

10 – 20 år innan mer säkra slutsatser kan dras av de demokratiska effek-

terna. Så länge är det inte rimligt att vänta när många län nu är intresse-

rade av att ta ett nytt steg i samarbetet inom länen. (Prop 2001/02:7, sid 

45) 
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Propositionen visar således på en iver att reformera den regionala nivån, en oro 

över de demokratiska riskerna och en tilltro till kommunernas egen vilja och för-

måga att formalisera det regionala utvecklingssamarbetet.  

Regeringens förslag innebar därför att försöken förlängdes i Skåne och Västra 

Götaland, för att ge förutsättningar för en fortsatt värdering av deras verksam-

heter och demokratieffekterna. För det andra så innebar det att man valde model-

len med kommuner i samverkan, eller den så kallade Kalmarmodellen, som for-

men för hur den regionala utvecklingspolitiken i länen skulle organiseras.  

Regeringens proposition fick ett blandat mottagande i riksdagen. Flertalet av 

riksdagspartierna visade sitt missnöje mot propositionen för att den inte i tillräck-

lig utsträckning följde den föregående kommitténs rekommendationer. I efterföl-

jande partimotioner kan man bland annat se uttryck för denna uppfattning hos 

folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Flertalet partier 

yrkade i olika partimotioner också på en permanent lagstiftning med möjligheter 

att bilda direktvalda självstyrelseorgan från och med 2007. Några partier, där-

ibland centerpartiet ville inte bara förlänga försöksperioden utan också ge alla 

möjligheterna att bilda direktvalda självstyrelseorgan. Centerpartiet är också det 

parti som genom åren varit tydligast med att det egentligen bara finns ett alterna-

tiv, nämligen direktvalda självstyrelseorgan. Den linjen drev man också i direkt 

anslutning till regeringens proposition.  

Moderaterna som alltjämt varit skeptiska till fler nivåer än den statliga och den 

kommunala ställde sig huvudsakligen bakom socialdemokraternas förslag. ”Fri-

villiga kommunalförbund”, ett uttryck som moderaterna tidigare använt, låg i 

linje med partiets idé om den svenska samhällsorganisationens utformning. I ett 

snabbprotokoll från Riksdagen säger Nils Fredrik Aurelius (m) att ”Förslaget i 

propositionen om samverkansorgan är mot den bakgrunden, trots alla konstig-

heter i propositionen, inte någon osympatisk idé för oss” (Riksdagens snabbpro-

tokoll 2001/02:53). 

Debatten som intensifierades i och med regeringens proposition svalnade rätt 

snart efter det att riksdagen antagit regeringens förslag som lade grunden för en 
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ny regional ordning. Från om med 2002 kunde kommuner ansöka hos regeringen 

om att få bilda så kallade samverkansorgan.  

Kommunalt organ med regionalt ansvar 

I takt med försöksverksamheten kom allt fler samarbeten att initieras runt  

omkring i Sveriges län och i slutet på 1990-talet fanns det en regional mobiliser-

ing i praktiskt taget hela landet (Statskontoret 1999). Variationsrikedomen var 

stor vad gäller hur dessa organ utformades och vilka aktörer som ingick. I första 

hand formades dessa samarbeten kring uppgifter som redan låg inom ramen för 

kommunerna och landstingens verksamhet. Bland annat kunde det handla om 

kommunikationer, infrastruktur, utbildning, kompetensutveckling, regionala kul-

turfrågor, internationalisering, kollektivtrafik, turism, marknadsföring och när-

ingslivsutveckling. Vissa samarbeten tog formen av ideell förening, mer traditio-

nella länsvisa kommunförbund alternativ andra former. Utöver kommuner och 

landsting förekom ett flertal olika aktörsgrupper. Bland annat kunde man finna 

länsstyrelsen, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, kommunförbund i  

länet, representanter för partidistrikt samt företrädare för högskolor och uni-

versitet förekomma i dessa samarbeten. Alla med det gemensamma intresset att 

forma och påverka regionens utveckling. År 2001 fanns det enligt Landstingsför-

bundet 12 län som hade ambitioner att bilda någon form av regionförbund varav 

fyra av dessa var inställda på att bilda ett direktvalt självstyrelseorgan. Efterhand 

kom antalet län med regionaliseringsambitioner att öka.  

Ivern att bilda nya regionförbund i länen dämpades dock i och med att regeringen 

presenterade propositionen ”Regional samverkan och statlig länsförvaltning” 

(Prop 2001/02:7). I och med riksdagens efterföljande beslut kom sedermera  

regionaliseringen av Sverige att ske genom så kallade SVO. Dessa nya organ base-

rades på idén om att den regionala nivån skulle stärkas genom kommuners sam-

verkan. Det nya organet var därmed också kommunalt i sin karaktär och basera-

des på att ett kommunalförbund bildas i länet. Ett sådant ”förbund” kan efter 

ansökan hos regeringen ges status som ”samverkansorgan” i lagens mening. Det 

nya organet övertar vissa statliga uppgifter. Samverkansorganet har enligt lag 

(SFS 2002:34) följande uppgifter: 



 29

� Utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting av-

ser att genomföra i samarbete med andra parter. 

� Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförandet av programmet. 

� Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling. 

� Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm. vid 

upprättandet av länsplaner för regional infrastruktur. 

� Ta emot och bereda ansökningar om bidrag från vissa av EU:s struktur-

fonder. 

� Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. 

� Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. 

 

Samverkansorganets övergripande uppgift är därmed att ansvara för den gemen-

samma angelägenheten ”Regional utveckling”. I lagens mening är organet ett 

kommunalförbund där ordet regionförbund används. Det är således ett kom-

munalt organ även om det opererar på en regional nivå. Samverkansorganet kan 

välja att organisera sig med fullmäktige som högsta beslutande organ eller med en 

direktionsstyrd organisation. Den beslutande församlingen väljs för en period på 

fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen. Den beslutande 

församlingen skall, i enlighet med lagen, tillsätta en styrelse samt andra organ för 

att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. I de län som hittills (2007) bildat 

samverkansorgan har majoriteten valt att bilda ett regionfullmäktige och en regi-

onstyrelse. I Region Dalarna och Regionförbundet Kalmar har man istället inrät-

tat en förbundsdirektion. Argumenten för detta är att en direktion med färre  

ledamöter ger en bättre delaktighet och förankring bland medlemmarna. Organi-

seringen baseras snarare på kommunerna än till invånarantalet vilket, enligt  

Region Dalarna, säkerställer de små kommunernas inflytande.  

Gotland skiljer sig från de övriga förbunden genom att kommun och län sam-

manfaller. Därmed utgör Gotlands kommunfullmäktige högsta beslutande för-

samling för de regionala utvecklingsfrågorna. Av den anledningen kan man säga 

att en direktvald församlig trots lagen styr samverkansorganet och arbetet med 

regional utveckling.  
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I enlighet med Kommunallagen bestämmer kommun- och landstingsfullmäktige 

själv antalet ledamöter i fullmäktige, vilket anges i förbundsordningen. Förutom 

den invånarbaserade representationen har man på olika sätt försökt att justera för 

de mindre kommunernas relativt svaga representation. Vad gäller mandat-

fördelningen mellan kommunerna och landstinget får de sistnämnda en tredjedel 

av ledamöterna. Ser man till de politiska partierna skall mandatfördelningen 

spegla den politiska sammansättningen i länets kommuner och landstinget. Där-

med har lokala partier, som redan har en relativt svag representation i kommunen 

och landstinget, en relativt svag representation på regional nivå. Ett exempel på 

hur kommunrepresentationen går före partirepresentationen var fullmäktige-

församlingen i samverkansorganet C-framåt i Uppsala. Det hade vid starten en 

borgerlig majoritet trots att över 80% av länets befolkning bor i socialdemo-

kratiskt styrda kommuner. Det förklaras bland annat av att Tierps och Älvkarle-

bys kommun, som egentligen har en egen socialdemokratisk majoritet delat med 

sig av mandat till borgerliga partier för att inte kommunen skall bli utan plats i 

C-framåts fullmäktige.  

Samverkansorganen med fullmäktigeförsamling skall välja en styrelse för region-

förbundet. Den styrelsen är förbundets verkställande organ. I de län som valt 

modellen med en direktionsstyrelse svarar detta organet för motsvarande upp-

gifter. Antalet styrelseledamöter varierar kraftigt vilket bland annat förklaras av 

verksamhetens omfattning samt legitimitets- och demokratiargument (Sveriges 

kommuner och landsting 2003). 

För att kunna bilda ett samverkansorgan krävs att samtliga kommuner är eniga 

om att tillsammans bilda en gemensam politisk institution med syftet att handha 

den regionala utvecklingspolitiken. Det påverkar inte bara själva bildandet samt 

upplösandet av förbundet. Det kan också bidra till att svåra och kanske känsliga 

frågor inte lyfts upp eftersom konfliktfyllda frågor kan äventyra samarbetet. Det 

innebär också att det kan finnas ett större behov av att skapa konsensus bakom 

de beslut som fattas och att enskilda medlemmar måste lära sig acceptera gemen-

samma majoritetsbeslut. I Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundets 

skrift ”Nya samverkansorgan” (2003) har man dock visat på att även lite svårare 

frågor med tiden kommer upp dagordningen.  
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Signalerna som kommer är snarare att regionpolitikerna nu tagit tag i 

även svåra frågor där man tidigare varit oense mellan kommuner. Man 

har jobbat sig igenom svårigheterna och kommit fram till ett enigt beslut. 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2004, sid 17) 

Samverkansorganens verksamheter finansieras huvudsakligen genom medlems-

avgifter. Kommunerna och landstinget finansierar dock verksamheten i olika stor 

omfattning. Generellt sett står landstinget för den största delen av verksamheten 

och det hänger samman med att flera uppgifter förts över från landstingen till det 

nya samarbetsorganet. Detta har i vissa län orsakat problem vid tilldelning av 

mandat mellan kommunerna och landstingen. Landstingen har vanligtvis fått en 

relativt svag representation i relation till de pengar man lägger in i samarbetet. De 

nya regionala organen förfogar också över finansiella medel från staten avsedda 

för arbetet med regional utveckling. Dessutom rekvirerar man ersättning för de 

tjänster som överförs från länsstyrelsen.  

Samverkansorganen växer fram 

De svenska länen har kommit olika långt i regionaliseringsprocessen. Det finns en 

grupp län som var tidigt ute, eftersom de deltog i den statliga försöksverksamhe-

ten med ändrad regional ansvarsfördelning. Dessa län var Skåne, Västra Göta-

land, Kalmar län och Gotland.  När försöksperioden var slut beslutade man att 

de direktvalda regionala självstyrelseorganen i Skåne och Västra Götaland skulle 

fortsätta sin försöksverksamhet ytterligare en mandatperiod, medan verksamhe-

ten i Kalmar län och i Gotlands kommun omvandlades till SVO. Från och med 

startskottet den 1 januari 2003 finns det således en grupp pionjärer som kom att 

bilda SVO så fort det blev möjligt. Utöver Kalmar och Gotland var dessa  

Blekinge, Halland, Östergötland, Uppsala, Dalarna. Efter den första omgången 

har det kommit en grupp av efterföljare. Dessa har blivit SVO i lagens mening vid 

spridda tillfällen. Södermanlands län blev det 2004, Jönköpings län 2005 samt 

Örebro, Värmland, Kronoberg från och med 1 januari 2007. Slutligen finns en 

grupp med 6 avvaktare som ännu inte bildat SVO. Några av dessa har påbörjat 

processer för att under de kommande åren möjliggöra bildandet av kommunala 

samverkansorgan. Andra har påbörjat processer som strandat i diverse problem 

och sedermera inte bildat något SVO. I Stockholms, Västerbottens, Gävleborgs, 
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Jämtlands, Västernorrlands och Kronobergs län, har någon politisk enighet i frå-

gan ännu inte uppnåtts.  

Tabell 2.1. Status över samverkans- och självstyrelseorgan 2007 

Status Antal Län/region 

Regionalt självstyrelseorgan 2 st Västra Götaland, Skåne 

Regionalt samverkansorgan  
 
 

7 st 
 
6 st 

Pionjärer: Blekinge, Dalarna, Gotland, 
Halland, Kalmar, Uppsala, Östergötland,  

Efterföljare: Södermanland, Jönköping, 
Örebro, Värmland, Kronoberg, Gävleborg 

Ännu inte bildat SVO 6 st Avvaktare: Jämtland, Norrbotten, Väs-
ternorrland, Västerbotten, Stockholm, 
Västmanland 

Totalt antal län: 21 st  

 

Mot bakgrund av den långa debatten om länsdemokrati samt den vid sekelskiftet 

betydande ivern att stärka den demokratiska förankringen av de regionalpolitiska 

frågorna reser sig en rad intressanta frågor som har att göra med denna utveck-

ling. Denna bakgrundsteckning är en väsentlig utgångspunkt för den här avhand-

lingen.  

Det näst bästa 

Det framgår av tidigare beskrivning att det funnits, och finns fortfarande, en rätt 

stor partipolitisk oenighet, på central nivå, kring frågan om den regionala nivåns 

utformning. Vad som dock är tydligt är att det i princip varit ett direktvalt själv-

styrelseorgan som de flesta partierna ställt in siktet på men samtidigt gjort  

bedömningen att ytterligare utvärderingar och erfarenheter behövdes för att kun-

na dra slutsatser om demokratieffekterna. Därför kan valet av samverkansorgan 

framstå som dels temporärt, dels som ett ”second best”-alternativ. Detta kunde 

man också se bland länen. I flera av länen som inte bildade SVO fanns det oenig-

heter om vilken modell som var den mest lämpade, men var man eniga om att 

modellen med kommuner i samverkan inte var önskvärt inväntades andra alter-

nativ. Även i skrifter från Sveriges Kommuner och Landsting (tidigare Svenska 

kommunförbundet och Landstingsförbundet) ansågs direktvalda självstyrelseor-

gan vara det bästa alternativet.    
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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har slagit fast att 

man för den långsiktiga utvecklingen ser det som naturligt att det ska vara 

direktvalda regionala självstyrelseorgan som har det regionala utveck-

lingsansvaret, även om man inte tar ställning till vilken form av regionalt 

självstyre som ska förordas på vägen dit. (Sveriges Kommuner och Lands-

ting 2003, sid 5) 

Flera län som initialt uppvisade oenighet kring samverkansmodellen har i efter-

hand ändra sig och kommit överens om att bildat ett SVO. Även om allt fler med 

tiden bildat SVO kan man fortfarande se uttryck för en viss tveksamhet i länen.  

I denna avhandling är det två empiriska material2 som ligger till grund för under-

sökningen. Det ena är en enkätstudie och det andra är en fallstudie av ett enskilt 

län. Enkätstudien riktades till alla Sveriges kommuner undantaget de i Skåne, 

Västra Götaland samt Gotlands kommun. Respondenterna var kommunernas 

högste politiska ledare, det vill säga kommunstyrelsens ordförande. De ställdes 

inför två frågor som rör just vilken organiseringsform man föredrar för det regio-

nala utvecklingsarbetet. I den första frågan fanns inte självstyrelseorgan med som 

alternativ, bara SVO, situationsanpassade samarbeten samt kommunsamman-

slagningar. Av alla respondenter var det cirka 68 procent som rangordnar SVO 

som det bästa alternativet medan 23 procent rangordnar ”situationsanpassade 

lösningar” som den mest lämpliga formen av dessa tre alternativ. Om direktvalda 

självstyrelseorgan inkluderades som et alternativ förändras bilden. Då är det 51 

procent av respondenterna som placerar självstyrelseorgan som första alternativ 

medan endast 23 procent anser att SVO är det bästa alternativet. Lite drygt nio 

procent anser att situationsanpassade lösningar är bäst.  

Om medlemskap i SVO läggs till som ytterligare en dimension så kan man också 

se hur värderingarna av organisationsform varierar mellan kommunerna som är 

medlemmar av ett SVO och de som inte är det. Det är ingen större skillnad vad 

gäller attityderna till självstyrelseorgan. Lite drygt hälften i var och en av de två 

kategorierna anser att självstyrelseorgan är den bäst lämpade formen för regionalt 

utvecklingsarbete. Vad det gäller synen på SVO som organisationsform så åter-

finns en större andel kommuner i SVO-län som rangordnar den modellen som 
                                                 
2 En mer utförlig redovisning av enkätmaterialet finns i kapitel 4.  
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den bäst lämpade formen för regionalt utvecklingsarbete. Jämförelsen kan göras 

än mer sofistikerad genom att dela in gruppen av kommuner i dem som var med 

och bildade SVO från start, de som följt efter och bildat SVO under senare år 

samt de som ännu inte har bildat SVO. En sådan uppdelning innebär att det finns 

pionjärer, efterföljare och avvaktare bland kommunerna. Hur skiljer sig dessa åt i 

denna fråga? 

Kanske skulle man kunna förvänta sig att de kommuner som var med och bildade 

SVO tidigt är de som är mest positiva till den organisationsformen medan avvak-

tarna är de som är mest negativa. Tittar man närmare på svarsfördelningen över 

dessa tre grupper så växer en rätt intressant bild fram. Först och främst kan det 

konstateras att merparten av alla kommuner rangordnar självstyrelseorgan som 

det främsta alternativet. Den största andelen återfinns bland de kommuner som 

bildade SVO först, hela 67,4 procent anser att det är den bästa formen för det 

regionala utvecklingsarbetet. Det är en relativt liten andel som förespråkar SVO 

som modell och det är i kategorin efterföljare som den största andelen finns. I den 

gruppen av kommuner är differensen inte särskilt stor mellan alternativ 1 och 2.  

Tabell 2.2. Mest lämpade form för det regionala utvecklingsarbetet  

Alternativ Pionjärer Efterföljare Avvaktare

1. Självstyrelseorgan  67,4% 44,2% 56,6% 

2. Samverkansorgan  16,3% 37,2% 17,0% 

Totalt (n) 43 43 53 

 

Enkätmaterialet är insamlat några år efter att de första kommunerna bildade 

SVO och kanske har åsikterna om vilken form som är den mest lämpade ändrats 

med åren. Den relativt stora andelen av pionjärerna som förespråkar något annat 

än SVO skulle kunna ses som ett uttryck för att man blivit mer negativ efter att 

man prövat modellen. Men det är heller inte orimligt att anta att formen har haft 

en underordnad roll i sammanhanget. Det innebär att aktörerna i de län som var 

först ut, pionjärerna, kunde komma överens och ena sig bakom en modell, trots 

att det kanske ansågs som det näst bästa alternativet. Det huvudsakliga kanske 

ansågs vara att man gjorde någonting på det regionala planet, oavsett form.  
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En relativt stor andel som förespråkar SVO återfinns i kategorin efterföljare. En 

tolkning av detta förhållande är att de som inte bildade SVO direkt var sådana 

län som inte kunde ena sig om att den modellen var bra men att de efterhand 

ändrat uppfattning och samlat sig kring beslutet att bilda ett SVO. Orsakerna kan 

ju vara flera men kanske är det så att processen i sig påverkat uppfattningarna 

om att modellen är bra eller att den åtminstone inte är dålig. 

Demokrati och ekonomi  

Det huvudsakliga temat för den utdragna debatten om en demokratisering av  

länen handlar om att föra ner ansvaret för vissa frågor till länen och stärka ett 

regionalt demos inflytande över frågor som i stor utsträckning hanterats av tjäns-

temän på länsstyrelsen, det vill säga staten på regional nivå. Statens kontroll och 

styrning över regionerna har delvis syftat till att kontrollera och följa upp olika 

verksamheter i länet, att stödja länets utveckling samt genom regionalpolitiken 

möjliggöra omfördelning mellan de olika delarna av Sveriges avlånga land. Mål-

sättningen har varit tillväxt och fördelning. Mot detta har man ställt behovet av 

ett ökat folkstyre vad gäller delar av dessa områden. Debatten mellan dessa två 

läger har upprepade gånger landat i beslut som är färgade av åsikten att statlig 

styrning och regional balans bedömts som överordnade de demokrativärden som 

handlar om närhet och inflytande över verksamheter på regional nivå.  

Demokrati som argument 
Under den första hälften av 1990-talet hände det en rad viktiga saker som var av 

stor betydelse för händelseutvecklingen på den regionala nivån. Integrationen i 

den europeiska unionen samt den finansiella krisen i början av 1990-talet bidrog 

sannolikt till en förändrad föreställning vad gäller den traditionella statliga regio-

nalpolitiken och ett behov av att vidga timglasets midja i Sveriges samhälls-

organisation. Det genomfördes också en hel rad utredningar vilka intensifierade 

debatten om behovet att demokratisera de svenska länen.  Överlag fanns det på 

det nationella planet en tämligen positiv inställning till en demokratisering av  

länen och ett stärkande av regionernas självstyrelse i de frågor som handlade om 

regional utveckling. I socialdemokraternas partiprogram från 1991 kunde man 

läsa att de regionala instanserna bör ha ”betydande frihet att, inom ramen som 
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fastställs av riksdag och regering, utforma konkreta regionalpolitiska instanser 

inom den egna regionen” (Socialdemokraterna 1991). Samtidigt gavs stöd för 

statens centrala roll på regional nivå.  

Att skapa och upprätthålla de grundläggande förutsättningarna för till-

växt som ligger i en väl utbyggd infrastruktur och en jämn spridning av 

kunskapscentra över hela landet är ett nationellt ansvar. (Socialdemokra-

terna 1991) 

I vänsterpartiets partiprogram från 1996 föreslår partiet en sammanslagning av 

länsstyrelse och landsting för att utvidga demokratin och det folkliga inflytandet 

inom samhällets alla områden (Vänsterpartiet 1996). Miljöpartiet argumenterar 

också för en sådan sammanslagning med argumentet att den representativa  

demokratin på så sätt kan decentraliseras (Miljöpartiet 1997). I en motion skri-

ven av bland andra Birger Schlaug motionerar miljöpartister för att det ”på regi-

onal nivå behövs mer av självstyrelse genom länsparlament eller annat folkvalt 

parlament” (Motion 1997/98:A54). Centerpartiet förespråkade också en för-

stärkning av den regionala självstyrelsen. Bland annat ville man tidigt införa folk-

valda länsparlament och senare direktvalda självstyrelseorgan (Centerpartiet 

1990). I slutet av samma årtionde formulerar man sig så här: 

Den enskilde medborgaren måste få mer makt att bestämma över sitt eget 

liv. Det skall ske genom att flytta besluten närmare den som berörs /.../ 

och folkvalda regionala församlingar är ett steg i rätt riktning. (Centerpar-

tiet 1998) 

I folkpartiets partiprogram från 1997 förs en motsvarande argumentation, nämli-

gen att medborgarens inflytande på den regionala nivån måste stärkas.  (Folk-

partiet 1997). Länsstyrelsen kan dock leva kvar men med den huvudsakliga upp-

giften att vara statens kontrollerande organ i länen. Även kristdemokraterna stäl-

ler sig bakom folkpartiets linje vad gäller medborgarens inflytande. I parti-

programmet från 1993 kan man också läsa att man förespråkar en regional nivå 

med egen beskattningsrätt vilket är i linje med en starkare regional självstyrelse 

(Kristdemokraterna 1993). Moderata Samlingspartiet hade under 1990-talet en 

mer kritisk och negativ hållning till en ny regional samhällsorganisation. Detta 
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trots att moderaterna varit starka partier i såväl Skåne som Västra Götaland som 

sedermera ingick i försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning. 

På riksplanet var dock den gemensamma inställningen att staten och kommuner-

na var de två politiska nivåerna som skulle fortleva medan landstingen kunde 

avskaffas. Man argumenterade mot en mellannivå med direkta val och beskatt-

ningsrätt. Det är också en hållning som moderaterna stått fast vid fram tills bör-

jan av 2000-talet.  

Bland övriga opinionsbildare och politiska aktörer har Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet haft en framskjuten position att driva på utveckling-

en. Slutmålet har varit en demokratisk och politisk förstärkning av den regionala 

nivån. I en skrift från 1998 lyfter man fram olika argument för ökat regional 

självstyrelse och demokratiskt inflytande är ett av dessa.   

Ansvar och befogenheter har successivt decentraliserats från staten till 

kommuner och landsting. Därmed har möjligheterna ökat för medborgar-

na att påverka viktiga beslut i samhället. När det gäller ansvaret för den 

regionala utvecklingen har det dock varit en uppgift för tjänstemän på 

länsstyrelserna. Det är i praktiken omöjligt att utkräva politiskt ansvar av 

länsstyrelserna eller landshövdingen. Därigenom uppstår ett demokratiskt 

underskott på området som i hög grad berör länsinvånarna. (Landstings-

förbundet 1998, sid 6) 

Svenska kommunförbundet har sedan slutet av 1990-talet samarbetat med Lands-

tingsförbundet i flertalet projekt och program som syftet till att följa och utvärde-

ra utvecklingen samt att sprida kunskap. Arbetet från kommunförbundets sida 

har av naturliga skäl haft en primärkommunal vinkling. Man ansåg att särskilda 

analyser av kommunernas roll och ställning i det regionala utvecklingsarbetet kan 

behövas vid sidan av de studier och utvärderingar som görs inom ramen för 

landstingsförbundet. De båda förbundens opinionsbildning och arbete med att 

sprida information och kunskapsbyggande fortsätter än idag. Idag har dock be-

grepp som innovationssystem, kluster och regionförstoring blivit viktiga begrepp 

och därmed har också en stegvis fokusförskjutning skett, från demokrativärden 

till mer tillväxtorienterade värden.  
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Det omdiskuterade demokratiunderskottet i länspolitiken var också utgångs-

punkten för att just demokrativärden lyftes fram som ett centralt reformmotiv i 

Regionberedningens arbete (Johansson 1999b).  Det råder således inget tvivel om 

att just demokratiargumenten varit centrala för de reformer som hittills genom-

förts och sannolikt en viktig drivkraft bakom de enskilda regionernas strävan  

efter självstyrelse. När den statliga försöksverksamheten med ändrad regional 

ansvarsfördelning inleddes 1997 var det därmed ett rätt stort steg. Åtminstone 

med tanke på att det egentligen inte har hänt särskilt mycket under de minst 30 år 

som frågan debatterats. Försöksverksamheten och den efterföljande SVO-

reformen bröt denna passivitet och genom reformerna kom delar av den traditio-

nella regionalpolitiken i olika avseenden demokratiserats.  

Tillväxt och samarbete som argument 
I sammanhanget är det viktigt att lägga till två saker. Den ena är att det är inom 

ett begränsat politikområde som demokratiseringen skett. I Västra Götaland och 

Skåne är självstyrelseorganens ansvar mer omfattande eftersom landstingets verk-

samhet fogats samman med det nya utvecklingspolitiska ansvaret. I de övriga  

länen handlar det huvudsakligen om möjligheten att överta ansvaret för utveck-

lingspolitiska frågor. Reformen indikerar inte bara en önskan om att demokrati-

sera regionerna utan att just det här politikområdet är särskilt lämpat för den 

regionala nivån. Man tillhandahåller de regionala aktörerna redskap att själva 

stärka regionen. 

Den andra är att statens roll tenderar att förändras, men därmed inte sagt att den 

nödvändigtvis minskar. Snarare är det så att styrningen förändrats från att med 

reformer och direkt stöd utveckla näringsliv och välfärd till att med avreglering 

försöka underlätta tillväxt och samhällslivets utveckling (Pierre & Peters 2000). 

Med stöd av forskningslitteratur skulle man snarare behöva tala om en anpass-

ning till de förändrade förutsättningarna där staten i delar av sin verksamhet iklär 

sig rollen som en ”nätverksstat” vari decentralisering, målstyrning och möjliggö-

randet och uppmuntrandet till sektorövergripande samarbete är strategier för att 

öka effektivitet och upprätthålla en nödvändig administrativ kapacitet. Ett annat 

perspektiv är det som Jessop benämner ”the Competition State” (konkurrens-

staten) vari statens övergripande mål är att skapa konkurrensfördelar genom att 
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skapa förhållanden som främjar tillväxt (Jessop 2002). Perspektivet innebär också 

en förändrad syn på territoriell obalans som innebär att de övergripande målen 

inte är omfördelning mellan starka och svaga områden utan att ge alla möjlig-

heterna att självständigt skapa tillväxt, trots att det kan bidra till stor obalans. 

Genom att bland annat ge utökat ansvar åt lokala och regionala företrädare, och 

ge dem möjligheten att själva fatta beslut och utarbeta strategier för lokalt och 

regionalt anpassade strategier, kan förutsättningar för tillväxt skapas gemensamt 

i ett territorium. Samma typ av resonemang återfinns i det som kallas Nyregiona-

lismen där särskild fokus riktas mot just den regionala nivåns betydelse som till-

växtmotor. Utifrån det perspektivet skapas tillväxt bäst med utgångspunkt i regi-

onerna, genom lokal och regional anpassning samt genom deltagande av lokala 

och regionala aktörer. I olika statliga dokument kan man finna stöd för ett sådant 

synsätt på den regionala nivån. 1997 föreslår den sittande regeringen i proposi-

tionen ”Regional tillväxt - för arbete och välfärd” (Prop. 1997/98:62) att: 

Den regionala näringspolitiken bör utvecklas. Den bör utgå ifrån varje  

regions specifika möjligheter och förutsättningar samt bygga på en nära 

samverkan mellan olika aktörer och politikområden. (Prop. 1997/98:62, 

sid 189) 

I den Regionalpolitiska propositionen ”En politik för tillväxt och livskraft i hela 

landet” anses regionalt inflytande och regional variation vara en av flera centrala 

utgångspunkter för tillväxt och hållbar utveckling. Bland annat kan man också 

läsa om en ”ny regional utvecklingspolitik”3 som inte främst syftar till utjämning 

och regional balans utan som snarare öppnar för regional anpassning där  

utgångspunkten är någon form av ”regionalt utvecklingskapital” som central 

resurs för den egna regionens utveckling och tillväxt (Prop 2001/02:4). 

De regionala tillväxtprogrammen (tidigare benämnda Regionala tillväxtavtal) 

som tillkom några år tidigare indikerar också att tilltron till den regionala nivån 

samt till de regionala aktörernas egen förmåga att bygga kapacitet för tillväxt och 

                                                 
3 Uttrycket Regional utvecklingspolitik introducerades i propositionen ”En politik för tillväxt och 
livskraft i hela landet”. Detta nya politikområde beskriv som en sammanslagning av det som tidi-
gare benämnts Regionalpolitik och delområdet Regional näringspolitik. Syftet med denna sam-
mansmältning är att etablera en sammanhållen politik för alla delar av landet som kan anpassas 
till regionala skillnader och förutsättningar (se Prop.2001/02:4). 
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utveckling ökat. I skrivningarna kring tillväxtavtalens tillblivelse kan man läsa att 

dessa syftar till att åstadkomma bättre samverkan mellan organ som arbetar med 

tillväxt- och sysselsättningsfrämjande åtgärder på såväl lokal och regional som 

central nivå (Prop 1997/98:62). Tillväxtavtalet kan också ses som en anpassning 

till den europeiska regionalpolitiken. Först och främst för att strukturfondsarbetet 

också syftar till tillväxt och är sysselsättningsfrämjande med utgångspunkt i  

lokala och regionala förutsättningar. För det andra har strukturfonderna influerat 

tillväxtprogrammens utformning vad gäller att involvera en stor bredd av olika 

aktörer, såväl från näringsliv som politik och akademi.4  Nyckeln till ekonomisk 

utveckling i regionerna påstås ligga i sådana breda lösningar där synergieffekter 

förväntas uppstå. För det tredje handlar det om de olika aktörernas förmåga att 

samarbeta och att ”dra åt samma håll” som Mona Sahlin formulerade sig i den 

första rapporten om Tillväxtavtalen. Hon skriver också att ”politiken” måste 

vara den del som frammanar detta.   

Politiken måste därför bättre stimulera samverkan och samarbete mellan 

olika aktörer och samordning av resurser för att åtgärder skall bli mer 

välriktade och effektiva. (Ds 2000:7, sid 2) 

Redan i regeringens proposition 1997/98:62, i vilken man föreslog inrättande av 

så kallade Tillväxtavtal, ser man också tydligt att just samverkan och samordning 

är centrala komponenter i ett sådant framgångsrecept. Bland annat skriver man 

att dialogen mellan samhälle och företag är en viktig del av en god utvecklings-

miljö samt att Sveriges ekonomiska tillväxt i hög grad kommer att påverkas av 

just förmågan till samarbete och samordning (Prop 1997/98:62). Även möjlig-

heterna att bilda SVO kan ses som ett uttryck för en tilltro till de kommunernas 

och landstingens förmåga att samarbeta. Regering och riksdag har inte beslutat 

om att inrätta dessa organ i varje län utan de kan bildas om de regionala aktörer-

na önskar det. Bildandet av SVO är därmed avhängigt aktörernas vilja och för-

måga att samla sig bakom ett gemensamt beslut att bilda en ny regional politisk 

institution i länet. I propositionen ”Regional samverkan och statlig länsförvalt-

ning” kan man också läsa att just dessa organ bör agera på ett sådant sätt att 

                                                 
4 Denna treenighet utgör en central del av vad som ibland benämns Triple Helix och är en idé om 
hur innovation skapas för att möjliggöra tillväxt. Se bl.a. (Etzkowitz, Johansson et al. 2005) 
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samarbete mellan samhällets olika parter underlättas. Bland annat kan man läsa 

att dessa nya organ ”bör samråda och samverka med företrädare för berörda  

organisationer och näringslivet i länet” (Prop. 2001/02:07, sid 7). 

Vidare framställs inte bara den regionala nivån som viktig för den enskilda regio-

nen och dess kommuner utan också för hela Sveriges ekonomiska utveckling.  

Detta är något som också Ulrika Messing skriver om i den första uppföljningen 

av tillväxtavtalet (Ds 2001:15). Hon skriver bland annat att regionernas utveck-

ling inte är avhängig den nationella utan förhållandet snarare är det omvända.  

För att Sverige skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning är det helt  

avgörande att landets olika delar utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt. 

Globaliseringen ”kräver” innovativa regioner. Vi kan med andra ord inte 

längre säga att går det bra för Sverige så går det bra för våra regioner. Vi 

har kommit till en punkt där motsatsen är en bättre beskrivning av verk-

ligheten: Går det bra för våra regioner, så går det också bra för Sverige! 

(Ds 2001:15, sid 7) 

Tillväxtprogrammen (tidigare tillväxtavtalen) och strukturfondsarbetet har kan-

ske inget direkt att göra med avhandlingens studieobjekt, nämligen framväxten av 

SVO. Däremot har vi i det här och föregående avsnitt sett att SVO-reformen 

hänger nära samman med en ökad tilltro till den regionala arenan som motor för 

ekonomisk utveckling. Detta trots att regionaliseringsreformen kan ses som ett 

svar på efterfrågan att möta det demokratiunderskott som funnits i länen. Regio-

naliseringen genom inrättandet av SVO omfattar ett begränsat politikområde, ett 

regionalt politiskt utvecklingsansvar. Reformen kan ses som ett uttryck för öns-

kemålet att stärka förutsättningarna för regionernas ekonomiska utveckling, inte 

genom att stärka dem ovanifrån utan genom att skapa förutsättningar för att 

växa under- och inifrån. Den regionala nivån ses av olika skäl som bättre lämpad 

för dessa frågor.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det regionala samhällsbyggandet, 

som syftar till att vidga midjan på den timglasformade samhällsorganisationen, 

skall ske genom att politiskt ansvars placeras i ett organ med en tydlig förankring 

i länets kommuner. Det regionala samhällsbyggandet har i nuvarande läge tydlig 
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fokus på det politikområde som går under benämningen regional utveckling och 

bygger bland annat på utgångspunkten att tillväxt och regional utveckling skapas 

genom samarbete. Framväxten av dessa organ är också avhängigt aktörernas vilja 

att samarbeta för den gemensamma utvecklingen. Således är slutsatsen att det 

regionala samhällsbyggandet som helhet är beroende av kommunernas och lands-

tingens förmåga att ena sig bakom en gemensam satsning. En sådan  

utgångspunkt kan innebära att utvecklingen för med sig stora variationer mellan 

Sveriges län. Inte bara vad gäller framväxten av dessa nya regionala politiska  

organ utan också vad gäller demokratisering och skapandet av en god grund för 

en hållbar ekonomisk utveckling i länen och därmed bildandet av relativt starka 

och självstyrande regioner.  

Demokrati eller ekonomi? 
Tidigare i avhandlingen har två dimensioner framställts som särskilt centrala för 

det regionala samhällsbyggandet. Den ena handlade om ekonomi och tillväxt, den 

andra om demokrati. Riksdagspartiernas ställning i frågan har beskrivits i föregå-

ende avsnitt. Om uppmärksamheten riktas mot de aktörer som innehar en minst 

sagt central position i denna process, nämligen kommunerna och de kommunala 

politiska ledarna, hur värderas de dessa olika värden? Är demokrati det främsta 

argumentet för ett fördjupande av det regionala samarbetet eller är det något an-

nat värde? I den enkät som ligger till grund för stora delar av avhandlingen ställ-

des kommunala politiska ledare inför uppgiften att rangordna olika värdens be-

tydelse för formaliserandet av det regionala samarbetet. Utöver demokrati- och 

ekonomivärden fanns ytterligare två alternative. Ett av dessa var ”Långsiktig 

hållbar utveckling” vilket anspelar på ett flerdimensionellt perspektiv på utveck-

lingen i ett långt tidsperspektiv. Ansvarsutredningen som lade fram sitt slutbetän-

kande i början av 2007 innehöll en rad förslag till reformer. Enligt författarna 

syftade dessa till ”att gemensamt skapa en samhällsorganisation som är hållbar i 

den meningen att den bidrar till en god välfärd för medborgarna också i det läng-

re framtidsperspektivet”(SOU 2007:13). Det finns en också svensk strategi för 

arbetet för en hållbar utveckling och den innehåller åtta så kallade ”kärnområ-

den” som omfattar allt från folkhälsa, välfärd och miljö till ekonomisk och regio-

nal utveckling (Skr. 2003/04:129). Kärnområde nummer sju benämns  
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”Regional utveckling och regionala förutsättningar” och innehåller i huvudsak 

fyra strategiska områden: 

� Miljödriven tillväxt och välfärd 

� En god hälsa – framtidens viktigaste resurs 

� En samlad politik för hållbart samhällsbyggande 

� Barn- och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle 

 

Det tredje alternativet var att som respondenterna kunde välja var att ett fördju-

pande samarbete i länet syftade till att ”Möjliggöra regional ekonomisk tillväxt”. 

Hur värdera de politiska ledarna dessa värden och finns det någon skillnad  

mellan politikerna i län med SVO och de utan? I tabell 2.3 framgår det att det är 

ekonomivärdet som värderas högst, hela 44 procent av samtliga respondenter 

ansåg att ett formaliserande av det regionala samarbetet främst handlade om att 

möjliggöra ekonomisk tillväxt. Det värde som rangordnas som näst viktigast var 

”Långsiktig hållbar utveckling”. Var fjärde respondent rangordnade det värdet 

som viktigast. Endast 9 procent värderar demokrativärdet som det viktigast.  

Tabell 2.3. Viktiga värden5 

 SVO Ej SVO Summa 

Möjliggöra regional ekonomisk tillväxt 47% 39% 44% 

Långsiktig hållbar utveckling 24% 26% 25% 

Stärka den regionala demokratin 5% 16% 9% 

Annat 1 % 8% 4% 

Flera värden lika viktiga 23% 12% 19% 

Totalt: 100% (86) 100% (51) 100% (137) 

 

Föreligger det då några skillnader mellan de två grupperna av kommuner? Ja, det 

två skillnader som är intressanta. För det första är det en större andel av de 

kommuner som är medlemmar av ett SVO som värderar ekonomiskt tillväxt som 

det viktigaste värdet. För det andra är det en större andel av politikerna i kom-

muner utan SVO som värderar stärkandet av den regionala demokratin som vik-

                                                 
5 Informationen i tabellen kommer från den ekätstudie som presenteras närmare i kapitel 4. 
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tigast. Bara fem procent av kommunerna i län med SVO värderar demokrati som 

ett viktigt argument. Den sammantagna bedömningen är därmed att ekonomi-

värdet värderas som viktigast, i synnerhet de som bildat SVO. Demokratiargu-

mentet har en relativt svag ställning.  

I ljuset av den rätt långa debatten om länsdemokrati samt den tydliga fokusering-

en på demokrativärden under 1990-talets utredningsarbeten samt efterföljande 

försöksverksamhet så är det rätt intressant att se hur så liten andel av de kommu-

nala politiska ledarna som värderar demokrati högst. En rimlig tolkning är att 

denna regionaliseringsreform ytterst handlar om ett avgränsat politikområde som 

syftar till just regional utveckling, därmed är det också sådana värden som värde-

ras högst. En annan intressant iakttagelse var att det fanns fler som värderade 

demokrativärdet högst bland kommunerna som inte är medlem av något SVO. En 

sådan differens mellan grupperna av kommuner skulle kunna tolkas som att de 

som värderat demokrativärdet högre varit de som varit negativa till SVO som 

form för det regionala samarbetet. Kanske är man av den åsikten att självstyrel-

seorgan, ur ett demokratiperspektiv, är en bättre lämpad form ett institutionali-

serat samarbete i länet.  

Tabell 2.4. Form för samarbetet och värden 

 Självstyrelse-
organ 

Samverkans- 
organ 

Stärka den regionala demokratin 9% 9% 

Möjliggöra regional ekonomisk tillväxt  50% 41% 

Långsiktig hållbar utveckling 24% 34% 

Annat 1% 3% 

Flera värden lika viktiga 15% 12% 

 100% (78) 100% (32) 

 

Självstyrelseorganen ligger, som visats tidigare, mer i linje med den partibaserade 

representativa demokratins former. Enkätmaterialet indikerar dock att en sådan 

tolkning inte är helt oproblematisk. 
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I en av enkätfrågorna ges respondenten möjligheten att ta ställning till kommu-

nens hållning i frågan om bildandet av SVO, huruvida man är positiv eller nega-

tiv. Av de respondenter som anger kommunens hållning som negativ till bildandet 

av ett SVO är det ingen som anger just demokrati som det främsta argumentet för 

ett fördjupat regional samarbete. I den fråga som presenterades i tabell 2.2 lät vi 

respondenterna välja vilken form som de ansåg vara den mest lämpliga institutio-

nella formen för det regionala samarbetet. Om denna fråga ställs i relation till 

olika värden så är skillnaderna små. I tabell 2.4 kan det konstateras att det inte 

föreligger någon skillnad mellan de två grupperna av kommuner vad gäller värde-

ringen av demokrati som argument för regionaliseringen. Det finns därmed inga 

goda skäl att tror att formfrågan hänger samman med värderingen av de kom-

munala politikernas demokratiuppfattning i frågan. Det finns därmed ingen  

anledning att tro att de som förespråkar direktvalda självstyrelseorgan också vär-

derar demokrativärdet högre än andra. 

Summering 

Debatten om stärkandet av den regionala mellannivån i Sverige är egentligen ing-

enting som började i och med integrationen i den Europeiska unionen utan den 

har pågått sedan länge. Däremot kan man konstatera att debatten har intensifie-

rats och reformivern kommit till konkreta uttryck i och med integrationen i det 

europeiska samarbetet. Den långdragna debatten om den regionala samhällsnivån 

har i huvudsak handlat om att minska statens inflytande till förmån för ett regi-

onalt demos i länen. Ett stort antal utredningar har sedan 1960-talet utrett frå-

gan. Det är först under 1990-talet som det kom att ske något som i praktiken 

förändrade den svenska samhällsorganisationen och som bidragit till att tim-

glasets midja breddats. Genom försöksverksamheten ökade staten intresset för 

regionfrågan vilket stimulerade länens egna ambitioner att bygga egna region-

förbund. Samtidigt gjorde staten det svårt eftersom man inte lanserade någon  

enhetlig modell utan snarare två olika. Den ena är mer traditionell med den parti-

baserade representativa demokratin som modell med ett direktvalt fullmäktige. 

Den andra är baserad på idén om att alla kommuner skall vara representerade 

och att det högsta beslutande organet befolkas av indirekta representanter för 
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folket. Det är den sistnämnda modellen som, trots kritik, kom att stå som modell 

för det regionala samhällsbyggandet.  

I kapitlet kunde det konstateras att SVO generellt sett inte bedöms vara den bästa 

modellen, snarare så framstår den som ett andrahandsalternativ. I det enkät-

material som ligger till grund för stora delar av avhandlingen konstaterades att 

samma bild återfinns bland de kommunala politiska ledarna, det är direktvalda 

självstyrelseorgan som värderas som den mest lämpliga formen för det regionala 

samarbetet. Det är inte heller så att de som bildat SVO är de starkaste före-

språkarna för SVO. Det är heller inte så att formfrågan går att koppla samman 

med värderingen av demokrat eller ekonomiskt utveckling. En rimlig tolkning av 

dessa förhållande är att bildandet av ett SVO har setts som en tillfällig lösning. 

Det är inte det mest önskvärda alternativet men ändå bättre än att inte göra  

någonting alls.   

Den nyligen avslutade Ansvarsutredningen har visat vägen mot ytterligare en  

reform som på sikt skulle innebära två saker. För det första, att Sveriges regioner 

måste bli större. För det andra, att de bör styras av ett direktvalt fullmäktige.  

Utvecklingen skulle innebära en utveckling mot superlandsting, nya större sjuk-

vårdsregioner, som också skall ansvara för regionala utvecklingsfrågor. Även om 

utredarna gav vissa riktlinjer för dessa nya storregioner så ansåg man att de bäst 

växer fram underifrån, genom lokala och regionala aktörers försorg.  
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3. Tre teoretiska perspektiv 

Inledning 

Redovisningen i föregående kapitel visar inte bara att framväxten av nya politiska 

organ i länen varierar utan också att dessa nya institutioner i flera avseenden kan 

beskrivas som mellankommunala samarbeten. Det finns dock en stor variation 

vad gäller den här typen av samarbeten och deras intensitet, allt från mindre for-

mella och lösliga kontakter till mer formaliserade där en gemensam policy utar-

betats och där beslutsfattandet för kollektiva angelägenheter lyfts upp till en 

gemensam nivå. Mindre formella samarbeten innebär inte någon direkt upp-

offring av självstyrelsevärden, medan den andra ytterligheten kräver att en viss 

portion av självstyrelse måste offras när den medverkande kommunen inordnar 

sig under samarbetets regler och beslutsfattande. De nya politiska institutionerna 

i länen är att betrakta som en sådan ytterlighet och syftet med avhandlingen är att 

beskriva, förstå och förklara variationen i den här formen av mellankommunalt 

samarbete. I detta kapitel utvecklas den analysram med vars hjälp syftet uppnås.  

Generellt är frågor om samarbete och dess uppkomst centrala inom samhälls-

vetenskapen, men det finns inget allmänt accepterat enhetligt förklarings-

perspektiv med vars hjälp aktörers vilja och förmåga att samarbeta kan förstås 

och förklaras. I detta kapitel kommer tre olika perspektiv presenteras: ett institu-

tionellt, ett ekonomiskt samt ett som handlar om ledarskap. Utgångspunkten för 

valet av dessa tre är främst empirisk, vilket innebär att de teoretiska perspektiven 

arbetats fram för att matcha de empiriska iakttagelserna. Den första av dessa tre 

empiriska iakttagelser är att man i diskussionerna om det regionala samhälls-

byggandet allt mer fokuserar på ekonomivärden och tillväxt6. Även om demokra-

ti- och självstyrelsevärden historiskt varit de främsta argumenten för stärkandet 

                                                 
6 Vilket har diskuterats i föregående kapitel. 
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av regionerna har det i tilltagande grad argumenterats för att regionerna är en 

mer lämpad skalnivå för att driva en effektiv ekonomisk utvecklingspolitik. Det 

handlar också om ett ökat regionalt ansvarstagande i och med utvecklingen av 

den svenska regionalpolitiken i vilken tillväxt och utveckling förväntas genereras 

inifrån länen, snarare än genom centralstatligt stöd. I propositionen ”En politik 

för tillväxt och livskraft i hela landet” (Prop. 2001/02:4) kan man bland annat 

läsa att ”En hållbar nationell tillväxt är beroende av väl fungerande regioner.” 

Framväxten och skapandet av starkare och mer självstyrande regioner ses som 

betydelsefullt för den ekonomiska utvecklingen, såväl i regionerna som i riket 

generellt (Ds 2001:15 2001). Med utgångspunkt i den förändrade svenska regio-

nalpolitiken torde det i synnerhet ligga i svaga kommuners intresse att stärka  

regionen och arbeta aktivt för att skapa goda förutsättningar för ekonomisk  

utveckling och tillväxt. 

Den andra empiriska iakttagelsen handlar om att den regionala utvecklingen  

beskrivs som avhängig de kommunala aktörernas vilja eller förmåga att samarbe-

ta med varandra. Detta är inget unikt för det regionala samhällsbyggandet utan 

liknande uttryck återfinns bland annat i storstadspolitiken (Hertting 2003), i  

lokal klimatpolitik (Granberg 2006) och regional näringspolitik (Gossas 2006). 

Kommunala aktörer förväntas se bortom traditionella kommunintressen och 

handla kollektivt på ett sätt som framställs vara bra för regionen som helhet.  

Genom samarbete kan ett SVO bildas och bildandet av ett sådant organ ger goda 

möjligheter för en förstärkning av det demokratiska inflytandet över gemen-

samma angelägenheter samt en god grund för ekonomisk utveckling. Utan en  

sådan samhandling uteblir några av dessa värden. Lite tillspetsat skulle man där-

för kunna formulera det som att det regionala samhällsbyggandet i Sverige står 

och faller med de regionala och lokala aktörernas förmåga att samarbeta, att 

bygga institutioner för det gemensamma, att handla kollektivt.  

Den tredje och sista empiriska iakttagelsen handlar om att allt större förhopp-

ningar ställs till att kommunala ledare agerar för stärkandet av regionerna. Inte 

sällan ser man olika uttryck som understryker behovet av en särskild sorts ledar-

skap. Ett sådant regionalt ledarskap förväntas ofta bäras upp av såväl politiker 

som tjänstemän. På Vinnovas hemsida kan man bland annat läsa om att en 
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”nyckelfaktor för regional tillväxt” är ett ”starkt regionalt ledarskap som främjar 

förnyelse” (Vinnova 2007). Motsvarande uttryck finns också i dokument och 

utvärderingar från Nutek. I en rapport kan man bland annat läsa hur det regio-

nala ledarskapet, bestående av såväl kommunala toppolitiker, höga offentliga 

tjänstemän, företagsledare och viktiga opinionsbildare, fungerar som ”garanter, 

vägvisare, brobyggare och dörröppnare” (Nutek 2005). Liknande uttryck finner 

man i boken ”Spela roll – en bok om lokal och regional utveckling”, skriven för 

Sveriges Kommuner och Landsting. I den skriver författarna bland annat att det 

politiska ledarskapet många gånger handlar om att överskrida gränser och att gå 

utanför sin egen organisation. De skriver att ”Politiskt ledarskap på regional eller 

mellankommunal nivå, kräver förmåga och vilja att se bortom det lokala egenin-

tresset till förmån för det regionala allmänintresset” (Torége, Norberg et al. 2005, 

sid 42). Utifrån den iakttagelsen kan vi förvänta oss att politiker och tjänstemän 

har en betydelsefull roll i framväxten av SVO.  

I detta kapitel konstrueras en analysram vars utgångspunkter är de tre teman som 

redovisats ovan. Var och ett av dessa kommer att underbyggas med olika teore-

tiska resonemang för att slutligen bilda tre skilda teoretiska perspektiv. Dessa 

kommer var för sig och tillsammans belysa olika delar av forskningsproblemet 

och erbjuda möjligheter till ökad förståelse om vilka faktorer som är av betydelse 

för variationen i den beroende variabeln. Utgångspunkten för skapande av en 

analysram bestående av tre olika perspektiv är att världen är allt för komplex för 

att kunna fångas i enskilda avgränsade teorier, varför det är mer relevant att utgå 

från en samling av teorier och föreställningar. Grundfrågan, hur den varierande 

framväxten av SVO kan förstås och förklaras, riskerar att lämnas obesvarad med 

en allt för snäv teoretisk ingång.  

Regionbyggnad som ekonomisk modernisering 

Parallellt med utredningar, försöksverksamhet och efterföljande regionala refor-

mer har det skett en förändring av den svenska regionalpolitiken. Även om det 

egentligen handlar om olika frågor är de i praktiken sammanlänkade på flera sätt. 

Den svenska regionalpolitiken har, åtminstone på ett retoriskt plan, haft som  

yttersta syfte att jämna ut olikheter och etablera regional balans mellan landets 
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olika delar. Den ambitionen skulle uppnås genom omfördelning samt direkta och 

riktade stöd till eftersatta områden. Genom lokaliseringsstöd och bidrag skulle 

staten ovanifrån styra och stimulera utvecklingen i enskilda regioner7. Den typen 

av makropolitiska verktyg är inget som är unikt för Sverige utan något som finns 

på flera håll i Europa och som enligt Michael Keating kännetecknar det äldre  

regionalpolitiska paradigmet. Genom satsningar och stöd ovanifrån och utifrån 

kunde företag och myndigheter etableras, regioner stärkas och utveckling skapas.  

The main motor of development was large-scale manufacturing industries, 

which was intended to generate multiplier effects in the regions and, 

through the establishment of ”growth poles”, to foster complementary 

development. (Keating 1998, sid 140) 

Den gamla regionalpolitikens förutsättningar kom enligt Keating att urholkas 

genom tryck såväl underifrån som ovanifrån. Underifrån, genom lokal och regio-

nal mobilisering, och ovanifrån genom internationalisering och ideologiska för-

ändringar. I Sverige har övergången till en mer ”modern” regionalpolitik skett 

stegvis men det är i regeringens regionalpolitiska proposition ”En politik för till-

växt och livskraft i hela landet” som en sådan övergång är som tydligast. I den 

introduceras ett nytt politikområde vilket benämns som den regionala utveck-

lingspolitiken (Prop 2001/02:4). Området beskrivs i propositionen som en sam-

mansmältning av regionalpolitiken och den regionala näringspolitiken. Syftet med 

sammansmältningen är en mer sammanhållen politik för alla delar av landet. 

Dock framgår det tydligt att det finns en förändrad syn på länens och statens roll 

i den regionalpolitiska utvecklingen. Formuleringarna indikerar att den statliga 

regionalpolitiken, med direkt och riktade och omfördelande stöd ovanifrån, inte 

längre kan tas för given när förutsättningarna förändras. Den här kursändringen 

från en mer fördelningsinriktad nationell regionalpolitik går mot något man skul-

le kunna kalla en tillväxtorienterad ”inifrånstyrd regionpolitik” (Gidlund 1998).   

Det finns således en tydlig relation mellan den reform som ger länen möjligheter 

att stärka sig, genom bildandet av SVO, och idéerna om hur ekonomisk tillväxt 

                                                 
7 I sammanhanget kan det vara viktigt att poängtera att den planeringsiver som den statliga 
regionalpolitikens gav uttryck för inte alltid var så framgångsrik som man hade förhoppningar 
om. Istället för att handla om omfördelning kom det istället att handla om tillväxtstimulans i 
olika former (se bl.a. Johansson 1991, Elander 1978) 
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och utveckling bäst uppnås. Genom att överföra ansvar och kompetens till de 

regionala aktörerna är tanken att det skapas bättre förutsättningar för tillväxt 

och utveckling. I propositionen kan man läsa att regional och lokal kunskap samt 

initiativkraft är en förutsättning för att bedriva en effektiv politik. Erfarenheterna 

av försöksverksamheterna i Skåne och Västra Götaland visade också på att ”den 

lokala och regionala nivåns engagemang är en avgörande faktor för utveckling.” 

(Prop 2001/02:04, sid 109) 

Moderna självstyrande regioner  
Utvecklingen av regionalpolitiken samt den ökade tilltron till regionernas egen 

förmåga att generera tillväxt passar mycket väl in på de så kallade nyregionalis-

tiska idéerna. Enligt dessa idéer så finns en föreställning att a) ekonomisk tillväxt 

lämpligen sker på lokal och regional nivå samt att b) utveckling skapas inifrån 

regionerna själva snarare än genom stöd från centralstaten. En central utgångs-

punkt är de lokala och regionala aktörerna, deras kunskaper, resurser och behov 

(se bl.a. Ray 2000, Lovering 1999). Statens roll i regionalpolitiken förändras i 

flera avseenden. Michael Keating hänvisar till en rad forskare (Gore 1984; Stöhr 

1990) för att beskriva en utveckling som åtminstone på ett retoriskt plan i stora 

drag också stämmer överens med utvecklingen i Sverige .  

Policies now put less emphasis on investment incentives provided by the 

state and more emphasis on endogenous growth, or the attraction of  

investment by qualities linked to the region, like the environment, the 

quality of life or the labour force. (Keating 1998, sid 74) 

Regionalpolitikens omvandling i Sverige kan sägas följa en sådan utveckling. Med 

det kommer också en ökad öppenhet inför differentiering mellan Sveriges regio-

ner (Hallin, Lindström et al. 2000). I propositionen ”En politik för tillväxt och 

livskraft i hela landet” kan man bland annat läsa att:  

Tillväxt skapas på lokal och regional nivå, av människor i företag och den 

service som kommuner runt om i landet svarar för. Eftersom villkoren  

varierar över landet är större regional och lokal handlingsfrihet en viktig 

förutsättning för en jämnare tillväxt. (Prop 2001/02:4, sid 6) 



 52 

En viktig komponent i sammanhanget är att den regionala nivån stärks. Den  

regionala utvecklingspolitiken, som är en ersättning för den gamla regional-

politiken, kan sägas vara beroende av regionernas egen vilja och deras behov av 

att utvecklas.  I propositionstexten står det att:  

Det finns därför goda skäl att genomföra en politik där den regionala ni-

vån lyfts fram som en samarbetsarena för utvecklingsarbete mellan staten 

och kommuner, landsting, näringsliv och organisationer. (Prop 2001/02:4, 

sid 6) 

Regionalt samarbete anses rent allmänt som en viktig framgångsfaktor för länen. 

Genom bildande av SVO ges bättre förutsättningar att växa utan egna krafter. 

Det är först genom bildandet av ett sådant organ som det ges möjligheter till tyd-

lig förankring och regional prägel på utvecklingsarbetet. Det är först då som regi-

onala aktörer själva kan utarbeta egna, lokalt och regionalt förankrade, program 

för länets utveckling.8 Vill man stärka regionens möjligheter att utvecklas och 

stärkas ekonomiskt framställs det som ett logiskt alternativ att fördjupa de regio-

nala samarbetena genom bildandet av SVO.  

Om vi ser på detta resonemang utifrån ett europeiskt perspektiv finns det forskare 

som argumenterar för att det finns ett positivt samband mellan regionalt självsty-

re och ekonomisk utveckling. Leonardi och Garmise (1992) visar i sina empiriska 

studier at regioner med välutvecklade institutioner för självstyrelse också är de 

som är mest utvecklade. Slutsatsen är inte allt för avlägsen de resultat som  

Putnam och hans forskningsteam fann i Italien (Putnam 1996, passim). Leonardi 

och Garmises förklaring är dock något annorlunda. De menar att de stöd som 

svagare regioner får från staten eller andra aktörer på sikt innebär att det växer 

fram ett beroendeförhållande vilket hämmar regionens möjligheter att växa.  

Genom decentralisering och ett stärkande av den regionala nivån tvingas regio-

nerna att forma den regionala politiken inifrån. Det innebär också att regionala 

aktörer kan kliva in i en mer strategisk roll att driva regionens utveckling framåt 

vilket skulle kunna främja svagare regioner (Leonardi och Garmise 1992). Alltså 

                                                 
8 Dessa program kan ses som paraplydokument för olika utvecklingsåtgärder. Det kan exempelvis 
handla om att utveckla planer för regional transportinfrastruktur, regionala tillväxtprogram, etc. 
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skulle man kunna tänka sig att politiska aktörer i svaga regioner är angelägna om 

att bilda en självstyrande institution.  

Andra forskare vänder på resonemanget. Cheshire och Gordon anser att incita-

menten att engagera sig för den egna regionens utveckling kommer att vara störst 

i redan starka regioner. De som är starka och utvecklade har därmed bättre förut-

sättningar att stärkas ytterligare (Cheshire och Gordon 1995). Redan i början av 

1990-talet förde Gidlund ett liknande resonemang om följderna av en mer euro-

peiserad och konkurrensbaserad regionalpolitik. Han antyder också att fram-

gångsrika regioner kommer att verka för större regional autonomi eftersom det är 

dessa som får bära bördorna av den regionala omfördelningen: ”Den regionalism 

som utgår från framgångsrika regioner kan därför förväntas vara offensiv och 

verka för regional konkurrens och fördelning enligt marknadsprinciper” (Gidlund 

och Sörlin 1991, sid 165).  

Den regionalpolitiska utvecklingen ger stora möjligheter för regioner att själva 

axla ansvaret för sin egen utveckling. Det finns också uttryckta förhoppningar om 

det. Bildandet av ett SVO kan ses som en möjlighet för länen att ta ansvar för sin 

egen utveckling och stärka den egna ekonomin. Ekonomiskt eftersatta regioner 

skulle kunna tänkas ha en del att vinna på att följa den ekonomiska modernise-

ringen av regionen. Det skulle kunna ske genom bildandet av ett lokalt och regi-

onalt förankrat politiskt organ och genom samarbete i regionen. Man kan också 

förvänta sig att redan ekonomiskt starka och utvecklade län är de som går i täten 

för bildande av SVO. Den frågan som i det empiriska materialet skall besvaras är 

hur framväxten av SVO står i relation till länens samlade ekonomiska status. Är 

det så att det är län med ett tydligt behov av en ekonomisk förstärkning som 

fångar möjligheterna att bilda ett SVO för att ta ansvaret för sin egen utveckling? 

Eller är utvecklingen den motsatta? Oavsett så innebär det att ekonomiska inci-

tament kan ha betydelse för att få aktörer att samarbeta. Frågan är därför: Vilken 

betydelse har den ekonomiska situationen för framväxten av SVO?  
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Regionbyggnad som kollektiv handling  

Regionalpolitikens utveckling och de reformvägar som valts uttrycker önskemål 

om ett ökat regionalt ansvarstagande. Genom bildandet av ett SVO kan demo-

kratiskt ansvar och viktiga instrument flyttas över till regionala politiska aktörer 

för att möjliggöra en mer lokal och regional förankring av de utvecklingssats-

ningar som företas. Bland annat får organet ansvaret för att ta emot och bereda 

ansökningar från en del av EU:s strukturfonder, besluta om användningen av  

vissa statliga medel för regionens utveckling samt besluta om prioriteringar vid 

upprättandet av länsplanerna för den regionala infrastrukturen. 

Dessa två olika delar antas utgöra viktiga aspekter på regionernas utveckling. 

Dels ur ett demokratiperspektiv, att faktiskt ansvar läggs på folkvalda politiker, 

dels ur ett ekonomiperspektiv, att man ges goda möjligheter att påverka sådana 

förutsättningar som kan antas vara viktiga för regionens ekonomiska framtida 

utveckling. Men kompetensen och det demokratiska ansvaret är inget som till-

delas av staten. För att sådan kompetens och ansvar skall tilldelas ett regionalt 

politiskt organ krävs det att kommunerna bildar ett SVO. Utan en enighet i den 

frågan förblir dessa värden ouppnåbara. Det duger inte om några önskar det, inte 

heller om nästan alla vill bilda ett SVO. Bildandet av ett sådant organ kräver att 

alla handlar gemensamt och säger ja till inrättandet av ett SVO i länet. 

En sådan situation påminner om det som ibland benämns som det kollektiva 

handlandets problem. I centrum för den problematiken finns för det första olika 

former av gemensamma nyttigheter som aktörerna vill få tillgång till samt för det 

andra, dessa aktörers handlande för att uppnå dessa. Nyttigheterna brukar vanli-

gen karaktäriseras utifrån hur pass tillgängliga och delbara de är. Det som upp-

märksammats mest inom samhällsvetenskapen är så kallade ”Public Goods” eller 

”Common Goods”. Historiskt är det den sistnämnda typen av nyttighet som 

fångat störst uppmärksamhet inom samhällsvetenskaplig forskning. ”Common 

Goods”, eller ”Common-pool resource” (Ostrom 1990) som det också benämns, 

är en vara som är fullt tillgänglig för alla men inte delbar. Det innebär att alla kan 

bruka den men att tillgången minskas så fort den nyttjas av någon. Tillsammans 

med vissa antaganden om mänskligt handlande ger den typen av nyttigheter en 
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tämligen dyster bild av människans förmåga att handla kollektivt för det gemen-

samma (Vedung, Klefbom et al. 2002). Jag vill dock, i likhet med andra, argu-

mentera för att det kollektiva handlandets problematik är intressant oavsett om 

de undersökta nyttigheterna uppfyller dessa strikta idealtypiska former eller ej. 

Problemen att samarbeta och handla kollektivt är alltid aktuellt när det finns öm-

sesidiga vinster att hämta. Eller som Elster formulerar det: 

Collective action problem arise because it is difficult to cooperate for their 

mutual benefit. To “solve” the problem is to achieve mutually beneficial 

cooperation. (Elster 1989, sid. 131) 

Kopplar vi samman diskussionen om det kollektiva handlandets problem med 

framväxten av SVO finns det vissa likheter. Det finns i länet aktörer (A i figur 

3.1), som utgörs av kommunerna, vilka kan antas vara fria att handla efter eget 

intresse för att möta problem och utmaningar. Dessa aktörer kan också antas 

vilja ta ett ökat ansvar för regionens utveckling. Det kan bland annat ske genom 

en tydligare demokratisk förankring av utvecklingsfrågorna samt tillgång till  

sådan kompetens som kan antas vara viktig för regionens utveckling. Om regio-

nala aktörer vill ha tillgång till dessa nyttigheter (B i figur 3.1) måste aktörerna 

handla kollektivt, de måste alla ställa sig bakom ett positivt beslut om att bilda 

ett nytt politiskt organ i länet. Samarbete och därmed bildandet av ett SVO i länet 

innebär att de önskvärda nyttigheterna blir tillgängliga för aktörerna.  

Generellt sett kan man säga att samarbete är något som kommit att bli ett allt 

mer vanligt inslag i kommunernas vardag. Kommuners samarbete med sin  

omgivning har lite olika skepnader men syftar generellt till att hantera problem 

eller lösa uppgifter som kommunerna, av olika skäl, inte själva kan lösa. Oavsett 

om man hänvisar till statens förändrade roll och styrning eller dess försvagning så 

finns det tydliga uttryck för att samarbete kommit att bli en allt mer arbetsform 

för kommunal och regional politik. Det är också något som uppmuntras från 

centralt håll (se bl.a. Gossas 2006). Utgångspunkten är generellt sett att man är 

starkare tillsammans med andra. Men ur ett teoretiskt perspektiv är en sådan  

utgångspunkt långt ifrån oproblematisk. 
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Figur 3.1. Samarbete som kollektiv handling 

 

 
Rationella aktörer – ett hinder för samarbete?  
Själva samarbetsproblematiken ligger inte i nyttigheternas natur allena, utan det 

är i kombination med antaganden om grunderna för mänskligt handlande som 

det hela ställs på sin spets. Den traditionella rationalistiska ansatsen har under en 

lång period haft en dominerande ställning i sammanhanget och sett på människan 

som en nyttomaximerande egoist.  Utgångspunkten för dem som ansluter sig till 

den här skolbildningen är att individens preferenser antas styras av egoistiska nyt-

tokalkyler, vilket kortfattat kan sägas innebära att individen främst försöker  

säkra sitt ekonomiska egenintresse och ”maximera sin nytta” (Hermansson 

1990). Kombinationen av dessa antaganden och de kollektiva nyttigheternas  

karaktärsdrag har fångat många forskares intresse genom åren. Ett klassiskt  

exempel är artikeln ”The Tragedy of Commons” där Garret Hardin tar sin  

utgångspunkt i den kraftiga befolkningstillväxten samt jordens begränsade natur-

resurser för att illustrera det miljöproblem mänskligheten står inför (Hardin 

1968). Hans illustration innebär en direkt problematisering av den liberala tanke-
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traditionen vad gäller föreställningen om att individers egna och fria beslut är det 

bästa för samhället som helhet.  

If this assumption is correct it justifies the continuance of our present pol-

icy of laissez faire in reproduction. If it is correct we can assume that men 

will control their individual fecundity so as to produce the optimum popu-

lation. If the assumption is not correct, we need to reexamine our individ-

ual freedoms to see which ones are defensible. (Hardin 1968, sid 1245) 

Hardins poäng är att människors fria handlingar inte alls behöver leda till en för 

samhället optimal situation, snarare tvärtom. Om vi antar att det står var och en 

fritt att nyttja en kollektiv nyttighet kommer den egoistiska nyttomaximerande 

människan bruka den maximalt eftersom det är det mest lönsamma. För kollek-

tivet är detta beteende dock förödande på lite längre sikt eftersom allmänningar 

som ängar eller vattendrag är begränsade. Trots att det finns ett kollektivt intresse 

av att bevara en viss nyttighet leder människornas otyglade handlande till en för 

alla ogynnsam situation. Häri ligger en av de mest centrala lärdomarna utifrån 

den här forskningen, nämligen att vad som är individuellt rationellt inte nöd-

vändigtvis sammanfaller med vad som är kollektivt rationellt. 

En enskild individ kommer att få det bättre, om alla bidrar till att nyttig-

heten bevaras, men den enskilde kommer att få det ännu bättre, om hon 

själv kan överutnyttja den samtidigt som andra underutnyttjar den.  

(Vedung, Klefbom et al. 2002, sid 32) 

En annan klassiker i sammanhanget är boken ”The Logic of Collective Action” 

där Mancur Olson ifrågasätter den samarbetsoptimistiska syn som återfanns i 

somliga teorier om bland annat intressegrupper. Han vänder sig mot föreställ-

ningen om att samarbeten uppstår som en logisk följd av att aktörerna inser nyt-

tan med samarbetet. Olson, som också bygger sitt resonemang på antaganden om 

människan som nyttomaximerare, argumenterar istället för det omvända, dvs. att 

det är rationellt att åka gratisskjuts på andras bekostnad.  
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Unless the number of individuals is quite small, or unless there is coercion 

or some other special device to make individuals act in their common  

interest, rational, self-interested individuals will not act to achieve their 

common or group interests. (Olson 1965, sid 2) 

Det främsta skälet till att människor kommer att välja att vara fripassagerare är 

enligt Olson att den enskilde bedömer det sannolikt att hon eller han också utan 

medverkan eller egna insatser får tillgång till nyttigheten. Eftersom den marginella 

betydelsen av en enskild insats avtar med gruppens storlek kommer gratisåkar-

problemet vara mest tydligt i större grupper.  

When a partnership has many members, the individual partner observes 

that his own effort or contribution will not greatly affect the performance 

of the enterprise. (Olson 1965, sid 55) 

Sammantaget ger oss den aktörsbaserade rationalistiska skolbildningen ingen lös-

ning på problemet, snarare förser den oss med en förklaring till varför samarbe-

ten inte uppstår. Såväl historien som vår nutid uppvisar dock exempel på att nyt-

tigheter trots allt upprätthålls eller kommer till stånd.  

Lösningarna 
Följer man det rationalistiska resonemanget om aktörers bristande förmåga att 

samarbeta och handla kollektivt når man slutsatsen att mänskligt handlande leder 

till ett icke optimalt utfall. Trots att individerna vet att samarbete lönar sig finns 

ingen anledning, av skäl redan nämnda, att välja en kooperativ strategi. En sådan 

situation beskrivs vanligen som ett socialt dilemma:  

Individuals in interdependent situation face choices in which the maximi-

zation of short term self-interest yields outcomes leaving all participants 

worse off than feasible alternatives. (Ostrom 1998, sid 1) 

Vad som gör dilemmat ännu dystrare är att det, under vissa antaganden, illu-

strerar vad som spelteoretiker benämner stabila men ineffektiva jämviktslägen. 

Det innebär att ingen av de involverade spelarna har anledning att byta hand-

lingsstrategi trots att den är suboptimal. Under åren har det presenterats olika 

lösningar för hur dessa dilemman skall undvikas. Lösningarna har, i likhet med 
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såväl Hardins som Olsons texter, baserats på ett antagande om individen som 

rationell egoistisk nyttomaximerare, en ”homo economicus”. Utgångspunkten i 

ett sådant ”tunt” rationalitetsbegrepp (Elster 1983) innebär en utgångspunkt att 

aktörernas handlande inte på något sätt tar hänsyn till sociala och kulturella fak-

torer. I likhet med Hobbes lösning för att undvika ett tillstånd av ”allas krig mot 

alla” så rättfärdigar dessa teorier snarare behovet av en utomstående suverän 

makt eller någon annan form av regulering som kan reglera människors handlan-

de och bistå dem i att etablera eller upprätthålla en nyttighet. Den huvudsakliga 

lösningen på problemet har varit olika formella institutioner.  

En institution beskrivs vanligtvis som en uppsättning regler eller normer som reg-

lerar aktörers handlande. De har den funktionen att de reglerar och vägleder 

människors samspel och minskar osäkerheten i vardagslivet. (North, Lundh et al. 

1993). Det kan handla om såväl rättsliga eller organisationsbestämda regler som 

vedertagna informella principer och konventioner. Institutioner kan därför be-

skrivas som formella eller informella (Rothstein 1996). Det är dock inte helt 

ovanligt att man med politiska institutioner avser sådana av mer formell natur. 

Margaret Levi har beskrivit dessa som:  

Formal arrangements for aggregating individuals and regulation their  

behaviour through the use of explicit rules and decision processes  

enforced by an actor or set of actors formally recognized as possessing 

such power. (Levi 1990, sid 405) 

Regeringar, parlament, domstolar, departement, kommuner, kommunfull-

mäktige, lagar och förordningar är alla exempel på formella institutioner som 

reglerar eller på olika sätt påverkar människors handlande. Den snäva rationalis-

tiska ansatsen har vanligen sett på institutioner som just sådana formella spel-

regler vilka ger förutsägbara handlingsmönster och därmed goda förutsättningar 

att undvika samarbetsproblem. Det är i dessa former av institutioner som vi fin-

ner de vanligaste lösningarna på olika kollektiva dilemman.  

Den mest uppenbara formen att organisera en sådan lösning är genom statlig  

reglering, försörjning och fördelning. Men statlig kontroll som en väg ur samar-

betsproblemet har dock visat sig vara problematisk eftersom det i praktiken varit 
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svårt att genomföra kontroll och inspektion på ett tillräckligt bra sätt samt att 

lokala intressen korrumperat den statliga kontrollverksamheten (Rothstein 2003). 

Ett annat problem som framförts av Taylor (1987) är att den altruism som kan 

växa fram inom en arkaisk gemenskap och spela en viktig roll riskerar att mini-

meras eller förstöras av statens tvångsregleringar.  

En annan lösning på det kollektiva handlandets dilemma är marknadsordning 

och införande av privat ägande, men också den här lösningen är problematisk 

och har kritiserats på flera punkter. Den liberales försvar är sannolikt att privat 

ägande är av godo och genererar en optimal fördelning genom efterfråge- och 

utbudsmekanismerna. Kritiken mot en sådan lösning är att det är svårt att avgöra 

vem som äger olika naturresurser samt att en privat nyttighet innebär att den inte 

är fritt tillgänglig för alla. När det gäller vattnet, luften, fiskarna i haven och all-

männingarna förefaller även en sådan lösning på samarbetsproblemet därför pro-

blematisk (Rothstein 2003).  

Men det finns ytterligare en lösning. Senare års forskning har kritiserat och påvi-

sat bristerna i en allt för snäv rationalistisk ansats. Dels för att den inte är till-

räckligt empiriskt förankrad, dels för att den gör en rad orealistiska antaganden 

vilket gör teoriernas användbarhet relativt begränsad (Ostrom 1998). Vad empi-

risk forskning har visat är att samarbeten växer fram i mycket större omfattning 

än vad en snäv rationalistisk ansats kunnat förutsäga och att de många gånger 

förmår lösa eller undvika sociala dilemman utan vare sig stat eller marknadslös-

ningar. Vad den forskningen har visat och argumenterat för är att det går att 

konstruera modeller för aktörers rationella handlande där samarbete inte bara är 

en möjlig spelstrategi för den enskilda aktören utan också ett rationellt val om 

man vidgar modellen och inkluderar olika normer och kulturvärden. Såväl fall-

studier som experimentell forskning har funnit att människors kalkyler förändras 

till mer kooperativa när förutsättningarna i sammanhanget är de rätta.  

En tankekonstruktion som fångar en sådan vidgning av modellen är den så kalla-

de sociala fällans logik. Utgångspunkten i den är att aktörer befinner sig i en situ-

ation där ett samarbete mellan samtliga involverade också är lönsamt för alla, det 

känner aktörerna till. Trots det kommer inget samarbete till stånd eftersom den 
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enskilda aktören gör bedömningen att man inte litar på att de andra kommer att 

välja en kooperativ spelstrategi. Det är i en sådan slutsats den traditionella ratio-

nalistiska ansatsen landar, nämligen att det kan vara rationellt för den enskilde 

att inte samarbeta trots att det är kollektivt rationellt. Vad den sociala fällan illu-

strerar är dock att det finns en lösning på vad som benämns det kollektiva age-

randets problem. Om man gör bedömningen att man kan lita på att de andra  

aktörerna kommer att agera kooperativt finns starka skäl att själv välja att sam-

arbeta. Lösningen innebär att aktörernas preferenser inte i förväg är givna utan 

förändras beroende av den sociala kontexten.  

Den sociala fällans logik visar inte bara att vissa normer är av betydelse samt att 

individerna kan ta in dessa i sina kalkyler. John Platt använde också uttrycket 

”Social Trap” för att visa att fällan är synnerligen svår att ta sig ur när den väl 

har stängts (Platt 1973). Om man inte har den tillräckliga tilliten till de andra 

aktörerna är sannolikheten stor att den sociala fällan slår igen. Därmed blir den 

önskvärda nyttigheten inte tillgänglig. Den här fällan är sedan mycket svår att ta 

sig ur eftersom historien av tidigare samarbetsförsök ligger som grund för hur 

man bedömer de andra aktörernas sannolika handlande. Därmed kan det uppstå 

en situation där ingen har incitament att byta strategi trots att alla förlorar på 

situationen och man befinner sig därmed i ett stabilt och för kollektivet ofördel-

aktigt jämviktsläge. För att inte minimera aktörernas betydelse i sammanhanget 

beskrivs mänskligt handlande i dessa situationer som ”strategiskt” i bemärkelsen 

att ens eget handlande bestäms av hur man bedömer det sannolikt att andra 

handlar (Rothstein 2003). 

En bredare och mer realistisk modell placerar därmed normer och kultur på 

samma nivå som lagar och andra mer formella institutioner. De påverkar näm-

ligen människor på ett motsvarande sätt genom att de både sätter gränser för vad 

aktörer kan eller får göra samt skapar förväntningar på vad andra och man själv 

skall göra. Ibland kan också sådana informella institutioner ha större betydelse än 

formella för att påverka människors agerande. Inom ett visst kulturellt samman-

hang kan det exempelvis vara legitimt att begå hedersrelaterat våld trots att det 

enligt lagen (den formella institutionen) är straffbart och att påföljderna kan  

innebära fängelse (Rothstein 2003). Det finns därför ingen anledning att tradi-
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tioner och sociala normer ses som väsensskilda från formella regelsystem, snarare 

är de placerade i var sin ände av en kontinuerlig dimension (se bl.a. March och 

Olsen 1989).  

Den snävare rationalistiska ansatsens lösning på sociala dilemman är enbart  

teorigrundad och innebär att formella institutioner införs utifrån. Den breddade 

rationalistiska ansatsen9 är både teori- och empirigrundad och utgår från att 

självreglerande nätverk av aktörer själva kan etablera och upprätthålla sådana 

institutioner. I dessa spelar informella regler och normer en avgörande roll efter-

som de antas påverka människors kollektiva handlande, på samma sätt som for-

mella institutioner gör. Elinor Ostrom är en av de forskare som både bidragit 

med empirisk data och en teoriutveckling som banat väg för en breddning av en 

rationalistisk förklaringsmodell för kollektiv handling. En sådan utveckling är 

nödvändig enligt henne, annars står samhällsvetare oförstående inför framväxten 

av samarbete för kollektiv handling eller institutionell förändring där det ekono-

miska förnuftet förefaller skina med sin frånvaro (Ostrom 1998).  

Samarbetskultur 
Det finns många studier av kulturens och de sociala normernas betydelse för 

samhällsbyggande. Ett av de mest kända exemplen är Robert Putnams studie av 

en decentraliseringsreform i 1970-talets Italien (Putnam 1996). En central slut-

sats som Putnam och hans forskarlag drog var att skillnaderna mellan regio-

nerna, vad gäller demokratisk och ekonomisk framgång, kunde förstås och för-

klaras genom variationen i det sociala kapitalet. Även om uttrycket i sig inte var 

nytt fick begreppet socialt kapital ett stort genomslag på 1990-talet efter att 

Robert Putnam publicerade boken ”Den fungerande demokratin”. Skälen till 

uppmärksamheten består delvis i de implikationer som forskningsresultaten ger 

men också i den debatt som kom att kretsa kring begreppen socialt kapital och 

mellanmänsklig tillit. Kortfattat så avsåg Putnam med socialt kapital de samar-
                                                 
9 Ellinor Ostrom har använt uttrycket ”second generation rational choice theory” för att skilja den från 
den första generationens rationalistiska teorier. I dessa har aktörerna fullständig information, konsistenta 
preferenser och strävar efter materiell maximering. Dessa mer traditionella utgångspunkter har varit bra 
på att förutsäga beteenden på den finansiella marknaden eller i vissa avgränsade politiska situationer men 
mindre bra på att förstå och förklara aktörers handlande i komplexa situationer. I den andra generationens 
rationalistiska teori, som här benämns en breddad rationalistisk ansats, betonas kontextens betydelse. 
Utan kännedom om den kan inte aktörers handlande förutsägas. (se bla Ostrom 1998; Ostrom 2005). Här 
har uttrycket en breddad rationalistisk ansats använts som ett uttryck för denna utveckling. 
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betsfrämjande normer som växer fram genom människors engagemang i nätverk 

och föreningar. Framförallt var det i sådana sammanhang som mellanmänsklig 

tillit kunde växa fram. Vidare menade Putnam att den här tilliten blev ett kapi-

tal som kom alla i samhället till godo. Den tillit som växer inom avgränsade 

grupper utvecklas till en mer generell mellanmänsklig tillit utanför gruppen. Den 

här mer generella tilliten har starka positiva effekter på demokratin generellt. Få 

motsäger Putnam vad gäller det sociala kapitalets betydelse för demokratin. 

Däremot är inte alla överens om att den generella mellanmänskliga tilliten växer 

ur avgränsade gruppers sociala interaktioner på det sätt som Putnam argumen-

terar för (se bl.a. Rothstein 2003). Det främsta argumentet mot detta är att det 

finns grupper i samhället vars interna sociala kapital får starkt negativa effekter 

på övriga samhället. Bo Rothstein (2003) exemplifierar bland annat detta med 

maffia och motorcykelgäng vars interna tillitsband näppeligen har någon positiv 

effekt på det omgivande samhället. Snarare kan det beskrivas som ett negativt 

socialt kapital.  

Trots att Putnams studie av den italienska demokratin fått utstå kritik så utgör 

den ett bra exempel på ambitionen att konstruera samt empiriskt använda en för-

klaringsmodell på aktörsnivå där sociala normer, historia och kulturvärden har 

stark betydelse. I likhet med breddningen av den rationalistiska ansatsen, redovi-

sad tidigare, utgår Putnam från att vi har att göra med rationellt kalkylerande 

aktörer som gör medvetna val och fattar övervägda beslut samt att dessa aktörers 

samarbetsbenägenhet starkt påverkas av de systemen av normer som finns i en 

given kontext. Trots det har Putnam många gånger fått utstå kritik för att han 

betonat just historien och kulturen som allt för determinerande. Andra vill sna-

rare framställa Putnams studie som djärv just på grund av att han länkar samman 

två skolbildningar som ”vanligen antas stå i en avgörande konflikt med var-

andra” (Rothstein 2003). 

Putnam lyfter upp ett antal viktiga normer varav tilliten är en av dessa. En annan 

viktig norm är reciprocitet. Putnam är inte ensam om att fästa uppmärksamhet på 

en sådan norm, flera forskare har understrukit betydelsen av den i situationer av 

samarbete för gemensamma nyttigheter. Reciprocitetsbegreppet är komplext och 

saknar någon direkt och enkel översättning på svenska. Ömsesidighet är en del av 
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begreppet men är samtidigt inte tillräckligt för att fånga hela innebörden. Det 

finns ett flertal olika reciprocitetsnormer, men kärnan i alla är att människor ten-

derar att bemöta en positiv handling med en positiv mothandling samt en negativ 

handling med en motsvarande mothandling. På kort sikt kan varje enskild hand-

ling ses som uttryck för altruism men bör på lång sikt ses som ett uttryck för 

egenintresse. Därmed bör en reciprocitetsnorm generellt sett inte ses som något 

annat än en nyttostrategi. Vad som gör normen speciell är att den tenderar till att 

förbättra situationen för alla inblandade eftersom den oftast främjar samarbete. 

På ett motsvarande sätt som tillit förmår den under vissa förutsättningar lösa so-

ciala dilemman och undvika stabila jämviktslägen som inte är optimala för grup-

pen.   

Var kommer då en sådan norm ifrån och hur växer den fram? I likhet med Put-

nams förklaring till hur vi skall förstå och förklara framväxten av mellanmänsklig 

tillit är uppkomsten av reciprocitetsnormer också beroende av sociala interaktio-

ner. Enligt såväl Putnam som Ostrom kan man under de rätta förutsättningarna 

lära sig reciprocitetsnormer som stimulerar samarbeten. En sådan inlärning är 

beroende av social interaktion på samma sätt som tillitsnormen är. Reciprocitets-

normerna kan skilja sig åt mellan olika kontexter och alla är inte lika framgångs-

rika att främja framväxten av samarbete. Robert Axelrod redovisar i sin bok 

”The Evolution of Cooperation” (1984) för olika reciproka strategier. Dessa 

ställs mot varandra i datorsimulerade turneringar för att se vem som på sikt gene-

rerar de mest optimala spelutfallen. Den strategi som är mest robust och gene-

rerar bäst resultat är den så kallade lika-för-lika-strategin10. Den normen säger att 

man alltid samarbetar först och sedan alltid möter en handling med motsvarande 

handling.  Den når generellt sett mycket bättre resultat än andra reciproka nor-

mer som säger att man aldrig skall samarbeta. Lika-för-lika-normen innebär dock 

att man måste vara beredd att straffa handlingar som är negativa för samarbete 

men också att belöna handlingar som främjar det. Utgångspunkten är således att 

aktörer baserar sitt handlande på information om tidigare spel. Genom att se  

aktörerna som adaptiva kan de lära sig och på sikt förändra sitt beteende till ett 

som är mer optimalt. Förutsättningarna för inlärningen är dock att spelen upp-

                                                 
10 Denna stategi, som på engelska benämns "Tit for Tat"-strategin, var Anatol Rapoports bidrag 
till Axelrods spelturnering. 
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repas. Skulle spelen utspelas i bara en enda omgång skulle inte slutresultatet vara 

detsamma och vi skulle se betydligt fler så kallade fripassagerare. Betydelsen av 

upprepning finner vi också i Putnams resonemang där just täta och frekventa spel 

är förutsättningar för att goda normer sprider sig eller upprätthålls i en grupp.  

En effektiv norm för generaliserad reciprocitet är sannolik förknippad 

med täta nätverk av socialt utbyte. I samhällen där människor kan vara 

säkra på att förtroendet blir återgäldat, inte utnyttjat, är det troligare att 

utbyte följer. (Putnam 1996, sid 208) 

Devisen ”Repetitio est mater studiorum”, upprepning är inlärningens moder, har 

därmed en betydelsefull roll i sammanhanget om hur vi generellt skall förstå  

aktörers kollektiva handlande som strategiskt och adaptivt. Skälet är att aktörer 

antas förändra sitt beteende i så kallade upprepade spel eller om den enskilde tror 

att spelet kommer att upprepas.  Ur ett förenklat spelstrategiskt perspektiv har 

det att göra med att de rationella aktörerna antas anpassa sitt spelande för att 

maximera sin egennytta. Ur ett mer sociologiskt perspektiv handlar det snarare 

om att upprepad interaktion ger aktörerna möjlighet att samla på sig information 

och lära sig något om hur andra spelar, vilka man kan lita på, vad det finns för 

normer och i ett senare skede använda den informationen och dessa normer som 

grund för kommande handling. Därför är det viktigt att poängtera att själva upp-

repningen i sig inte är något elixir för framgångar vad gäller kollektiv handling, 

bara att aktörer förändrar sitt beteende om spelen upprepas. Upprepning kan ses 

som nödvändig men inte tillräcklig för vår förståelse av hur samarbeten växer 

fram och upprätthålls. Om inte information om de andra spelarna och deras stra-

tegier kan insamlas har inte själva upprepningen något större betydelse.  

Det är svårt att upprätthålla samarbete när spelet inte upprepas (eller när 

det är sista spelomgången), när informationen om de andra spelarna sak-

nas och när antalet spelare är stort. (North, Lundh et al. 1993, sid 30) 

Vad som är intressant är därför inte själva upprepningen utan att människor träf-

fas, kommunicerar och kan samla på sig information om andra. Utan denna in-

formation måste beslutas fattas på osäkra grunder. I så kallad ickekooperativ 

spelteori har kommunikation antagits ha ringa betydelse, den har snarast setts 
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som småprat som inte påverkar individernas kalkyler för handlande. Ett flertal 

experimentella studier har visat att ett sådant antagande inte kan ges något empi-

riskt stöd. Snarare förefaller kommunikation ha stor betydelse för samarbete. 

With a chance to see and talk with others repeatedly, a participant can  

assess whether he or she trusts others sufficiently to try to reach a simple 

contingent agreement regarding the level of joint effort and its allocation. 

(Ostrom 2002, sid 51) 

Den huvudsakliga förklaringen är inte bara att informationen i sig har betydelse 

som beslutsunderlag. Möjligheten att mötas ansikte mot ansikte och på så sätt 

utbyta information förändrar spelstrategierna dramatiskt.  

I experiment där de medverkande har möjlighet att kommunicera via datorer på-

verkas handlingsstrategierna positivt men inte alls i samma omfattning som direkt 

kommunikation (Ostrom, Gardner et al. 1994; Ostrom och Walker 2002). 

Kommunikation har således ett positivt samband med tillitsnivåerna i en grupp. 

Enligt forskare som genomfört experimentella studier av detta samband är för-

klaringen att kommunikation bland annat kan förmedla nödvändig information 

vilket påverkar möjligheter att göra trovärdiga överenskommelser, att utveckla en 

gruppidentitet och lägger också till andra subjektiva värden i kalkylen.  

Yet a consistent, strong, and replicable finding is that substantial increases 

in the level of cooperation are achieved when individuals are allowed to 

communicate on a face-to-face basis. (Ostrom 2002, sid 19) 

Kommunikationen är därför avgörande för att förmedla historisk information 

och därmed också bidra till tillits- och reciprocitetsnormers framväxt (North, 

Lundh et al. 1993; Ostrom och Walker 2002). Den är också väsentlig för att ge 

tillgång till information om andra aktörer och tidigare händelser vilket kan hjälpa 

den enskilde att bedöma andra aktörers trovärdighet. Dessa ”rykten” påverkar 

nivån av tillit till en aktör, vilket i sin tur har stor betydelse för utvecklandet av 

ett ömsesidigt handlande. Erfarenheterna härifrån bildar ny information och ryk-

ten vilket vidare påverkar aktörernas tillit, och så vidare (Ostrom 2002). Putnam 

ställer sig också bakom ett sådant påstående men understryker nätverkens bety-
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delse i sammanhanget. Dessa underlättar kommunikationen11 och ger en bra gro-

grund för en förstärkning av det ömsesidiga förtroendet mellan deltagarna som 

därmed får det lättare att samarbeta. Frånvaro av information och kommunika-

tion kan påverka situationen i en omvänd riktning och kan förstärka det kollek-

tiva handlandets dilemman (Gambetta 1988). 

Om man ser på en lång följd av upprepad interaktion som utspelar sig över en 

relativt lång tidsperiod får vi en historia fylld av moment ur vilken information 

om tidigare händelser och andra aktörsgrupper kan hämtas. Detta faktum är 

centralt för Putnams förståelse av utvecklingen av socialt kapital och samarbets-

främjande normer. Han betonar i likhet med Douglas North (North 1993) att det 

finns en spårbundenhet som förklarar variationen i socialt kapital mellan regio-

ner. Skillnader i förutsättningar redan för 1000 år sedan förklarar skillnaderna 

mellan olika delar av Italien idag. Det innebär bland annat att ett korrupt eller 

inkooperativt beteende i Syditalien, med sin specifika historia, enligt Putnam är 

rationellt medan det inte nödvändigtvis är det i norra Italien som har en annan 

historia. Putnam refererar själv till North som skriver: 

Spårbundenhet innebär att historien spelar roll. Vi kan inte förstå dagens 

val /.../ utan att klarlägga institutionernas framväxt. (North 1990 refere-

rad i Putnam 1993, sid 140) 

Historien måste därför ses som viktig eftersom den hjälper oss förstå normernas 

utformning. Historien är som vi tidigare visat också en viktig källa av informa-

tion för människornas egna kalkyler. Historiska data transfereras mellan männi-

skor i de sociala interaktionerna och bidrar till framväxten av föreställningar och 

fördomar av andra grupper. Vem och vilka kan vi lita på? Gruppers kollektiva 

minnen av tidigare händelser är därför beroende av människors kommunikation 

och upprepade interaktion.  

                                                 
11 Forskning har inte bara visat att kommunikation generellt sett har betydelse utan dess form 
spelar också en väsentlig roll. I synnerhet när det gäller processer som syftar till ett gemensamt 
beslutsfattande bör samtalet kännetecknas av öppenhet och jämlikhet. Bland andra argumenterar 
Misztal (1996) och Ostrom (1990) för att det deliberativa samtalet är en viktig grogrund för tillit 
och reciprocitet. Om samtalet är öppet, aktörerna beredda att seriöst lyssna till andras argument 
och ta till sig synpunkter från andra kan samtalet bidra till att preferenser omformas och på så 
sätt ge ett fundament på vilket samarbetslösningar kan byggas.  
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Collective action problems are typically solved by changing the incentive 

structure facing individuals or by inducing cooperative behavior through 

repeated social interaction. (Chong 2000, sid 15) 

Regional samförståndskultur 
Hur kan de ovan diskuterade faktorerna komma till uttryck i en svensk regional 

kontext? Utifrån det teoretiska resonemanget kan man förvänta sig att förutsätt-

ningarna för kollektivt handlande är mer gynnsamma i de län där de rätta kultu-

rella förutsättningarna är närvarande. De samarbetsunderstödjande normerna 

bidrar till att samarbete framstår som ett rationellt alternativ, inte bara för sin 

egen nytta utan också för kollektivets. En sådan samförståndskultur kommer till 

uttryck genom att aktörer uttrycker en tillit och ömsesidighet till varandra samt 

att relationerna dem emellan är konfliktfria och ger en god grund för samarbete 

och ett gemensamt kapacitetsbyggande. Frånvaro av tillräckligt goda kulturella 

förutsättningar alternativt närvaron av en kultur som snarare består i misstro 

mellan aktörerna har en motsatt funktion. Den centrala frågan är därför: vilken 

betydelse har regional samförståndskultur för framväxten av SVO Kommande 

empiriska undersökningar kan förhoppningsvis ge svar på den här mer över-

gripande frågan. 

Regionbyggnad och pådrivande aktörer 

De två inledande teoretiska perspektiven ger möjligheter att ta hänsyn till olika 

strukturella och institutionella förhållanden som på olika sätt kan tänkas påverka 

framväxten av nya politiska institutioner i länen. För att göra analysmodellen mer 

komplett kommer ytterligare en komponent att adderas, nämligen olika aktörers 

betydelse. Jag redogjorde tidigare för de empiriska iakttagelserna att kommunala 

politiker och tjänstemän är allt mer aktiva utanför den egna kommunen och i 

regionala sammanhang. I det sammanhanget beskrev jag också de mer normativa 

utgångspunkterna som finns och som föreskriver betydelsen av att dessa aktörer 

tar på sig rollen som pådrivande ledare i regionala sammanhang. Men vad finns 

det för olika teoretiska perspektiv som kan hjälpa oss att förstå de kommunala 

aktörernas agerande i regionbyggandet? Varför är ledande politiker och tjänste-

män, som egentligen har ett kommunalt uppdrag, aktiva utanför den egna kom-

munen och i regionala sammanhang? I detta avsnitt redovisas ett teoretiskt per-
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spektiv som ger möjligheten att till redan redovisade strukturella och institutio-

nella perspektiv lägga till aktörernas betydelse.  

En första utgångspunkt för det här tillägget är att analysmodellen, utan detta 

tillägg, i huvudsak skulle komma att handla om olika sorters strukturella beting-

elser. En andra utgångspunkt är mer knuten till den svenska kontexten. Empiris-

ka iakttagelser av det kommunala ledarskapets praktik (såväl politiker som tjäns-

temän) visar att det ofta bedrivs utanför det kommunala territoriet och i regiona-

la sammanhang och kan därför bedömas vara av stort intresse.  

Rationella ledare 
Ledarskapsbegreppet delas ofta upp längs två dimensioner (se bl.a. Yukl 2002). a) 

att administrera och att lösa givna uppgifter, b) att engagera och mobilisera  

resurser. Ett sådant ledarskap innebär att en ledare leder andra i bemärkelsen 

”går före” och stämmer tämligen bra överens med den mer normativa utgångs-

punkten om ett mer aktivt regionalt ledarskap. Det kräver framåtblickande och 

en förmåga att vara strategisk för att styra organisationen i en specifik riktning 

samt att identifiera strategiska framtidsfrågor. Den här dimensionen av ledarskap 

är också något som kommit att betonas allt mer i den moderna kommunala för-

valtningspolitiken (Montin 2002). Utifrån ett sådant perspektiv består ledarska-

pet inte bara av reaktion utan också av aktion och innovation.  

Hur kan vi förstå att dessa kommunala aktörer tar på sig ett sådant ledarskap? 

Vad har de för motiv och vad är det för intressen som driver dem? Bland annat 

har man betonat betydelsen av starka och auktoritativa ledare som förmår påver-

ka andra aktörers handlande i en viss riktning men också genom att stimulera 

utvecklingen av ett gemensamt värderingsmönster. Inte i syfte att tjäna något bre-

dare allmänintresse, snarare partikulära intressen där ledarnas egna eller före-

trädda intressen står i centrum (se bl.a. Bates 1997; Chong 2000; Rothstein 

2003). Politiska och administrativa ledare som agerar för stärkandet av regionen 

och bildandet av nya politiska institutioner i länen måste ur ett sådant perspektiv 

se någon form av egennytta i utövandet av ett sådant ledarskap. Ett problem i 

sammanhanget är att en sådan utgångspunkt om aktörernas egennyttiga agerande 

inte kan erbjuda någon lösning på det kollektiva handlandets dilemma vilket jag 
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redan tidigare har redovisat. Om alla aktörer har givna nyttofunktioner och bara 

handlar utifrån egennyttan kommer man att försöka vara gratisåkare på andras 

bekostnad, vilket sammantaget leder in aktörerna i en social fälla som är svår att 

ta sig ur. Även om vi gör tillägget att kommunala ledare agerar utifrån den repre-

senterade kommunens intresse så förändras inte situationen.  

Kommunala aktörer som regionala entreprenörer 
En teoretisk lösning är att vända sig mot forskningen om så kallade ”eldsjälar” 

(Ronnby 1995), ”policy brokers” (se bl.a. Sabatier och Jenkins-Smith 1997) eller 

det som Kingdon kallar ”policy entrepreneurs” (se bl.a. Kingdon 1995). Dessa 

exemplifierar alla ett ledarskap som handlar om att gå före, vara innovativ och 

som nödvändigtvis inte heller drivs av något snävt egenintresse. Ronnbys eldsjälar 

är mer utåtriktade, rörliga och engagerade än andra och de har oftast en god 

kännedom om lokalsamhället. Enligt Kaarhus har de också en förmåga att sam-

ordna intressen och skapa harmoni mellan individuella och kollektiva mål och 

idéer (Kaarhus 1991; Wihlborg 2000). Kingdons uttryck ”policy entrepreneurs” 

ligger mycket nära de eldsjälar som bland annat Kaarhus och Ronnby pratar om. 

Kingdon beskriver dem som: 

Advocates who are willing to invest their resources – time, energy, reputa-

tion, money – to promote  a position in return for anticipated future gain 

in the form of material, purposive, or solidary benefits. (Kingdon 1995, 

sid 179) 

Dessa policyentreprenörer har också en förmåga att göra rätt saker vid rätt tillfäl-

le. Kingdon beskriver dessa tillfällen som ”policy windows” och ett sådant föns-

ter utnyttjas för att driva en viss hållning (Kingdon 1995). Här finns vissa likheter 

med uttrycket ”eldsjäl” eftersom han eller hon träder fram vid rätt tillfälle och tar 

initiativ genom att på ett engagerat sätt formulera det som andra antas ha ett  

intresse av. Dessa drivande aktörer har dels andras förtroende, dels tillräckliga 

kunskaper att mobilisera andra till handling och samarbete. Ofta har de en  

mycket central roll i det inledande skedet och bidrar till att en gemensam värde-

grund kan etableras (Ronnby 1995). 
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Vad är det för motiv och intressen som driver dessa aktörer till att gå i spetsen för 

en samhällsförändring? En möjlighet är att se deras handlande som ett uttryck för 

egna eller representerade intressen. Ett sådant exempel kan vara att karriärmöj-

ligheterna förbättras eller att det stärker den egna kommunen på något sätt. En 

sådan lösning för oss tillbaks till ruta ett igen, dvs utan svar på hur vi kan förstå 

ett ledarskap som ser bortom egenintresset. Men enligt Kaarhus (1991) behöver 

inte dessa aktörers handlande enbart ses som styrt av egenintresse, det kan likaväl 

handla om en form av altruism. Ett sådant antagande kan uppfattas som proble-

matiskt. Bland annat för att det snarare borde vara en empirisk fråga. Ett annat 

problem är att en allt för snäv definition av vad motiv och intressen kan bestå i 

innebär att altruism blir en restpost där det vi inte kan sortera som strategiskt 

eller nyttomaximerande hamnar. Ofta kan motiven ligga väldigt nära aktörerna 

själva och deras specifika intressen. Involverade aktörer kan också ha skilda tids-

horisonter vad gäller egenintresse och avkastning varför det är svårt att direkt se 

ett handlande som egennyttigt. Utöver sådana intressen skriver bland annat King-

don att aktörer kan drivas av en vilja att sprida sina egna idéer och värderingar, 

en stark övertygelse om vad som är det ”rätta” i sammanhanget. Ett annat motiv 

är viljan att vara nära processen i sig. Sådana ”policy groupies” finner lycka av 

att bara vara med där saker och ting händer (Kingdon 1995).  

Ledarskapets betydelse kan också ställas i relation till statens förändrade roll och 

det som tidigare beskrivs som nyregionalismen. När statens styrning och stöd för-

ändras uppkommer ett tydligare behov av att mobilisera resurser av olika slag. 

Keating menar att ledarskapet och dess karaktär blir viktigt i detta sammanhang. 

I ett system där statens styrning är överordnad finns det inga incitament för aktö-

rer att agera för regionens egen utveckling. Genom att statens styrning förändras 

och regionernas möjligheter till inflytande stärks ökar incitamenten för ledare att 

driva på förändring, mobilisera resurser från olika aktörer i regionen.  

It is common to contrast dynamic, pro-development leadership with clien-

telistic political styles. In a clientelistic system, it is argued, leaders have no 

incentives to pursue policies of modernization or self-sustaining growth, 

since this would undermine their own role in attracting and distribution 
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resources from central level and free their clients from dependence. (Kea-

ting 1998, sid 148) 

En sådan situation kan innebära att ledande aktörer i huvudsak skulle försöka 

dra åt sig så mycket pengar som möjligt från staten, vilket skulle verka mot en 

utveckling av mer självstyrande regioner med goda förutsättningar att växa  

inifrån. När statens roll och styrning över regionerna förändras finns det ett  

behov av att ledare tar på sig rollen som entreprenörer i regionen (Keating 1998).  

Kontentan i denna reflektion över ledarskapets betydelse är den enkla slutsatsen 

att enskilda aktörer kan ha stor betydelse för stärkandet av regionen och fram-

växten av SVO, oavsett motiv och intresse. Det finns skäl att tro att dessa aktörer 

inte nödvändigtvis handlar utifrån en kortsiktig egennytta eftersom samarbete då 

bygger på ett mycket bräckligt fundament. Dessa aktörer kan antas göra skillnad 

genom att de får andra att se bortom enskilda partikulära intressen och snarare 

ser till den ett bredare gemensamt intresse samt att de kan bidra till framväxten 

av gemensamma värderingar. Ett sådant ledarskap kan antas bidra till att sociala 

dilemman undviks, att kollektiva minnen överbryggas och att en grogrund för 

samarbete etableras. Det kan också antas ha en särskild betydelse när statens  

regionalpolitik förändras.  

Politiker och tjänstemän 
De två grupper av aktörer som är mest intressanta i detta sammanhang är kom-

munala politiker och tjänstemän. Dessa kan tänkas vara drivna av skilda motiv 

och ha olika föreställningar om hur deras ledarskap förväntas vara utformade, 

inte bara i kommunala sammanhang utan sannolikt också i regionala. De är dock 

två mycket olika kategorier. Den ena förtroendevald politiker, den andra profes-

sionella administratörer. Utgångspunkten för att de skall agera betydelsefulla i 

regionala sammanhang skiljer sig därför sannolikt åt.  

Utifrån ett politikerperspektiv kan regionaliseringsprocessen ses som politisk i 

bemärkelsen att den handlar om en auktoritativ fördelning av gemensamma vär-

den (Lundquist 1994). Förvisso på ett regionalt plan men med direkta konsekven-

ser för alla kommuner i länet. En sådan innehållslig definition innebär att politik 

handlar om ”att definiera problem, behov och utmaningar i samhället och driva 
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dessa vidare in i en politisk beslutsprocess som resulterar i en legitim resursför-

delning (Montin 2002, sid 97). Därmed skulle politikerna förväntas vara av cen-

tral betydelse för det fördjupade regionala samarbetet. Men förstärkandet av den 

regionala mellannivån är också politik ut ett mer institutionellt perspektiv efter-

som det handlar om inrättandet av ett nytt politiskt organ. Därmed kan politiker 

förväntas vara mycket betydelsefulla aktörerna i regionaliseringsprocessen. 

Forskning om kommunal förvaltningspolitik har visat att relationen mellan poli-

tik och förvaltning förändrats dramatiskt vilket med tiden givit ett större hand-

lingsutrymme och makt åt förvaltningen och dess tjänstemän. I takt med att poli-

tiker i större utsträckning arbetar med mer övergripande målformuleringar ges 

tjänstemän allt större möjligheter att påverka utformningen av politiken. De för-

väntas också vara drivande ledare och inte bara chefer eller administratörer. Det 

kan ses som en reaktion mot att den offentliga sektorn ur ett så kallat NPM-

perspektiv anses vara”för stor, för ineffektiv och försedd med för dåligt ledar-

skap” (Bergström 2002, sid 20). Foskare har också visat på att tjänstemän ofta är 

betydelsefulla entreprenörer i samband med introduktionen av förvaltningsmässi-

ga nyheter och att entreprenörsanda ofta uppmuntras och ses som ideal, på sam-

ma sätt som andra ledaregenskaper (Premfors 2003). En ledande tjänsteman skall 

således enligt vissa ideal inte bara vara chef utan också ledare i bemärkelsen att 

gå före, vara innovativ samt ha en förmåga att leda utvecklingen mot en mer ef-

fektiv förvaltning.   

Om mellankommunala och regionala samarbeten betraktas som förvaltning-

smässiga innovationer som syftar till effektivitetshöjning torde det inte vara 

osannolikt att just tjänstemän också agerar som regionaliseringsentreprenörer. 

Genom aktiviteter utanför kommunerna lägger de en grund för ett fördjupat 

samarbete i länet. Därmed skulle tjänstemännen vara viktiga i olika regionala 

processer i länen. Län med en stor andel regionaktiva tjänstemän skulle därmed 

också ha goda förutsättningar för att bilda SVO.  

Det finns därmed skäl att tro att det finns drivande aktörer som är av central be-

tydelse för bildande av SVO. Tidigare forskning ger oss inget entydigt svar på 

frågan om vad vi kan förvänta oss av respektive grupp av aktörer, bara att dri-
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vande aktörer och aktörsgrupper är viktiga och ibland helt nödvändiga, för att 

förändringar skall komma till stånd. Därmed kan det förväntas att det finns regi-

onentreprenörer men vi vet inte vilka som utgör en sådan grupp. Det kan också 

tänkas finnas aktörer som försvårar en sådan utveckling. Den frågan som vi i det 

empiriska materialet skall försöka besvara är därför relativt öppen till sin karak-

tär: Finns det regionala entreprenörer som varit pådrivande i frågan om bildandet 

av SVO och vilken betydelse har förekomsten av dessa entreprenörer i så fall haft 

för framväxten av SVO? 

Summering 

Avhandlingen har som övergripande syfte att beskriva det regionala samhälls-

byggandet samt att förstå och förklara den varierande framväxten av SVO i lä-

nen. En sådan variation kan problematiseras utifrån olika perspektiv men i hu-

vudsak handlar det om att bygga en institution som på sikt kan stärka regionen, 

såväl politiskt som ekonomiskt. Aktörernas vilja och förmåga att inrätta dessa 

institutioner har här benämnts det regionala samhällsbyggandet eftersom ut-

gångspunkten är att det är kommunerna i länen som själva skall se till att dessa 

nya institutioner bildas. Sveriges regioner skall växa fram underifrån och stärkas 

genom de kommunala aktörernas egen försorg. Jag har i kapitlet illustrerat ett 

försök till en övergripande analysmodell för hur en sådan utveckling kan förstås 

och förklaras. Modellen består sammantaget av tre lika perspektiv som bidrar 

med olika utgångspunkter för att förstå och förklara framväxten av nya politiska 

institutioner i länen. 1) Ett strukturellt perspektiv som utgår ifrån att ekonomiska 

incitament är drivkrafter. 2) Ett institutionellt perspektiv som betonar vikten av 

en samförståndskultur. 3) Slutligen ett aktörsperspektiv som tar fasta på olika 

ledande aktörer eller aktörsgruppers betydelse. Rent teoretiskt är perspektiven 

skilda från varandra men också i framställningen och analysen hålls perspektiven 

isär. Dels syftar uppdelningen till att undersöka och beskriva vart och ett av de 

tre perspektiven separat, dels syftar den till att möjliggöra en jämförelse av de 

olika perspektivens inverkan på den beroende variabeln.  

I praktiken kan man tänka sig att det rör sig om tre faktorer som är aktiva samti-

digt och att de har olika stor betydelse i länen. Det innebär inte nödvändigtvis att 
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dessa tre är de enda faktorerna. I praktiken kan det finnas flera olika faktorer 

som i ett enskilt fall har en central betydelse för händelseutvecklingen där. Ana-

lysmodellen och dess tre perspektiv innebär därför en avgränsning. Det är genom 

dessa tre som framväxten av SVO kommer att studeras. De tre perspektiven (se 

figur 3.2) kan tillsammans sägas utgöra ”regionala förutsättningar” som i olika 

utsträckning påverkar framväxten av SVO i länen.   

Figur 3.2. Analysmodell 

 

 

Faktor 1 handlar om ekonomiska drivkrafter, det vill säga behoven av en ekono-

misk modernisering av regionen. Dessa behov kan ha sin grund ekonomiskt 

strukturella problem såsom en svag regionekonomisk utveckling eller ekonomiskt 

svaga kommuner i länet. Förhållandet kan också vara det omvända, att det är de 

ekonomiskt starka länen som vill stärka sin självstyrelse. Faktor 2 handlar om 

förekomsten av en samförståndskultur. En sådan institutionell förutsättning inne-

bär att olika samarbetsfrämjande normer är närvarande, till exempel en vana att 

samarbeta med varandra och frånvaron av konflikter, goda möjligheter att kom-

municera, en hög tillit mellan de deltagande aktörerna samt reciprocitetsnormer 

som underlättar ömsesidigt handlande. Faktor 3 riktar sin uppmärksamhet mot 
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ledare och aktörer som genom sitt sätt att handla påverkar händelseutvecklingen 

och bildandet av SVO. Finns det drivande aktörer och är det någon särskild  

aktörsgrupp som varit särskilt viktig i processen? 

Analysmodellens andra del är den som benämns ”Regionalt beslut” och fångar 

den beroende variabelns innersta, nämligen det beslut som kan leda fram till om 

ett SVO bildas i länet eller ej. I en del län förmår man inte ena sig i ett beslut och 

strandar därmed i ett Nej. Andra är mer framgångsrika i att samla sig bakom för-

slaget att fördjupa det regionala utvecklingssamarbetet och institutionalisera det. 

Det är mot den variation som avhandlingen riktar sitt empiriska intresse. 

Av tidigare redovisning har det framgått att den här processen kan vara kort och i 

andra fall mer utdragen. En process som initialt lett fram till ett nej kan vid  

senare tillfälle bli ett ja. Processens karaktär kan också ha effekter på de regionala 

förutsättningarna samt senare försök att samarbeta och att finna konsensus i frå-

gan om bildande av SVO. Det finns också anledningar att tro att olika faktorer 

har olika stor betydelse beroende på om man varit tidig eller sen att bilda SVO. 

Därför kommer den beroende variabeln både undersökas som en bivariat varia-

bel, dvs. län som bildat SVO eller de som ännu inte gjort det, samt som en tidsva-

riabel som speglar hur länge sedan det var man inrättade ett SVO i länet.  

Sammanfattningsvis har en tredelad analysmodell utarbetats i föreliggande  

kapitel.  För var och en av dessa tre delar har ett teoretiskt perspektiv utvecklats 

som på olika sätt kan bidra till hur vi kan förstå och förklara att nya institutioner 

i länen växer fram. I de fem empiriska kapitlen är det denna modell som kommer 

att vara utgångspunken för analysen och framställningen. Men innan det skall 

metod- och materialfrågor diskuteras. 
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4. Metod och material 

Inledning 

I de inledande kapitlen har forskningsproblemet ringats in och frågeställningar 

genererats. Därefter har ett teoretiskt ramverk konstruerats. I det här kapitlet  

diskuteras och argumenteras för vilka metoder och material som använts. Syftet 

är att skapa en transparens i forskningsprocessen, en möjlighet för läsare att kri-

tiskt förhålla sig till de resultat som presenteras. Inledningsvis redovisas de me-

todmässiga överväganden som gjorts och vad som varit styrande i dessa val. Där-

efter redogörs för de metoder jag valt att använda och det material som utgör 

grunden för analysen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur teori brutits 

ner i mätbara enheter och hur dessa sammankopplats med studiens olika delar 

och material.  

Metodöverväganden 

Vilka metoder har använts i avhandlingen och vad har varit vägledande för de val 

som gjorts? Det enkla svaret på den första frågan är att olika metoder, såväl kva-

litativa som kvantitativa, har använts. Den andra frågan är däremot svårare att 

besvara på samma kortfattade sätt. Jag väljer här att ställa mig bakom Lundkvists 

argument att metod, samt valet av den samma, i grunden inte är någonting annat 

än tillämpat sunt förnuft. Därför finns det enligt Lundquist inga måsten vad gäll-

er val av metod (Lundquist 1993). Han refererar bland annat till Enderud (1984) 

när han argumenterar för att det inte finns några måsten i valet av metod: 

I den mån det förekommer standardmetoder ska de uppfattas som ett  

erbjudande som forskaren kan använda sig av. Men metoder får aldrig 

användas som en tvångströja vilken forskaren till varje pris ska tvinga sig 

in i. (Lundquist 1993, sid 97) 
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Det sunda förnuftet som Lundquist hänvisar till innebär att forskaren bör förhål-

la sig öppen och reflekterande över val av metod. Jag försöker följa den här enkla 

rekommendationen. Även Danermark, Ekström et al. (2003) resonerar på ett lik-

värdigt sätt och understryker att man inte i förväg kan utesluta en viss typ av  

metod och att valet bör vara en del av en medveten strategi av vad som är lämpli-

gast i sammanhanget.  

Metoder bör inte ses som neutrala. Bland annat för att olika metoder kan leda till 

skilda resultat, trots att det är samma ”verklighet” som studeras. Forskarens val 

av metod kan också färgas av dennes syn på verklighetens natur (ontologi) och 

kunskapsteoretiska utgångspunkter (epistemologi). De två vetenskapsteoretiska 

baslägrenn, positivismen och hermeneutiken, har historiskt positionerat sig mot 

varandra genom att representera skilda vetenskapsideal. Därmed har de också 

förespråkat skilda ståndpunkter vad gäller hur man gör god vetenskap och vilka 

metoder som bör användas. Dessa låsta positioner kan blockera möjligheterna att 

utgå från det sunda förnuftet, som Lundquist hänvisar till, vid val av metod och 

möjligheterna att låta forskningsproblemet vara styrande. De bidrar också till 

uppfattningen att metoder varken kan eller bör kombineras, det vill säga ett  

antingen-eller-perspektiv. En sådan uppfattning kan vara problematisk av flera 

skäl. Bent Flyvbjerg skriver: 

In my interpretation, good social science is opposed to an either/or and 

stands for both/and on the question of qualitative versus quantitative 

methods. Good Social science is problem driven and not methodology 

driven in the sense that it employs those methods that for a given prob-

lematic, best can answer the research question at hand. (Flyvbjerg 2006, 

sid 242) 

Med en tydlig utgångspunkt i forskningsproblemet och en smula ”sunt förnuft” 

kan man mycket väl tänka sig att forskaren har goda skäl att välja en både-och-

strategi. Om man får tro Bryman är detta också något som blivit allt vanligare 

under senare år (Bryman 2001).  
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Att kombinera metoder 
Det finns många olika sätt att argumentera för att man kan eller till och med bör 

kombinera olika metoder. Ett sådant argument handlar om relationen struktur 

och aktör. Traditionellt har det varit vanligt med ensidiga aktörs- eller struktur-

ansatser för att förklara institutioners tillblivelse eller samhällsförändringar. Det 

finns dock vetenskapsteoretiska skolbildningar som betonar att struktur och  

aktör inte står i ett dikotomt förhållande, snarare anses de vara två samman-

länkade storheter (Layder 1993; Bryman 2001; Danermark, Ekström et al. 2003). 

Strukturerna ger förutsättningar för mänskligt handlande samtidigt som de kon-

tinuerligt förändras genom aktörers handlande (Bhaskar 1998). Insikten att struk-

tur och aktör är delar av samma process ger en grund för att överskrida såväl en 

metodologisk individualism12, där strukturerna existerar genom individernas 

handlingar, som en strukturdeterminism som inte alls beaktar individernas hand-

lingar som betydelsefulla13. Jag följer inte någon av de två renodlade ansatserna 

utan närmar mig forskningsproblemet utifrån argumentet att institutioners till-

blivelse och förändring bäst förstås genom en öppenhet inför både aktör- och 

strukturfaktorer samt utifrån insikten att de två är sammanlänkade.  

Det finns flera praktiska exempel på hur man i forskningen om institutioners  

utveckling och tillblivelse begagnar sig av en sådan öppenhet. Putnam (1996) tar 

sin utgångspunkt i en rationalistisk aktörsmodell där aktörerna antas kalkylera 

med faktorer som delvis ligger utanför aktören själv, till exempel kultur och olika 

normer. Motsvarande diskussion förs av Ostrom (1998) även om hon inte  

uttryckligen använder begreppsparet struktur och aktör. Hon tar sin start i den 

rationella aktörens kalkylerande men hävdar att preferenser inte är statiska, sna-

rare sker det en växelverkan mellan aktörernas kalkyler och omständigheter i 

omgivningen. Aktörernas preferenser och beslutsfattande i samarbetssituationer 

påverkas av hur de uppfattar sin omgivning samt olika faktorer utanför den  

enskilde aktörens räckvidd. Av den anledningen kan det vara rationellt att inte 

gratisåka på andras bekostnad. Rothstein (2003) argumenterar på ett mot-

                                                 
12 Den renodlade aktörsansatsen innebär att bara aktörsfakta finns och är relevanta för att 
förklara och förstå en handling eller ett skeende. 
13 En renodlad strukturansats fokuserar uteslutande på struktursamband och man fokuserar på 
system, objektiva koordinater, samhälleliga fakta och annat som är oberoende av människors vilja 
(se Rundquist 1998 för en diskussion om aktör- och strukturansatser).  
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svarande sätt att människan är strategisk i sina överväganden. Vad han då troli-

gen avser är att aktörens kalkyler påverkas starkt av hur han/hon bedömer det 

sannolikt att omgivningen kommer att handla. Litar man på att andra kommer 

att agera kooperativt finns det anledning att själv samarbeta. Den enskilde aktö-

ren är fri att fatta rationella beslut efter sina egna överväganden men samtidigt 

påverkas hennes handling starkt av hur de institutionella förutsättningarna ver-

kar. Rothsteins användande av den sociala fällans logik14 kan ses som ett utryck 

för behovet att länka samman aktör och struktur i en och samma modell för att 

förstå hur sociala dilemman undviks.  

Det finns också andra sätt att argumentera för en kombination av metoder.  Det 

vanligaste argumentet är för att öka validiteten i resultaten. Den insamlade  

informationen kan sägas vara mer giltig och trovärdig än om den kommit från en 

mer metod- eller material mässigt ensidig undersökning. Ett annat argument för 

att kombinera metoder handlar snarare om att undvika metodmässiga problem. 

Genom att kombinera metoder kan man undkomma kritiken att forskningsresul-

taten påverkats av metodredskapet. Om det skulle visa sig att metoderna ger  

olika resultat så ger det en möjlighet till nya tolkningar och en utveckling av till-

vägagångssätt. Ytterligare ett argument är att kombinationen av olika metoder 

kan bidra till mer nyanserade resultat. Genom olika metoder kan ett undersökt 

problem belysas och analyseras från en rad skilda aspekter. Att försöka under-

söka ett fenomen utifrån olika perspektiv och metoder innebär därför också goda 

möjligheter till en mer helhetsinriktad uppfattning av sociala fenomen (Holme 

och Solvang 1997). Man kan också säga att den valda metodstrategin innebär att 

såväl bredd som djup kan erhållas. Bredd, genom att många enheter analyseras 

kvantitativt utifrån flera olika mått och indikatorer i en statistisk analys. Djup, 

genom en kvalitativ fallstudie av ett enskilt fall som i huvudsak baseras på inter-

vjudata.  

Dessa metodmässiga överväganden har varit vägledande i de val som gjorts.  

Avhandlingen följer metodstrategin att kombinera metoder15. Valet av metoder 

stödjer sig också på utgångspunkten att det ibland är nödvändigt att använda 
                                                 
14 För ett mer utförligt resonemang om den sociala fällans logik, se kapitel 3.  
15 Däremot används inte olika metoder för att studera ett och samma empiriska material. Det är 
två olika material som vart och ett studeras med en viss metod. 
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olika metoder och material för att komma närmare, och i bästa fall blottlägga, de 

bakomliggande mekanismerna som kan bidra till en förklaring till observerbara 

skeenden i den studerade verkligheten (se bl.a. Danermark, Ekström et al. 2003) 

Kvantifiering 
Syftet med den kvantitativa studien är bland annat att möjliggöra en bredare jäm-

förelse av de två kategorierna län, de som bildat SVO och de som ännu inte gjort 

det. Den syftar således till beskrivning av de två kategorierna av län med avseende 

på en rad olika mått och indikatorer. Slutligen syftar den också till att kunna göra 

generaliseringar vad gäller tre olika faktorers betydelse för den varierande fram-

växten av SVO.   

En central del av den positivistiska traditionen och kvantitativa studier är opera-

tionaliseringen. Genom en sådan process översätts teori, genom bland annat  

begrepp, till mätbara indikatorer. Indikatorerna kan ses som mått på begreppen 

(Bryman 2001). I den kvantitativa delen av avhandlingen fångas dessa indikatorer 

upp av olika påståenden och frågor i enkäten. Det är dessa frågor och påståenden 

som respondenterna tagit ställning till. Två grundkrav på operationaliseringen är 

att indikatorerna har en hög validitet och hög reliabilitet. Lundquist poängterar 

att validiteten alltid måste komma först vid operationaliseringen. Det är centralt 

att de valda indikatorerna faktiskt säger något om de begrepp som är centrala för 

teorin (Lundquist 1993). En genomgång av samtliga indikatorer återfinns i tabell 

4.2.  

I den kvantitativa delen av avhandlingen förekommer också en del andra mått. 

Ett ”mått” skiljer sig från en indikator genom att det är tämligen lätt att räkna 

eller beräkna, dvs. det handlar om olika kvantiteter såsom inkomst, BNP, etc. 

Skall man dock försöka studera orsakerna bakom variation i inkomst eller BNP 

kan dessa begrepp lätt kvantifieras medan vi använder indikatorer för att få fram 

information från begrepp som är svårare att kvantifiera (Bryman 2001). Här har 

olika mått använts för att göra beskrivningen av olika strukturella förhållanden. 

Dessa mått är i huvudsak hämtade från SCB, KFakta och Riks SOM. 

Ett stort utrymme i den kvantitativa delen av avhandlingen fylls med enklare  

redovisning av data i korstabeller i syfte att beskriva skillnaderna mellan de två 
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kategorierna av län med avseende på enskilda variabler. I var och en av de kors-

tabeller som innehåller information från enkätstudien återfinns också ett korrela-

tionsmått (Pearsons r) som sammanfattar relationen mellan den undersökta obe-

roende och den beroende variabeln. Efter dessa bivariata redovisningar genom-

förs en multivariat analys som syftar till att ställa de tre teoretiska delarna mot 

varandra. För att en sådan analys skall vara möjlig har faktoranalys brukats.  

Faktoranalys är en teknik för att undersöka huruvida det i en större mängd vari-

abler finns bakomliggande hypotetiska variabler. Den här möjligheten att redu-

cera ett stort antal variabler till ett antal komponenter är faktoranalysens starka 

sida (Kim och Mueller 1978). Tekniken ger en möjlighet att se hur indikatorer 

hänger samman. I faktoranalysen får vi inte bara tillgång till den informationen 

utan också till nya värden, såsom faktorladdningar och faktorpoäng vilka kan 

nyttjas för att relatera till en beroende variabel. Medan faktorladdningen är ett 

korrelationsmått (Pearsons r) mellan en enskild variabel och en faktor är faktor-

poängen ett värde för varje enskild individ. Denna poäng uttrycker hur en enskild 

individ placerar sig på den föreslagna faktorn. Måttet kan med fördel användas 

för fortsatt statistisk analys vilket också den multivariata analysen avrundas med. 

Genom en multipel regressionsanalys analyseras de resultat som faktoranalysen 

genererar. Regressionsanalysen kan estimera en oberoende variabels effekt på den 

beroende variabeln vars variation vi vill förklara. Vi kan med denna statistiska 

teknik konstanthålla variabler och isolera en enskild variabels effekt på den bero-

ende variabeln, dvs. vad händer med den beroende variabeln när variabel X för-

ändras men inte någon av de andra förklaringsvariablerna? Denna statistiska tek-

nik erbjuder också ett mått på ett flertal variablers samlade förklaringskraft, dvs. 

hur pass mycket varians i den beroende variabeln som modellens samtliga variab-

ler tillsammans förklarar.  

Fallstudien 
Den kvalitativa delen består av en fallstudie. Denna metodstrategi är vanligaste 

när det handlar om att studera ”sociala delsystem” såsom institutioner, organisa-

tioner alternativt organisationsförändring eller en beslutsprocess. Fallstudien har 

genom sin öppenhet inför många faktorer och variabler förmåga att fånga kom-

plexa skeenden (Andersen 1998). På grund av en sådan öppenhet inför verklig-
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hetens komplexitet arbetar man vanligen med få observationer. Ett sådant karak-

tärsdrag är ett vanligt kännetecken för fallstudien.  

Merriam pekar på fyra grundläggande egenskaper hos en fallstudie. För det första 

är den partikulär genom att den fokuserar på en enskild händelse, process eller 

person. För det andra är den deskriptiv. Beskrivningen av fallstudien är omfat-

tande och tät genom att den är detaljerande och ofta inkluderar ett stort antal 

variabler samt samspelet mellan dem över en längre tidsperiod. Beskrivningen kan 

därför också vara longitudinell. För det tredje är fallstudien heuristisk genom att 

den syftar till att förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras. För 

det fjärde är fallstudien i huvudsak induktiv. Generaliseringar, begrepp och hypo-

teser är något som uppstår ur den information som genereras inom ramen för 

fallstudien (Merriam 1994). Hur förhåller sig avhandlingens fallstudie i förhål-

lande till dessa fyra punkter? Först och främst så är den partikulär genom att den 

fokuserar på en enskild unik händelse, nämligen framväxten av ett SVO i Öster-

götland. För det andra är den deskriptiv men inte nödvändigtvis ”tät”. Snarare 

mer longitudinell genom att beskrivningen följer en viss tidsperiod, nämligen från 

hösten 1996 till 2006 För det tredje är den heuristisk i den meningen att den syf-

tar till en ökad förståelse för olika faktorers betydelse för framväxten av ett SVO. 

För det fjärde är fallstudien såväl induktiv som deduktiv. Med det avser jag att 

den både är styrd av teori och begrepp men samtidigt öppen för all information 

som framkommer i intervjuerna. Den teoretiska styrningen innebär att fallstudien 

följer den teoretiska tematiken som återfinns i analysramen och ett särskilt  

intresse är därför riktat mot hur dessa tre teman kommer till uttryck hos de inter-

vjuade aktörerna.  

Fallstudien syftar till såväl beskrivning som fördjupad förståelse kring kommu-

ners samarbete för bildande av SVO. Den syftar därmed till att kompensera för 

vissa tillkortakommanden i den kvantitativa studien. En kvantitativ metod ger 

möjligheten till en mer statisk bild och därmed en god grund för beskrivning och 

jämförelse av strukturella mönster och regelbundenheter. Samtidigt är den sämre 

på att beskriva verklighetens komplexitet utifrån aktörernas perspektiv. Kvalitativ 

forskning däremot är mer processinriktad och kan skapa förståelse för aktörernas 

meningsskapande motiv (Danermark, Ekström et al. 2003). 
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Material 

I grova drag består avhandlingen av två olika typer av material. Den ena är de 

kvantitativa data som utgör underlaget för den statistiska undersökningen. Den 

andra är det kvalitativa material som utgör underlag för fallstudien. Datamateria-

let som är utgångspunkten i den kvantitativa delen av avhandlingen består i hu-

vudsak av en enkätstudie samt viss offentlig statistik. I enkäten eftersöks informa-

tion om förhållanden i kommunen samt omständigheter i det regionala samar-

betet och den process som lett till ett beslut om bildande av SVO i länet. Enkät-

erna har sänts ut till kommunernas högste politiska ledare, kommunstyrelsens 

(KS) ordförande. Han eller hon får här ses som en representant för kommunen i 

frågan om bildande av SVO. Inte bara för att han eller hon förväntas kunna göra  

bedömningar av kommunspecifika förhållanden utan också för att han/hon i nor-

mala fall har mycket goda möjligheter till insyn i det regionala utvecklingssamar-

betet samt i den process som lett fram till ett ställningstagande om bildande av 

SVO i länet. KS-ordföranden är därför att betrakta som respondent snarare än 

informant16. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det inte är KS-ordförandens 

tankar och värderingar som egentligen står i centrum för avhandlingens intresse, 

snarare är det olika kommunala och regionala förhållanden som intresset riktas 

mot. Det huvudsakliga intresset riktar sig därför mot respondenternas utsagor om 

förhållanden i kommunen samt omständigheter i regionala sammanhang. Det är 

dessa som är av huvudsakligt intresse.  

Enkäten har sänts ut till samtliga kommuner i alla län förutom Skåne, Västra  

Götaland och Gotland. Anledningen till att de två förstnämnda har valts bort har 

att göra med att de har ett så kallat direktvalt självstyrelseorgan och har sedan 

försöksverksamheten gått en annan väg än övriga län i Sverige. Gotland är exklu-

derat eftersom det bara är en enda kommun som utgör länet. Landstingets upp-

gifter som har att göra med regionalutveckling handhas av en och samma aktör, 

nämligen kommunen. 

Sammantaget har 207 enkäter sänts ut till samtliga KS-ordförande i nitton län. 

Om Skåne, Västra Götaland och Gotland räknas bort från populationen, så är 
                                                 
16 Informanter brukar vanligen betecknas som vittnen, personer som har observerat en händelse 
och har kännedom om den utan att själva direkt ha deltagit i den (se bl.a. Esaiasons 2007).  
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det en totalundersökning som genomförts. Den totala populationen består således 

av 207 kommuner. Sammanlagt har 140 av dessa enkäter inkommit. Det ger en 

svarsfrekvens på cirka 68 procent vilket rent generellt får anses som godtagbart. 

Om svarsfrekvensen blir allt för låg finns det risk att vissa grupper blir underre-

presenterade, vilket kan påverka resultat genererade genom analysen.  

Ett problem i sammanhanget är att vi på förhand inte vet särskilt mycket om hur 

olika grupper av respondenter eller kommuner står i frågan om bildandet av 

SVO. Det finns ingen förförståelse om skillnaderna mellan till exempel glesbygds-

kommuner och större städer eller socialdemokratiskt och moderatstyrda kommu-

ner. Därför är det svårt att göra någon välgrundad kontroll av bortfall i enskilda 

grupper av kommuner. Vad vi kan anta är att det finns en större skepsis mot SVO 

i de län som ännu inte bildat ett sådant organ. Om det skulle finnas en snedför-

delning bland de inkomna enkäterna mellan kommuner i län med SVO alternativt 

utan kan det ju tänkas få effekter på efterföljande analys. I tabell 4.1 kan vi se att 

fördelningen av de två grupperna av kommuner i den totala populationen är 56,5 

respektive 43,5 procent. Ställer vi det i relation till de inkomna enkätsvaren ser vi 

att gruppen av kommuner i län med SVO är något överrepresenterad. Det om-

vända gäller för den andra kategorin av kommuner. Dessa differenser bedöms 

inte vara tillräckligt stora för att det skall vara ett problem. Ser vi till svarsfre-

kvensen över respektive grupp är den trots allt rätt god, även om den är klart 

högre bland kommunerna i län med SVO (74 procent) än bland de övriga kom-

munerna (60 procent). 

Tabell 4.1. Svarsfrekvens i län med och utan SVO 

 Population Enkätsvar   

 Frekvens Procent Frekvens Procent Svarsfrekvens 

Kommun i län med SVO 117 56,5 86 61,4 74% 

Kommun i län utan SVO 90 43,5 54 38,6 60% 

Summa:  207 100 140 100  

 

Blickar vi bortom kommunerna och den specifika frågan om bildande av SVO 

finns det ytterligare faktorer som skulle kunna tänkas vara av intresse. En sådan 
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handlar om de politiska partiernas ställning i frågan om SVO. Ett antagande man 

kan göra är att riksdagspartiernas ställning i frågan avspeglas bland partierna på 

kommunal nivå. Blickar vi tillbaks till riksdagens stiftande av lagen om SVO så 

skulle det innebära att kommuner som styrs av socialdemokrater alternativt  

moderater vore de som var mest positiva till bildande av SVO. Om det skulle fin-

nas en stor under- eller överrepresentation av sådana kommuner är det något som 

också skulle kunna tänkas färga resultaten. Men det finns sannolikt diskrepans i 

denna fråga, mellan lokala och central nivå. Bland annat kan man genom enkät-

svaren, i kombination med K-fakta, konstatera att en majoritet av såväl borgligt 

som socialdemokratiskt styrda kommuner förespråkar självstyrelseorgan17 fram-

för SVO vilket inte skulle gå i linje med riksdagspartiernas hållning i frågan18. 

Även under insamlandet av material för fallstudien framkom det att det inte fanns 

några direkta skillnader mellan de politiska partiernas uppfattning i frågan om 

SVO.   

Om det i frågan om SVO finns tydliga skillnader mellan partierna på kommunal 

nivå och riksdagspartierna så kan det vara något som måste beaktas. Men skill-

naderna är mycket små. Ser man till den styrande majoriteten i kommunfullmäk-

tige så är det i princip ingen skillnad alls mellan population och enkätsvaren. Det 

samma gäller om vi ser på KS-ordförandens partifärg så är skillnaderna fortfa-

rande mycket små. Svarsfrekvens är över 60 procent för alla partier förutom 

vänsterpartiet där bara en av populationens två KS-ordförande har svarat på  

enkäten. Denna procentuellt stora underrepresentation är i sammanhanget för-

sumbar och med anledning av ovanstående resonemang, av ringa betydelse.  

Utöver enkäten har också andra data använts för att kunna göra beskrivningar av 

olika strukturella förutsättningar. I huvudsak kommer dessa data från SCB men 

några variabler är hämtade från kommundatabasen KFAKTA och Riks-SOM. 

KFAKTA är utarbetat av Leif Johansson, statsvetenskapliga institutionen vid 

Lunds universitet. Det är en databas bestående av kommunfakta som täcker Sve-

riges samtliga kommuner och som uppdateras en till två gånger per mandat-

                                                 
17 Med självstyrelseorgan avses den direktvalda formen av regionförbund som finns i Skåne och 
Västa Götaland. Se kapitel 2 för en redovisning av skillnaderna mellan sådana organ och SVO.  
18 Observera dock att det gått fyra år mellan enkätstudiens genomförande och riksdagens beslut i 
frågan om bildande av SVO.  
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period. Databasen innehåller inte bara en stor mängd olika variabler utan flertalet 

av dem finns också i tidsserier vilket ger stora möjligheter att följa förändring 

över tid. Riks-SOM är en frågeundersökning som genomförts vid SOM-institutet 

i Göteborg. Institutet drivs gemensamt av institutionen för journalistik och mass-

kommunikation, statsvetenskapliga institutionen samt förvaltningshögskolan vid 

Göteborgs universitet. SOM-undersökningarna utgör en viktig informationskälla 

för institutionernas forskning om opinionsbildning i Sverige. Från Riks-SOM har 

information hämtats om föreningsaktivitet samt partimedlemskap i länen.  

Fallstudien består i huvudsak av intervjudata. Datamaterialet i fallstudien har 

egentligen samlats in inom ett annat forskningsprojekt som handlade om kom-

munalt ledarskap. I den studien ställdes flera frågor som följer avhandlingens 

tema relativt bra varför bedömningen gjorts att materialet är fullt användbart. 

Det kommunala ledarskapet kom ofta att handla om aktörernas aktiviteter i mel-

lankommunala och regionala sammanhang vilket gjorde materialet ytterligare 

intressant.  

Totalt har tio personer intervjuats. Kommunens högste politiska och administra-

tiva ledare i fem kommuner har intervjuats. Alla kommuner är belägna i Öster-

götlands län som därför utgör avhandlingens fall-län. Intervjuerna har varat mel-

lan 45 minuter och 1,5 timme. Åtta av intervjuerna genomfördes på traditionellt 

vis genom bandupptagning som senare transkriberats. Två av intervjuerna 

genomfördes utan bandupptagning och en av dessa över telefon. Intervjuerna har 

delvis varit strukturerade kring vissa givna teman men ändå varit öppna, utan 

fasta svarsalternativ, och har i stora drag haft karaktären av ett samtal.  

Anledningen till att just Östergötland valts har dels att göra med att det var ett 

material som redan fanns tillgängligt. Det kanske inte framstår som särskilt skol-

boksmässigt men verkligheten är ju sällan det. Efterhand har det dock visat sig att 

materialet från denna studie är mer intressant än vad som kanske först anades, 

varför bedömningen gjordes att det fanns ett mervärde i att inkludera materialet i 

avhandlingen. Östergötland utgör i fallstudien ett exempel på län som bildat 

SVO. Det skulle kunna benämnas som ett lyckat samarbete eftersom den gemen-

samma kraftsamlingen lett fram till att en ny institution bildats. Fallstudien kan 
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därför sägas bidra till en ökad förståelse för just ett framgångsrikt samarbete, inte 

för samarbeten som inte fungerar eller leder fram till att man gemensamt kan bil-

da ett SVO. Denna aspekt av problematiken, nämligen misslyckade försök att 

bilda SVO, är något som Freddy Kjellström19 ägnar uppmärksamhet åt i sin kom-

mande avhandling.   

En komplettering har dock varit nödvändig. För att kunna ge en god bild av hela 

processen från 1996 har jag tagit stöd av en annan forskares gärningar. Det rör 

sig om ett arbete av Robert Jonsson vid Linköpings universitet. Hans licentiatav-

handling handlar om ”Organisationstillblivelse och identitet” där hans empiriska 

fall är just ÖstSam. Hans studie sträcker sig fram till 2002 och bidrar med värde-

full information om hur det såg ut i processens begynnelse, sådan information 

som idag skulle vara mycket svår att återskapa.  

Från teori till empiri 

Som tidigare nämnts är operationaliseringen en central del för många kvantitativa 

forskare med rötter i positivismen. Teoretiska begrepp är ofta svåra att mäta och 

pröva med statistiska verktyg varför ”de måste preciseras och i möjligaste mån 

ges en entydig innebörd”, som Holme och Solvang (Holme och Solvang 1997, sid 

160) uttrycker sig.  Här kommer särskild uppmärksamhet riktas mot de tre teore-

tiska perspektiven som redovisats i föregående kapitel. Även om analysen inled-

ningsvis sker på variabelnivå så sker den slutgiltiga analysen på en mer över-

gripande faktornivå. De indikatorer som valts ut är sådana som på bästa möjliga 

sätt svarar mot vart och ett av de tre teoretiska perspektiven. I tabell 4.2 återfinns 

dessa indikatorer som påståenden hämtade direkt ur enkäten. I fallstudien har 

förutsättningarna varit sådana att materialet samlats in i ett tidigare samman-

hang. Därmed har analysen av utsagorna till stor del handlat om att utifrån givna 

teman försöka tolka och identifiera olika uttryck som passar in på de teoretiska 

perspektiven. De teman som strukturerat intervjuerna i efterhand återfinns också 

i tabellen.  

Det första teoretiska temat handlar om regionbygget som ett ekonomiskt moder-

niserigsprojekt. Statens nya regionalpolitik innebär att allt större förhoppningar 
                                                 
19 Freddy Kjellstöm är doktorand vid Karlstads universitet.  
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ställs till länen att själva ta ansvar för sin utveckling. Genom att lokala aktörer 

övertar ansvar från staten antas förutsättningarna för utveckling stärkas genom 

att arbetet sker utifrån lokala och regionala förutsättningar. En sådan utveckling 

av regionalpolitiken och den regionala samhällsnivån kan tänkas vara av positiv 

betydelse för ekonomiskt svagare län. I likhet med ett konvergensteoretiskt reso-

nemang så ges dessa regioner goda möjligheter att stärka sig. Ekonomisk modeni-

sering och utveckling skulle därmed främst vara ett incitament för de ekonomiskt 

svaga länen. Å andra sidan kan det motsatta hävdas. De som redan är starka och 

utvecklade har bättre förutsättningar att attrahera ytterligare utveckling och stär-

kas ytterligare. Ekonomiska incitament kan antas ha betydelse men i ett svenskt 

sammanhang är det oklart vem som påverkas av dem. Är det de med ett behov av 

utveckling eller de som redan är resursstarka som har kapacitet att stärka sig  

ytterligare? Den första frågeställningen är därför: Vilken betydelse har den eko-

nomiska situationen för framväxten av SVO?  

Det andra perspektivet riktar sin uppmärksamhet mot de normer som kan verka 

på ett sådant sätt att de underlättar samarbete. Utgångspunkten i perspektivet är 

att aktörerna i grund och botten handlar rationellt utifrån sin egen nytta men att 

deras handlande ses som strategiskt i den bemärkelsen att man är följsam till oli-

ka kulturellt bestämda normer, såsom förtroende och reciprocitet. Denna  

utgångspunkt innebär att man ger formella institutioner samma betydelse som 

mer informella. Båda antas ha samma effekt på aktörers handlande. En sådan 

kultur kännetecknas av tillitsfulla relationer mellan aktörerna, en frånvaro av 

konflikter och understödjande av en möteskultur där aktörerna kan kommuni-

cera och lära känna varandra. Vi skulle kunna benämna det som en regional sam-

förståndskultur. Frånvaron av en sådan skulle enligt teorierna innebära att aktö-

rerna inte förmår handla efter vad som är kollektivt mest fördelaktigt eftersom 

riskerna är allt för stora med den typen av handlande. Man bedömer det som 

sannolikt att man själv blir den som betalar för andra som väljer att gratisåka på 

andras bekostnad. Ur ett sådant perspektiv blir det rationellt att inte samarbeta. 

Om situationen är den omvända så kan samarbete uppfattas som det mest nyttiga 

och därför också det mest rationella. Utifrån en regional kontext kan en sådan 

faktor vara av stor betydelse för att understödja framväxten av ett nytt regionalt 
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politiskt organ som syftar till att se till ett gemensamt intresse. Frånvaron av en 

sådan samförståndskultur skulle verka på ett motsatt sätt. Frågan är därför vilken 

betydelse har regional samförståndskultur för framväxten av SVO? 

Det tredje och sista perspektivet riktar uppmärksamheten mot betydelsen av  

enskilda aktörer. Det är en vanlig föreställning att kommunerna i tilltagande  

omfattning också är aktiva utanför sina egna territorier och att de i någon mening 

är allt mer beroende av sin omgivning. Det är delvis också något som bekräftats i 

empiriska studier. Kommunstyrelsens ordförande och andra ledande tjänstemän 

är vanligen de kommunala aktörer som spenderar mest tid på ett mellankom-

munalt alternativt regionalt plan. Det är också dessa som från de enskilda kom-

munernas sida tagit aktiv del i det regionala utvecklingsarbetet. I flera samman-

hang förväntas just deras insatser ha betydelse för regionen som helhet. Det finns 

förhoppningar om ett ledarskap som förmår se bortom det egna kommun- eller 

partiintresset. Ett mer teoretiskt perspektiv på ledarskapets betydelse indikerar att 

ledare antingen är att betrakta som agenter som administrerar och löser givna 

uppgifter eller som mer strategiskt framåtblickande med en förmåga att identifie-

ra strategiska framtidsfrågor. Den sistnämnda kategorin av ledare ligger också 

mycket nära det som ibland benämns ”eldsjälar” eller ”drivande aktörer” som 

har en förmåga att i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt driva på en utveck-

ling och bidra till att en gemensam värdegrund kan byggas. Ett sådant ledarskap 

skulle kunna överbrygga kollektiva minnen av tidigare konflikter och bidra till att 

sociala fällor undviks. I en kontext med bristande samförståndskultur kan ett  

sådant ledarskap förena och få andra att se till det kollektiva intresset snarare än 

de partikulära. Vi kan inte på förhand säga vad det är för motiv som driver dessa 

aktörer utan det kan snarare ses som en empirisk fråga. Det kan dels handla om 

mer personliga intressen men också om mer gruppvisa och mindre egennyttiga. I 

denna studie är inte motiven i sig av centralt intresse, det centrala är att det finns 

en teoretisk grund för hur aktörernas roll i sammanhanget kan förstås och förkla-

ras. Utgångspunkten är därför att aktörerna kan spela en avgörande roll. Därför 

är det särskilt intressant att finna svar på frågan: Finns det regionala entreprenö-

rer som varit pådrivande i frågan om bildandet av SVO och vilken betydelse har 

förekomsten av dessa entreprenörer i så fall haft för framväxten av SVO? 
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Tabell 4.2. Från teori till empiri – operationalisering 

 Indikatorer / teman 

Faktorer     Enkätstudien - Påståenden     Fallstudien  - Utsagor 

Ekonomiska driv-
krafter 

- Behov eller tillgång 
till ekonomiska re-
surser 

- EU:s regionalpolitiska stöd har 
stor betydelse för kommunen 

- Samverkan med andra enskilda 
kommuner är avgörande för 
kommunens ekonomi 

- Kommunen är i hög grad bero-
ende av stats- och utjämningsbi-
drag 

- Kommunens ekonomi är god 

- Kommunens framtidsutsikter är 
mycket goda 

- Befolkningsminskningen i kom-
munen är en problematisk 
omständighet. 

- Ekonomiska motiv för 
samverkan 

- Behov av samverkan 

- Kommunala och regio-
nala resurser 

Samförståndskultur 

- Samarbets-
främjande normer 

- Det finns vissa kommuner i länet 
som är svårare än andra att sam-
arbeta med. 

- I länet finns det en samförstånds-
anda. 

- Det finns meningsskiljaktigheter 
mellan kommuner som verkat 
hämmande på det regionala sam-
arbetet. 

- Förtroende för de andra medver-
kande aktörerna.  

- Konflikt eller samför-
stånd 

- Mötesplatser och möjlig-
heten att kommunicera.  

- Förtroende mellan  
aktörerna 

- Reciprocitet 

 

Drivande aktörer 

- Politiska och admi-
nistrativa ledare 

- Som politisk ledare i kommunen 
förväntas jag också vara aktiv i 
det regionala utvecklingsarbetet 

- Det finns enskilda politiker i lä-
net som varit särskilt pådrivande 
i frågan om samverkansorgan. 

- Kommunens tjänstemän har haft 
en framskjuten roll i det regiona-
la samarbetet i utvecklingsfrå-
gorna. 

- Kommunala tjänstemän har haft 
ett stort inflytande i processen 
som föregick ställningstagandet 
om bildande av SVO i länet. 

- Politikernas roll i proces-
sen 

- Administratörernas roll i 
processen 

- Enskilda drivande aktö-
rer 

 

Sammantaget finns nu en problemformulering som riktar uppmärksamheten mot 

det regionala samhällsbyggandet som förväntas ske underifrån. Vidare finns det 
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en grundfråga som riktar uppmärksamheten mot den varierande framväxten av 

SVO i Sverige. Det finns en analysram bestående av tre skilda teoretiska perspek-

tiv som kan hjälpa oss förstå och förklara den undersökta variationen. Det finns 

nu också en redovisning av tillvägagångssätt, vilka metoder och material som 

kommer att användas i studien. Teorierna har också brutits ner i delar för att 

kunna mätas. Nu återstår den kvantitativa och kvalitativa undersökningen samt 

efterföljande analys.  
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5. Ekonomiska drivkrafter 

Inledning 

Den regionala nivåns betydelse har diskuteras såväl ur ett demokrati- som styr-

ningsperspektiv, men i allt större utsträckning har det kommit att handla om  

regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Det här framgår inte minst av utveck-

lingen av den statliga regionalpolitiken, som lite förenklat kan den sägas bestå av 

två delar. Den ena handlar om fördelningspolitik med syftet att minska skillnader 

mellan regioner och främja nationell sammanhållning. Den andra är tillväxt-

orienterad och handlar snarare om regioners fördelar i relation till andra regio-

ner. Båda dessa delar har funnits och finns fortfarande i den svenska regionalpoli-

tiken men den utveckling jag försökt att teckna i tidigare kapitel gör gällande att 

det är den andra delen som allt mer kommit att betonas. Det finns en tilltagande 

tilltro till aktörernas egen förmåga att med utgångspunkt i lokala och regionala 

förutsättningar skapa en positiv utveckling i länet. Tillväxtorienterade strategier 

anses nödvändiga i en allt mer globaliserad ekonomi (Lundholm 2002). 

En sådan politik kan visa sig vara en framgångsrik strategi om det institutionali-

serade samarbetet har betydelse för de enskilda länen. Vissa forskare hävdar att 

en sådan utveckling ger goda möjligheter för ekonomiskt svaga län att stärka sig. 

Genom decentralisering och ett stärkande av den regionala nivån tvingas regio-

nerna att forma den regionala politiken inifrån och frigöra sig från beroendet av 

olika stöd som kan verka hämmande för regionens utveckling (Leonardi och 

Garmise 1992). Andra hävdar motsatsen, nämligen att incitamenten för att enga-

gera sig för den egna regionens utveckling är störst i sådana regioner som redan 

är starka (Cheshire och Gordon 1995). Tidigare forskning ger därmed stöd för att 

statens regionaliseringsstrategi kan ha positiva effekter. Däremot är den inte  

entydig vad gäller vilka som stimuleras till att stärka sin självständighet eller på 
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annat sätt gynnas av en sådan utveckling. Är det svaga län med ett behov av att 

stärka sig tar chansen att förbättra sin situation genom bildandet av ett SVO? En 

sådan utveckling skulle på sikt kunna föra med sig en utjämning mellan Sveriges 

län. Men utvecklingen kan också tänkas vara den omvända, nämligen att redan 

ekonomiskt starka och framgångsrika län fördjupar sitt regionala samarbete  

genom bildandet av SVO i länet. Ett sådant scenario kan tänkas innebära en ökad 

differentiering mellan länen.  

Undersökningen av kommunernas ekonomiska situation kommer att göras  

utifrån två olika perspektiv. Det ena är ett internt kommunekonomiskt perspektiv 

där olika kommunekonomiska omständigheter undersöks och det andra handlar 

om kommunernas behov av stöd av sin omgivning. Kommuner är beroende av sin 

omgivning på olika sätt och i varierande utsträckning. Deras engagemang i det 

regionala samarbetet kan ses som ett exempel på det. Samverkan och samarbete 

framställs ibland som en universallösning på diverse olika problem och central-

staten uppmuntrar aktivt kommuner att samarbeta med varandra. När frågan om 

kommunsammanslagningar tillfälligt seglade upp på dagordningen för några år 

sedan framförde regeringsrepresentanter långtgående samverkan som ett alterna-

tiv till sammanslagningar. Finns det inte ett ekonomiskt utrymme för att ha en 

egen räddningstjänst så går det att dela den med någon annan kommun. Därmed 

inte sagt att samarbete med omgivning är ett nytt inslag i den kommunala varda-

gen, bara att det är mer utbrett. Såväl statliga företrädare som intresseorganisa-

tioner argumenterar för att kommuner bör samarbeta med sin omgivning. Till-

sammans med den utmålade nyttan av ett fördjupat regionalt samarbete fram-

ställs det som rationellt att bilda ett SVO. 

Det här kapitlet syftar till att beskriva framväxten av SVO utifrån ett ekono-

miskt perspektiv. Genom att undersöka skillnaderna mellan länen erhålls viktigt 

underlag för att kunna besvara frågan om vilken betydelse den ekonomiska si-

tuationen och utvecklingen har för framväxten av SVO i länen. För att uppfylla 

syfte tar jag min utgångspunkt i två sorters information. Först och främst enkät-

studien som ger goda möjligheter att undersöka kommunpolitikernas värdering 

av den kommunekonomiska situationen. Det är också det datamaterialet som 

senare kommer att användas i flervariabelsanalysen. Det materialet komplette-
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ras sedan med statistik från Kfakta och SCB. Skälen till denna materialkombina-

tion är inte att ställa dem mot varandra utan snarare att se dem som komple-

ment. Det statistiska materialet ger möjligheter att studera utvecklingen över tid 

samt en bredare bild av olika faktorer på länsnivå medan enkätdata represen-

terar aktörernas värderingar. Presentationen av datamaterialet görs huvudsakli-

gen i tabellform och det är viktigt att observera att tabellerna är utformade så 

att det är enkelt att jämföra och de två kategorierna av län i relation till var-

andra. Syftet med denna tabellkonstruktion är först och främst att den skall till-

låta en detaljerad beskrivning snarare än en analys av orsak och verkan. Tabel-

lerna har dock försetts med ett korrelationsmått20 som kompletterar den mer 

deskriptiva framställningen. En mer sammanfattande och multivariat sambands- 

och effektanalys genomförs i kapitel 8.  

Värdering av kommunekonomin  

Föreligger det någon skillnad mellan kommuner i län med respektive utan SVO 

vad gäller kommunernas ekonomiska status? Är det i län med ekonomiskt starka 

eller svag kommuner som SVO bildats?  När de kommunala politiska ledarna 

som deltog i enkätstudien ställdes inför påståendet ”Kommunens ekonomi är 

god” så ansåg de allra flesta respondenterna att den är god. Det framgår av tabell 

5.1 att majoriteten instämmer i ”hög grad” eller ”delvis”. Det kan också konsta-

teras att skillnaderna överlag är mycket små mellan de två kategorierna av kom-

muner. Det är några procentenheter fler kommuner i län utan SVO som anser att 

ekonomin är god. 77,7 procent instämmer i hög grad eller delvis medan motsva-

rande siffra för den andra kategorin är 74,4 procent.  

Slutsatsen är därmed att kommunala politiker värderar kommunens ekonomi 

som relativt god och att det inte föreligger några stora skillnader mellan de två 

grupperna av kommuner. Men den kommunekonomiska situationen kan mätas 

på olika sätt.  Bland annat genom att undersöka faktorer som har en direkt kopp-

ling till de ekonomiska förutsättningarna så kan beskrivningen av kommunens 

                                                 
20 Anledningen till att Gamma (�) och Tau-C används beror på att de lämpar sig för ordinalvari-
abler. Det är inte ovanligt att korrelationskoefficienten r används för analys av variabler med en 
ordinal skalindelning, trots att det är avsett för intervall- och kvotvariabler. Såväl � som Tau-C är 
avsedda för att hitta mönster mellan variablers rangordning.  Gamma undersöker kurvlinjära 
rangordningar, medan Tau-C undersöker linjära. 
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ekonomiska situation och utveckling breddas. En faktor som antas ha direkt  

effekt på den kommunala ekonomin är befolkningsutvecklingen. Är den negativ 

påverkas vanligen också kommunens ekonomi negativt.  

Tabell 5.1. Kommunernas ekonomiska situation 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 30,2%  33,3%  31,4%  

delvis 44,2%  44,4%  44,3%  

i låg grad 14,0%  9,3%  12,1%  

Kommunens ekonomi är god 
  
  
  

inte alls 11,6%  13,0%  12,1%  

  Total 100% (86) 100% (54) 100% (140)

 Tau-C:
Gamma:

-0,04 (0,67)21 
-0,06 (0,67) 

 

 

Finns det några skillnader mellan de två grupperna av kommuner när det gäller 

uppfattningen om befolkningsutvecklingen som en problematisk omständighet? I 

tabell 5.2 framgår det bland annat att SVO-kommunerna i något mindre  

utsträckning (27,1 procent) än de övriga instämmer i ”hög grad” i påståendet om 

att ”befolkningsutvecklingen i kommunen är en problematisk omständighet”. 

Motsvarande andel i den andra kategorin av kommuner är 35,2 procent.  Slår 

man samman de två svarsalternativen ”i hög grad” och ”delvis” kvarstår diffe-

rensen men minskas något.  

Tabell 5.2. Befolkningsminskning 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 27,1%  35,2%  30,2%  

delvis 23,5%  22,2%  23,0%  

i låg grad 16,5%  7,4%  12,9%  

Befolkningsminskningen i  
kommunen är en proble-  
matisk omständighet. 

inte alls 32,9%  35,2%  33,8%  

  Total 100% (85) 100% (54) 100% (139)

 Tau-C:
Gamma:

-0,05 (0,56) 
-0,08 (0,56) 

 

 
                                                 
21  Observerar att signifikansen för korrelationsmåttet anges inom parentes. 
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Studerar man andra delen av skalan finns ett motsvarande men omvänt förhål-

lande. Av respondenterna i SVO-kommunerna anser 49,4 procent att befolk-

ningsminskningen inte är något stort problem. Motsvarande siffra är 42,6 pro-

cent i den andra kategorin av kommuner. Även om skillnaderna är relativt små är 

ändå resultatet att befolkningsminskningen uppfattas som ett något mindre pro-

blem bland kommunerna i län med SVO.  

Ett annat sätt att indirekt fånga kommunernas ekonomiska situation eller utveck-

ling är att låta respondenterna göra en bedömning av kommunens framtidsutsik-

ter. Hur skiljer sig kommunerna som är medlemmar av ett SVO från dem som 

inte är det vad gäller deras bedömningar av framtiden? I tabell 5.3 kan det kon-

stateras att skillnaderna mellan de två kategorierna av län åter igen är relativt 

små. Överlag är de allra flesta positiva till sin kommuns framtidsutsikter. Nio av 

tio respondenter instämmer ”i hög grad” eller ”delvis” i påståendet att ”Kommu-

nernas framtidsutsikter är mycket goda”.  

Tabell 5.3. Kommunens framtidsutsikter 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

I hög grad 47,7%  42,6%  45,7%  

delvis 45,3%  46,3%  45,7%  

i låg grad 5,8%  9,3%  7,1%  

Kommunens framtids-  
utsikter är mycket goda 

inte alls 1,2%  1,9%  1,4%  

  Total 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C:
Gamma:

0,07 (0,45) 
0,12 (0,45) 

 

 

Studerar man skillnaderna mellan de två kategorierna av kommuner så är det en 

något större andel (47,7 procent) respondenter från län med SVO instämmer i 

”hög grad” i påståendet. Motsvarande andel för den andra kategorin av kommu-

ner är 42,6 procent. Även om de två svarskategorierna ”i hög grad” och ”delvis” 

slås samman kvarstår skillnaderna. Motsvarande differens återfinns bland svars-

alternativet ”i låg grad” och ”inte alls”. Sju procent av de politiska ledarna med 

hemvist i län med SVO instämmer i ”låg grad” eller ”inte alls” medan mot-

svarande siffra i den andra gruppen av politiker är 11 procent.  
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Vilka slutsatser kan dras efter den här undersökningen av politikernas framtids-

bedömningar? Den första är att skillnaderna är relativt små. Överlag anser de 

flesta att deras kommuner har goda framtidsutsikter. Den andra slutsatsen är, de 

små skillnaderna till trots, att det är en större andel kommuner i län med SVO 

som värderar kommunens framtidsutsikter som mycket goda. Det är framförallt i 

län där SVO som de kommunala företrädarna bedömer sina kommuners framtid 

som mycket positiva.   

Kommunernas beroende av omgivningen 
Kommunerna är i olika avseenden beroende av sin omgivning. I och med att Sve-

rige är en enhetsstat är staten den mest uppenbara parten i en sådan beroendesi-

tuation. Men statliga aktörer utgör inte de enda, även andra kommuner, privata 

företag och intresseorganisationer påverkar och sätter gränser för kommunernas 

självstyrelse (Montin 2002). Kommunernas beroende av staten kan förändras 

genom att man ökar sitt beroende av andra aktörer. Genom ett ökat utbyte eller 

stärkta relationer till andra kommuner kan beroendet av staten minskas. Därmed 

kan det också uppstå stora variationer vad gäller beroendet till staten. En sådan 

utveckling hänger samman med att statens auktoritet har försvagats. ”Ingen ak-

tör, varken staten, kommunerna eller någon annan har resurser eller kompetens 

att realisera sina mål på egen hand” (Montin 2002, sid 47).   

Trots variationen mellan kommunernas omgivningsberoende kvarstår staten som 

en central aktör i flera avseenden. Inte minst genom att regering och riksdag sät-

ter villkoren för kommunernas och deras verksamheter. I det avseendet är alla 

kommuner lika beroende av staten. Däremot kan det variera i andra avseenden. 

Via olika fördelningspolitiska instrument försöker staten skapa likvärdiga eko-

nomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet. Genom om-

fördelning flyttar staten resurser från starkare kommuner till svaga i syfte att sä-

kerställa en likvärdig service för alla invånare oberoende av skilda förutsättningar 

i kommunerna.  

Kommuner är i varierande omfattning beroende av statens finansiella stöd. Om 

ambitionen är att undersöka kommunernas beroende av finansiella stöd från om-

givningen är därmed statsbidragen av stort intresse.  En empiriskt intressant fråga 
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i sammanhanget är hur ett sådant beroende skiljer sig åt mellan de två kategori-

erna av kommuner. I enkätstudien fick kommunpolitikerna ta ställning till i vil-

ken omfattning kommunen är beroende av stats- och utjämningsbidrag. I tabell 

5.4 framgår det att 51,2 procent av respondenterna som är medlemmar av ett 

SVO anser att de i hög grad är beroende av stats- och utjämningsbidrag. Mot-

svarande andel bland kommunerna som inte är medlemmar av SVO är 57,4 pro-

cent. Samtidigt är andelen som ”inte alls” instämmer hög i denna kategori av 

kommuner, mycket högre än bland de övriga kommunerna. Det som växer fram 

är snarast ett kurvlinjärt mönster. Efter kontroll så förklaras det mönstret av 

stockholmskommunernas inställning i frågan. Utan dessa kommuner skulle ande-

len sjunka till 4,8 procent.  

 Tabell 5.4. Beroendet av statsbidrag 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 51,2%  57,4%  53,6%  

delvis 32,6%  18,5%  27,1%  

i låg grad 16,3%  7,4% 12,9%  

Kommunen är i hög grad  
beroende av stats- och  
utjämningsbidrag. 

inte alls 0%  16,7%  6,4%  

   Total 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C:
Gamma:

0,01 (0,89) 
0,02 (0,89)  

 

Som nämndes tidigare är staten att betrakta som en aktör i kommunernas bero-

ende av omgivningen. Andra aktörer, såsom andra kommuner, företag och intres-

seorganisationer, blir allt viktigare i det nätverk av aktörer som kommunerna 

verkar inom. Det är också vanligt att staten uppmuntrar kommunerna att sam-

verka och samarbeta med sin omgivning. I den dagliga verksamheten är det san-

nolikt andra kommuner som är den vanligaste samarbetsparten.  

Hur skiljer sig länen med SVO från de utan med avseende på kommunernas sam-

arbete med andra kommuner? Den sammantagna bedömningen av är att det är en 

relativt stor andel av samtliga respondenter som instämmer i ”hög grad” i påstå-

endet att ”Samverkan med andra enskilda kommuner är avgörande för kommu-
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nens ekonomi”. 17,4 procent av kommunerna i län med SVO instämmer i ”hög 

grad” i påståendet. Motsvarande andel i den andra kategorin av kommuner är 

32,1 procent. Andelen SVO-kommuner som svarat att de instämmer i ”hög grad” 

är därmed betydligt mindre.  

Slår man samman de två översta svarsalternativen minimeras skillnaden. Gene-

rellt sett är differenserna mellan de två grupperna relativt små vilket gör det svår 

att dra några klara slutsatser. Den enda stora skillnaden vi kan se gäller de som 

instämmer i ”hög grad” i påståendet. Fler kommuner i län utan SVO har ett stort 

ekonomiskt behov av att samverka med andra kommuner. 

Tabell 5.5. Betydelsen av samverkan med andra kommuner 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 17,4%  32,1%  23%  

delvis 57%  39,6%  50,4%  

i låg grad 24,4%  22,6% 23,7%  

Samverkan med andra  
enskilda kommuner är  
avgörande för kommu-
nens ekonomi. 

inte alls 1,2%  5,7%  2,9%  

   Total 100% (86) 100% (53) 100% (139) 

 Tau-C:
Gamma:

-0,07 (0,44) 
-0,11 (0,44)  

 

Ytterligare en institution som sedan 1990-talet blivit mer framträdande är EU. 

Genom EU:s strukturfonder kan kommuner få stöd för olika ändamål. Dessa 

stödmedel tilldelas i huvudsak kommuner som är mer näringsstrukturellt alterna-

tivt ekonomiskt eftersatta än andra. Hur skiljer sig kommunerna åt vad gäller 

beroendet till EU? Är det några skillnader mellan de två kategorierna av kommu-

ner vad gäller deras beroende av EU:s stödmedel? Av tabell 5.4 framgår att diffe-

renserna överlag är relativt små mellan de två grupperna av kommuner. Slås de 

två översta svarsalternativen samman så framstår en rätt betydande skillnad. En 

majoritet (58,1 procent) av kommunerna i län med SVO instämmer i ”låg grad” 

eller ”inte alls” i påståendet att EUs regionalpolitiska stöd har stor betydelse för 

kommunen. Bland de övriga kommunerna är situationen spegelvänd, där  
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instämmer merparten av kommunerna (63 procent) ”delvis” eller i ”hög grad” i 

påståendet.  

Även här kan man konstatera att stockholmskommunerna påverkar utfallet. Om 

dessa skulle avlägsnas förstärks bilden. Bland annat skulle det endast vara 9,5 

procent som ”inte alls” instämmer i påståendet. Sambandet skulle stärkas och det 

skulle också bli signifikant.  

Tabell 5.6. EU:s regionalpolitiska stöd 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

I hög grad 12,8%  13%  12,9%  

Delvis 29,1%  50%  37,1%  

I låg grad 33,7%  14,8%  26,4%  

EU:s regionalpolitiska stöd  
har stor betydelse för  
kommunen 

Inte alls 24,4%  22,2%  23,6%  

   Total 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C:
Gamma:

-0,14 (0,13) 
-0,19 (0,13)  

 

En sammanfattande bedömning av de tre variablerna som sist avhandlats är det 

åter igen tydligt att differenserna många gånger kan vara relativt små. Men skill-

naderna finns ändå och dessa är viktiga att uppmärksamma. Hur kan man karak-

terisera de två grupperna av kommuner utifrån de variabler som undersökts i  

föreliggande avsnitt?  Kommuner som är medlemmar av ett SVO förefaller ha ett 

mindre behov av stöd från sin omgivning, såväl vad gäller staten, andra kommu-

ner eller EU. Det omvända kan sägas gälla för gruppen av län utan SVO.  

Ekonomiska förhållanden i länen och kommunerna 

Vill man undersöka betydelsen av ekonomi som en drivkraft för det regionala 

institutionsbyggandet finns det flera tillvägagångssätt. I tidigare avsnitt togs ut-

gångspunkten i kommunala politiska ledares bedömningar. I det här avsnittet 

kommer istället utgångspunkten vara kommunal och regional statistik. Det kom-

pletterar den deskriptiva ambitionen att beskriva och jämföra län med respektive 

utan SVO. Statistiken ger oss också goda möjligheter att undersöka indikatorers 
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utveckling över tid samt information som inte går via aktörerna. I det här avsnit-

tet kommer jag att utgå från samma uppdelning som tidigare för att mäta och 

beskriva ekonomiska faktorer. Först riktas uppmärksamheten mot mer traditio-

nella sätt att mäta och värdera ekonomiskt välstånd och utveckling. Därefter  

undersöks kommunernas och länens stöd från sin omgivning.  

Den ekonomiska situationen i länen 
Det är vanligt att välstånd bedöms utifrån ett tämligen snävt ekonomiskt per-

spektiv. Genom att skatta värdet på allt som produceras i ett land under ett år 

kan ekonomier jämföras med varandra. Det vanligaste måttet är det som inom 

nationalräkenskaperna kallas bruttonationalprodukten (BNP). Måttet mäter den 

totala ekonomiska aktiviteten, värdet av alla varor och tjänster som produceras, i 

ett land under en tidsperiod och används regelbundet för att jämföra länders eko-

nomiska välstånd och utveckling. Måttet kan också användas för en regional 

nivå. Bruttoregionalprodukt (BRP) säger då något om den totala ekonomiska  

aktiviteten i en avgränsad region, i det här fallet länet.  

Det här sättet att mäta ekonomiskt välstånd har dock utsatts för kritik. Huvud-

sakligen för att måttet inte tar hänsyn till den offentliga sektorns funktionssätt 

samt till inkomstens och välfärdens fördelning. Måttet tar heller inte hänsyn till 

sådana värden som bidrar till människors välfärd såsom fritid, kultur, natur och 

miljö (Statens institut för kommunikationsanalys 2001). Trots denna kritik 

kommer jag att använda mig av måttet. Det huvudsakliga skälet är att det är ett 

vedertaget sätt att mäta ekonomi och ekonomisk utveckling. Och trots dess bris-

ter ger det oss en möjlighet att ge en bild, om än reducerande, av länets ekono-

miska situation och utveckling.  

Den teoretiska genomgången gav inga klara anvisningar om vad vi egentligen kan 

förväntas oss för svar på frågan om det är i län med ekonomiskt starka eller  

svaga kommuner som fördjupat det regionala samarbetet genom bildande av 

SVO. Är det län med ett tydligt behov av att utvecklas och stärka den ekonomis-

ka situationen som bildat dessa nya organ? Eller kan det vara den raka motsat-

sen, nämligen att de har växt fram i län som har en god tillgång till resurser. 

Denna frågeställning får konsekvenser för analysen av det statistiska materialet. 
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Bildandet av SVO måste ställas i relation till den ekonomiska situationen i länet 

vid tillfället då organet bildades. Skall den ekonomiska situationens betydelse  

undersökas bör vi inte se till det år som SVO bildats i länet, snarare till det före-

gående året eller de föregående åren. Om man skall studera betydelsen av den 

ekonomiska situationen för de som bildade SVO 2003 bör man studera den eko-

nomiska situationen i länet år 2002 alternativt utvecklingen mellan åren 2001 

och 2002 . Endast på så sätt ges möjlighet att ställa framväxten av SVO i relation 

till kommunens ekonomiska situation och utveckling.  

I Tabell 5.7 kan man för vart och ett av de år som nya SVO bildats se hur många 

av dessa som hade ett BRP22 (per invånare) som över- alternativt understeg medi-

anvärdet. Det kan konstateras att det föreligger inte några skillnader mellan  

länen. År 2003 hade hälften av den omgångens län ett BRP per invånare som var 

högre än medianvärdet. Södermanland som bildade SVO 2004 hade en BRP som 

översteg medianen medan Jönköpings län (2005) understeg den. Av de fyra län 

som i lagens mening fick status som SVO år 2007 var det två som kan beskrivas 

som relativt starka. Sammantaget är det sex av tolv län som året innan bildandet 

av SVO varit i en relativt ekonomiskt gynnsam situation. Situationen är den om-

vända för de sex övriga länen, det vill säga att de hade ett BRP per invånare som 

understeg medianvärdet. 

Tabell 5.7. BRP i länen vid bildandet av SVO 

 BRP/ Capita  
Bildade SVO Över median Under median n 
2003 3 3 6 
2004 0 1 1 
2005 1 0 1 
2007 2 2 4 
 6 6 12 

 

Att studera skillnader i den ekonomiska aktiviteten genom BRP i ett avgränsat län 

innebär att man inte tar hänsyn till olika strukturella skillnader som kan före-

ligga. Ett relativt sett lågt BRP per capita behöver inte betyda att ekonomin är 

                                                 
22 De år som undersökts är det som föregick året då SVO bildades, dock med ett undantag som 
beror på tillgången av datamaterial från SCB. Bara BRP statistik för 2005 fanns tillgänglig när 
föreliggande text skrev. 
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dålig, bara att den är sämre än de övrigas BRP. För att undvika det problemet har 

en tillväxtvariabel konstruerats. En sådan variabel kan med fördel användas för 

att mäta tidsperioden före bildandet av SVO. På så sätt kan den ekonomiska  

utvecklingen ställas i relation till bildandet av SVO. 

I tabell 5.8 kan det konstateras att det inte är några stora skillnader mellan de 

som bildat SVO tidigt och de som gjort det senare. Däremot finns skillnader inom 

respektive grupp. De län i vilka SVO bildades tidigt hade generellt sett en bättre 

ekonomiskt utveckling under de två åren före bildandet av det nya organet än de 

län där SVO bildades senare. Ser vi till de två första åren återfinns en grupp av sju 

län varav fem hade en ekonomisk utveckling som är relativt stark åren före bil-

dandet av SVO. Under de resterande tre åren hade tre av fem län en ekonomisk 

utveckling som var relativt sett svag, sämre än medianvärdet.  

Tabell 5.8. Ekonomisk utveckling innan bildande av SVO 

 Tillväxt   
Bildade SVO Över median Under median N 

2003 4 2 6 
2004 1 0 1 
2005 0 1 1 
2007 1 3 4 

Summa 6 6 12 
 

I denna genomgång har bara län som bildat SVO behandlats. Hur har då utveck-

lingen sett ut i de län som ännu inte bildat något SVO? Ser man till utvecklingen 

för hela den period som här undersökts (2001-2005) så kan man konstatera att 

fyra av sex län har haft en bättre ekonomisk utveckling än medianvärdet för hela 

populationen. Delar man upp deras utveckling i olika tidsintervall, för att mot-

svara den bild som återges i tabell 5.8, så kan man se att den ekonomiska utveck-

lingen var svagare än medianvärdet i fyra av sex län under de år som föregick 

riksdagens beslut om att länen skall få bilda SVO. I slutet av perioden, åren 2003-

2005, är situationen omvänd. Då har fyra av dessa sex län en ekonomisk utveck-

ling som är starkare än medianvärdet.  

Vilka slutsatser kan dras utifrån de data som presenterats ovan? Ser man till ett 

statistiskt mått och jämför alla SVO-län med varandra indikerar BRP per invå-
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nare att det inte föreligger någon skillnad när det gäller den ekonomiska situa-

tionen. Däremot kan det konstateras att det föreligger en viss skillnad när det 

gäller ekonomisk utveckling över tid. Denna skillnad innebär att de län där SVO 

bildades under de första åren hade en god ekonomiskt utveckling åren före bil-

dandet av SVO. I de län där SVO bildades senare var den ekonomiska utveck-

lingen sämre.  

Det finns andra sätt än det ovan redovisade att mäta länens ekonomi och dess 

utveckling. En alternativ metod är att försöka använda ett mått som tar sin  

utgångspunkt i kommunerna och deras finansiella situation. Det är trots allt kom-

munerna som utgör basen i de nya regionala organen och det är de som fattar 

beslutet om huruvida ett sådant skall bildas eller ej. Ett sätt att bedöma kommu-

nernas ekonomi är att undersöka hur stor andel av den kommunala driften som 

kan bidra till finansieringen av investeringar eller till förbättring av den finansiella 

ställningen. Ett sådant mått betecknas i databasen Kfakta som ”Resultat2” (R2). 

Om det på sikt är negativt innebär det att kommunen lånar till driften. Om varje 

kommuns R2 summeras länsvis får vi ett samlat mått på kommunernas samlade 

situation vad gäller möjligheten att finansiera de egna verksamheterna. Ett  

uppenbart problem med det är att interna olikheter i länet negligeras. Ett annat är 

att skillnaderna blir relativt små när mätning görs med median- och medelvärden. 

Extrema värden i en kommun kan också påverka det totala snittvärdet på ett  

sådant sätt att värdet för länet blir klart missvisande. En alternativ metod är där-

för att mäta andelen kommuner i ett län som har en negativ R2. Om denna andel 

är relativt låg kan man också resonera i termer av att länet rent generellt består av 

en stor andel ekonomiskt välmående kommuner. Det säger dock ingenting om 

hur välmående länet är eller hur dålig ekonomin är i de kommuner som har ett 

negativt R2.  

För att göra analysen på ett likvärdigt sätt som tidigare bör lämpligen kommu-

nernas ekonomiska situation värderas i anslutning till att SVO bildats. Problemet 

är att måttet R2 i Kfakta inte finns för varje år. De år som finns tillgängliga är 

1999, 2001 och 2004. I jämförelsen nedan kommer län som bildade SVO 2003 

och 2004 att ställas i relation till R2 för 2001 och de som bildade SVO efterföl-

jande år ställer jag i relation till 2004.  
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Tabell 5.9. Kommunekonomi 

 SVO 

Resultat 2 Före 2005 Efter 2005 

Negativt  23,9% 35,6% 

Positivt 76,1% 64,4% 

Totalt 100% (67) 100% (59) 

 

Den kommunekonomiska situationen har varit relativt sett bättre för de kommu-

ner som bildande SVO före 2005. 76,1 procent av kommuner som bildande SVO 

tidigt hade ett positivt R2. Motsvarande siffra för länen som bildat SVO senare är 

64,4 procent. Därmed kan konstateras att kommunekonomiska situationen var 

relativt sett bättre i de län som bildade SVO tidigt (före 2005) och något svagare i 

de län som bildat SVO senare. Dessa resultat innebär en upprepning av det vi såg 

i tidigare avsnitt, nämligen att kommunernas ekonomiska situation var något 

bättre bland de län som bildade SVO tidigt och sämre bland de som bildade SVO 

sent.  

Framtiden? 
Ett bredare grepp att mäta utvecklingen i ett län är att skapa en mer sammansatt 

variabel som mäter flera olika dimensioner som på olika sätt säger något om  

utvecklingen i länen. 1997 presenterade Månadens Affärer en sådan sammansatt 

variabel som bestod av bland annat befolknings- och sysselsättningsprognoser 

samt 70 olika experters bedömning av kommunernas framtid som lokaliserings-

ort (Månadens Affärer 1997:5). Denna bedömning av kommunerna skulle utgöra 

en prognos för åren fram till 2005. En kommun tilldelades från 1 till 5 poäng 

beroende på bedömningen av de olika variablerna. Betyget 1 och 2 representerade 

negativa framtidsutsikter, 4 och 5 positiva framtidsutsikter och betyget 3 varken 

negativ eller positiv. Dessa betyg adderas sedan till en sammansatt variabel, här 

benämnd ”Framtidsbedömning”. I tabell 5.10 har variationen i variabeln reduce-

rats till två kategorier, negativ och positiv. Det kan konstateras att en majoritet 

av kommunerna gavs en framtidsbedömning som var negativ. Värst var det för 

kommunerna som idag inte är med i ett SVO, hela 67,1 procent av dem gavs en 

negativ framtidsbedömning. 
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Tabell 5.10. Framtidsbedömning 

 SVO  

 Ja Nej Totalt 

Framtidsbedömning Positiv 48,8% 32,9% 60,4% 

 Negativ 51,6% 67,1% 39,6% 

Summa: 100% (64) 100% (85) 100% (149) 

 

Med anledning av tidigare presenterade data och sambanden mellan framväxten 

av SVO och den sammansatta faktorn ”Framtidsbedömning” finns det skäl att 

fundera över effekten av just befolkningsutveckling som ingår i faktorn. Befolk-

ningsutveckling anses ofta hänga mycket nära samman med ekonomisk utveck-

ling och tillväxt även om den inte nödvändigtvis kan förklara dem. En positiv 

befolkningsutveckling kan också ses som ett resultat av tillväxt och en god eko-

nomisk utveckling. Hur ser det ut i Sveriges län vad gäller denna faktor? I tabell 

5.11 som är baserad från statistik för åren 2003 och 2006 kan man se att de län 

med en negativ befolkningsutveckling också tillhör den grupp av län som inte 

bildat SVO. Bland den grupp av elva län som haft oförändrad eller positiv be-

folkningsutveckling finns nio län som idag har bildat SVO. Befolknings-

utvecklingen har således varit mer positiv i de län som bildat SVO än i dem som 

inte gjort det. En majoritet av länen med SVO återfinns i gruppen med ”Konstant 

eller positiv” befolkningsutveckling medan majoriteten av länen utan SVO är i 

gruppen med en negativ befolkningsutveckling.  

Tabell 5.11. Befolkningsutveckling i länen 

 SVO  

 Ja Nej n 

Konstant eller positiv 82%  29%  11 Befolkningsutveckling  
(2003-2006) 

Negativ 18%  71%  7 

Summa: 100% 100% 18 

 

Bedömningen av framtidsutsikterna och den faktiska befolkningsutvecklingen ser 

betydligt bättre ut för länen som bildat SVO än för de andra. Det ligger delvis i 
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linje med resultaten för tidigare undersökta variabler men uppvisar en tydligare 

differens mellan de två grupperna av län. 

Bidrag och stöd 
Man kan också undersöka den ekonomiska dimensionen genom att se till olika 

bidragsvariabler. Det ger en lite annan bild av problemet då den mer explicit  

säger någonting om beroendet till staten och EU. Ser man t.ex. till kommunernas 

summerade stats- och utjämningsbidrag för 200323 kan man se att de län som har 

bildat SVO hade en relativt liten andel kommuner som fick mycket alternativt lite 

stöd, den stora majoriteten hamnar i kategorin ”Medel”. Så är inte fallet för 

kommunerna i de län som inte bildat SVO. Där återfinns den största andelen av 

kommuner i kategorin ”Hög”.  

Fördelningen bland de kommuner som inte bildat SVO är nu mycket jämn över 

de tre kategorierna. Detta förklaras till stor del av stockholmskommunerna. 

Främst lyfter de upp procentandelen med en liten andel statsbidrag. Avlägsnas 

dessa kommuner från materialet så är andelen 21, 4 procent. Procentandelen 

kommuner i kategorin ”Hög” ökar något till 42,9.  

Tabell 5.12. Kommunernas stats- och utjämningsbidrag 

 SVO 

 Ja Nej  

Hög 16,2% 37,0% 

Medel 66,3% 31,5% 

Stats- och utjämnings-
bidrag 2003 

Låg 17,4% 31,5% 

Summa: 100% (86) 100% (54)

 

Sammantaget är bedömningen att den största andelen av stora bidragstagare åter-

finns i länen utan SVO men i samma kategori finns en mycket stor andel som får 

mycket lite stats- och utjämningsbidrag. Avlägsnar man Stockholmskommunerna 

från materialet så försvinner denna skillnad.   

                                                 
23 Utifrån data i Kfakta 2007 har jag delat in variabeln i tre kategorier, där de lägsta och högsta 
går vid den 25:e samt den 75:e percentilen.  



 109

Ytterligare en bidragsvariabel är kommunernas möjligheter att söka regionala 

utvecklingsmedel från EU. Variabeln är konstruerad så att den ger ett mått på 

andelen kommuner i regionen som har möjligheten till EU-stöd. Vad som kan 

konstateras är att SVO inte växt fram i de län med en stor andel bidragsberätti-

gade kommuner. Snarare har SVO bildats i sådan län som har en liten andel 

kommuner som kan erhålla ett sådant stöd. Om man undersöker fördelningen av 

statens regionala planeringsmedel så är det et motsvarande bild som ges. En  

majoritet av länen utan SVO får relativt sett mycket planeringsmedel av staten. 

Det omvända gäller för länen som bildat SVO. 

Tabell 5.13. Regionala stödmedel 

 SVO  

 Ja Nej N 

> 50%  27%  71%  8 Andel kommuner med 
möjlighet till EU-stöd 

 ≤ 50% 73%  29%  11 

Summa: 100% (11) 100% (7) 18 

> medianvärdet 36%  71%  9 Regionala planerings-
medel 

 ≤ medianvärdet 64%  29%  9 

Summa: 100% (11) 100% (7) 17 

 

Sammanfattningsvis, de län som inte bildat SVO har överlag tillgång till mer bi-

drag från staten och EU. Motsatsen gäller för de län som har bildat SVO. Ur ett 

bidragsperspektiv skulle man därför kunna beskriva länen som bildat SVO som 

mindre beroende av staten och EU. Ett sådant oberoende kan också ses som ett 

uttryck för en större självständighet.  

Summering 

Vad är det för bild av länen som växer fram i kapitlet? Vad skiljer länen med 

SVO från dem som ännu inte bildat ett sådant organ? En övergripande slutsats är 

att skillnaden inte är särskilt tydlig eller stor vilket skulle indikera att de två kate-

gorierna av län är relativt likvärdiga. Men det finns ändå skillnader som bör lyf-

tas fram. När det gäller den kommunekonomiska situationen så säger oss statisti-

ken att de två typerna av län är relativt lika varandra. Ser man enbart till den  
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kategori som bildat SVO så ser vi att det är en viss skillnad mellan dem som bil-

dat tidigt och dem som bildat senare. De som var tidigt ute hade en något bättre 

ekonomisk utveckling i samband med bildandet medan de som bildade SVO  

senare hade en något svagare ekonomisk utveckling åren innan. Denna skillnad 

återfinns också bland andra indikatorer. Bilden bekräftas till viss del i de politiska 

ledarnas värdering av den ekonomiska situationen. Bland annat genom de indika-

torer som handlar om befolkningens utveckling och kommunernas framtids-

utsikter. Den bedömning som gjordes av kommunernas framtidsutsikter 1997 

visar tio år senare att kommunerna i län med SVO generellt sett gavs ett bättre 

betyg med avseende på framtidsutsikter. Därmed växer det fram en bild av att det 

är relativt ekonomiskt välmående kommuner och län som bildat SVO.  

Men kommunernas ekonomiska situation kan också studeras utifrån deras rela-

tioner till omgivningen. Kommunerna är beroende av sin omgivning på många 

olika sätt och här har det huvudsakliga intresset varit olika former av finansiellt 

stöd som kommunerna och länen som helhet kan tilldelas. Vad gäller statsbi-

dragen så kunde det konstateras att en relativt stor andel kommunföreträdare i 

länen som inte bildat SVO ansåg sig vara i stort behov av stöd från stats- och  

utjämningsbidrag. Samtidigt kunde det också konstateras att en relativt stor andel 

kommuner i samma kategori som var av motsatt åsikt. Därmed får länen som 

inte bildat SVO antingen mycket statsbidrag eller lite. Förklaringen är att kom-

munerna i Stockholms län är ekonomiskt mycket välmående i relation till de 

andra kommunerna i kategorin.  

Men kommunernas beroende till omgivning handlar ju också om andra aktörer 

än staten. När det gäller EU så kan man se att kommuner som ännu inte bildat 

SVO i störst omfattning uttrycker att stöden från EU är av stor betydelse. Den 

omvända situationen gäller för länen som idag har bildat SVO. Ett vanligt uttryck 

för kommunernas omgivningsberoende är deras samarbete med andra kommu-

ner. Också här kunde man se att det var kommunerna i län utan SVO som var i 

störst behov av stödet från andra kommuner.  

Den sammantagna bedömningen är att de skillnader som finns indikerar att de 

län som bildat SVO är relativt sett välmående, ekonomiskt starka och utan något 
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egentligt tydligt behov av stöd från omgivningen. Det är inte län med kommuner 

som har det tydligaste behovet av att stärka sin ekonomiska situation som bildat 

SVO. Den här kategorin av kommuner uttrycker också ett tydligt behov av stöd, 

såväl från staten som från EU och andra kommuner. Därmed kan vi dra slut-

satsen att ekonomisk utveckling inte är en tillräcklig drivkraft för dem som är i 

störst behov av det. Inte heller beroendet av stöd från omgivningen är en driv-

kraft nog för att svagare kommuner tillsammans skall samla sig och bilda ett nytt 

politiskt organ i länet.  
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6. Samförståndskultur i länen 

Inledning 

En stor del av regionforskningen har betonat strukturella ekonomiska faktorer 

och de formella institutionernas betydelse för att förstå och förklara regioners 

utveckling och framgång. Denna tämligen snäva syn har kritiserats, inte för att 

den är felaktig men för att som Keating skriver: ”there is something else at work, 

less tangible and related to the social construction of regions” (Keating, Descho-

uwer et al. 2003, sid 176). Om regionaliseringen i Sverige förväntas ske under-

ifrån, utan statens direkta involvering, genom en institutionalisering av det länsö-

vergripande samarbetet så finns det skäl att se på det regionala samhällsbyggan-

det som ett resultat av aktörernas förmåga att handla kollektivt för regionens  

utveckling. Enligt en traditionell rationalistisk skolbildning är förutsättningarna 

för ett gemensamt institutionsbyggande synnerligen dåliga eftersom varje aktör 

försöker maximera sin kortsiktiga egennytta och vara gratisåkare om så är möj-

ligt. En breddning av denna ansats har varit viktig för att förstå människors för-

måga att samarbeta och handla kollektivt. En viktig del av denna breddning  

innebär att aktörers rationella kalkyler starkt påverkas av kultur och sociala nor-

mer som i princip jämställs med formella institutioner. Putnams studie av Italien 

(1996) utgör ett exempel på en sådan breddad rationalistisk ansats. För att för-

klara den varierande utvecklingen mellan regionerna tar Putnam sin utgångs-

punkt i en modell som är baserad på ett spelteoretiskt resonemang men där aktö-

rers samarbetsvilja starkt påverkas av kontexten. I denna kontext är de sociala 

nätverken samt vissa normer av central betydelse. Det finns därmed goda skäl att 

i en studie av det svenska regionbyggandet vidga de teoretiska vyerna mot mer 

generella samarbetsteorier i vilka många olika institutionella faktorer spelar en 

viktig roll.  
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I det här kapitlet är ambitionen att undersöka ett antal olika parametrar som kan 

antas vara uttryck för en samförståndskultur och som enligt teorierna underlättar 

samarbete och därmed byggandet av institutioner för det gemensamma. Syftet är 

primärt beskrivande, att utifrån olika parametrar beskriva de två kategorierna av 

län. På samma sätt som tidigare är den huvudsakliga utgångspunkten enkätmate-

rialet i vilket kommunala politiska ledares värderingar kan utläsas. Dessa data 

kompletteras med viss kommun- och regionstatistik.  Undersökningen ger en bild 

av hur kategorierna av län (med alternativt utan SVO) skiljer sig åt vad gäller 

dessa institutionella förutsättningar för samarbete. Även om upplägget erbjuder 

en sambandsanalys kommer det primära syftet vara beskrivande. En mer utveck-

lad sambands- och effektanalys görs i kapitel 8.  

Politisk samförståndskultur 

Empirisk forskning om aktörers förmåga att handla kollektivt och samarbeta för 

gemensamma nyttigheter har visat att beteenderegler och sociala normer är av 

central betydelse för att förstå och förklara varför enskilda aktörer väljer samar-

bete framför andra mindre kooperativa strategier. För att samarbete skall kunna 

etableras och upprätthållas är de sociala nätverkens funktionssätt en viktig förut-

sättning. Sådana sociala infrastrukturer kan därför antas vara centrala för regio-

ners utveckling. Det är sådana nätverk som enligt Robert Putnam bildar ett fun-

dament för socialt kapital vilket antas ha en rad olika positiva egenskaper, bland 

annat för demokratins och ekonomins utveckling. Putnam (1996) argumenterar 

bland annat för att regioner med svaga sociala strukturer regelmässigt uppvisar 

klart sämre ekonomisk utveckling än andra regioner.  

Därmed kan det antas finns ett positivt samband mellan regioners utveckling och 

förekomsten av samarbetsfrämjande normer vilka i sin tur står i ett positivt sam-

band med fungerande sociala nätverk. Tillsammans utgör dessa komponenter 

kunna sägas utgöra en sorts regional samförståndskultur. Det är uttryck för en 

sådan kultur som undersöks i detta kapitel. Först och främst kommer intresset 

riktas mot de kulturella uttryck som återfinns i den grupp av ledande kommun-

politiker som enkäten riktats till. Det är dessa politiker som varit kommunens 

politiska företrädare i frågan om bildandet av SVO. Det är också samma politiker 
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som förväntas ta en aktiv del i olika former av regionalt utvecklingsarbete. Till-

sammans bildar de en politisk elit i länet.  

I teorikapitlet gjordes en mer detaljerad genomgång av olika normer som kan 

antas vara samarbetsfrämjande. En enkätundersökning ger dock begränsade möj-

ligheter att komma åt alla dessa varför det materialet kompletteras med viss stati-

stik och i ett senare kapitel en fallstudie. Inledningsvis kommer intresset riktas 

mot vad som kännetecknar aktörernas och kommunernas relationer med var-

andra. Därefter undersöks aktörernas förtroende för varandra. Slutligen kommer 

en beskrivning av medborgarnas aktiviteter i det civila samhället göras. Dessa 

olika karaktäristika får svara mot de intressanta indikatorer och som ger uttryck 

för en samförståndskultur. Genom dessa mätningar kan de två kategorierna av 

län, de med SVO och de utan, beskrivas och jämföras.  

Samarbetsanda eller konflikt? 
En regional samförståndskultur består av olika faktorer som är mer eller mindre 

svåra att mäta. Vad vi vill veta är hur kommunala politiska ledare värderar olika 

delar av det sociala sammanhanget samt olika omständigheter som kan tänkas 

påverka det. Ett sätt är att direkt fråga aktörerna om det finns någon samar-

betsanda. I tabell 6.1 kan man se hur grupperna av län skiljer sig åt vad gäller 

synen på att det ”I länet finns en välutvecklad samarbetsanda”. 18,6 procent av 

kommunerna i län med SVO instämmer ”i hög grad” i detta påstående. Mot-

svarande andel i gruppen kommuner i län utan SVO är 5,6 procent. Adderar man 

dessa siffror med svarskategorin ”Instämmer delvis” så minskar skillnaden men 

den finns fortfarande kvar.   

Motsvarande differenser återfinns på andra änden av skalan. I svarskategorin 

”instämmer inte alls” återfinns inga kommuner som är medlemmar av SVO, men 

däremot några (7,4 procent) från den andra gruppen. Skall man tolka resultatet, 

trots de relativt små differenserna, så är det bland aktörerna i län med SVO som 

det finns en mer utvecklad samarbetsanda än i de län som inte har något SVO.  
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Tabell 6.1. Samarbetsanda i länet 

    SVO   

  Instämmer: Ja Nej Summa 

i hög grad 18,6% 5,6% 13,6% 

delvis 60,5% 66,7% 62,9% 

i låg grad 20,9% 20,4% 20,7% 

I länet finns en välutvecklad sam-
arbetsanda. 
 

inte alls 0,0% 7,4% 2,9% 

 Summa: 100% (86) 100% (54) 100% (140)

 Tau-C:
Gamma:

0,17 (0,03) 
0,32 (0,03) 

 

Det finns uppenbara risker med att ställa frågan om samförståndskultur på ett 

sådant direkt sätt. Det ger respondenterna ett stort utrymme att själva tolka vad 

den efterfrågade samarbetsandan står för. Även om variabeln uppvisar en  

intressant variation så bör intresset också riktas mot mer avgränsade och speci-

ficerade indikatorer. En samförståndskultur består av flera delar och ett viktigt 

karaktärsdrag är frånvaron av konflikter. Det här var en av Putnams utgångs-

punkter också.  

Vi bad opinionsbildarna betygsätta sina regioner från “konfliktmättad” 

till samförståndspräglad” och stämde av deras uppgifter mot våra mått på 

effektivitet. Vi förutsatte att samarbetet för gemensamma mål skulle vara 

mödosamt och styrningen bli lidande i de regioner där konflikterna var 

många. (Putnam 1996, sid 143) 

Förekomsten av konflikter torde ur ett samarbetsteoretiskt perspektiv innebära 

sämre grogrund för ett gemensamt institutionsbyggande. Aktörers minne av tidi-

gare samarbetssituationer ligger kvar länge i deras medvetande och påverkar 

starkt deras strategier i kommande situationer (Misztal 2003). Har det funnits 

konflikter tidigare finns det skäl att tro att historien skall upprepa sig. De med-

verkande hamnar därmed i en ”social fälla” som med tiden blir allt svårare att ta 

sig ur.  
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Genom enkätfrågorna är det svårt att avgöra vilken tidshorisont respondenterna 

har när de besvarat frågorna. Men det är samtidigt inte orimligt att anta att deras 

svar ger uttryck för en mer tidsmässigt allmän bedömning. Utifrån ett sådant  

antagande är det av intresse att se hur olika konfliktdimensioner, både ur ett 

kommunalt perspektiv men också genom ett mer länsomfattande perspektiv, vär-

deras av de kommunala politiska ledarna. Med ett kommunalt perspektiv avses 

huruvida man bedömer att det finns enskilda kommuner som på olika sätt satt 

käppar i hjulet för samarbete. 

I tabell 6.2 kan man konstatera att hela 37,7 procent av kommunerna som inte 

är medlemmar av något SVO instämmer ”i hög grad” i påståendet att ”Det 

finns vissa kommuner i länet som är svårare än andra att samarbeta med”. Mot-

svarande andel i den andra gruppen av kommuner är betydligt lägre (27,9 pro-

cent). Motsvarande differens återfinns också i den motsatta delen av skalan. 

20,9 procent av kommuner som är medlemmar av SVO instämmer ”inte alls” 

eller ”i låg grad” i påståendet. 

Tabell 6.2. Spänningar i länet 

    SVO   

  Instämmer: Ja Nej Summa 

I hög grad 27,9% 37,7% 31,7% 

Delvis 51,2% 50,9% 51,1% 

I låg grad 12,8% 11,3% 12,2% 

Det finns vissa kommuner i länet 
som är svårare än andra att sam-
arbeta med. 

Inte alls 8,1% 0,0% 5,0% 

 Summa: 100% (86) 100% (53) 100% (139)

 Tau-C:
Gamma:

0,15 (0,08) 
0,25 (0,08) 

 

Vi vet sedan tidigare att alla kommuner måste vara med på tåget för att det skall 

bli något. Denna fråga kan mycket väl tänkas fånga en sådan problematik i vissa 

län men frågan är inte ställd på ett sådant sätt att den avser själva bildandet av 

SVO utan avser samarbete i länet på ett mer generellt plan. 
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Regionala utvecklingsfrågor handlar ju inte bara om byggande av nya politiska 

institutioner i länet. Det finns flera olika samarbeten runt omkring i Sveriges län 

som handlar om att bygga ekonomisk kapacitet och utveckling. Ett exempel är de 

regionala tillväxtprogrammen. Kommunernas engagemang i dessa sammanhang 

ger dem en möjlighet att bygga en gemensam värdegrund för samarbete. Det finns 

goda möjligheter att samla på sig information om andra kommuner och med  

tiden kan också dessa samarbeten bidra till att samarbetsfrämjande normer eta-

bleras eller stärks. Engagemang i olika regionala sammanhang kan också inne-

bära att man får tillgång till sådan information som har en negativ betydelse för 

aktörernas samarbetetsbenägenhet. Det kan handla om enskilda aktörers hand-

lande eller annan information som hindrar framväxten av samarbetsfrämjande 

normer.  

I tabell 6.3 kan vi se att andelen kommuner i de två grupperna av län (med  

respektive utan SVO) är nästan identisk vad gäller om de instämmer i ”hög grad” 

till påståendet ”I samarbetet kring de regionala utvecklingsfrågorna finns det tyd-

liga meningsskiljaktigheter mellan de involverade kommunerna i länet.”  

Tabell 6.3. Meningsskiljaktigheter i länet 

    SVO   

  Instämmer: Ja Nej Summa 

i hög grad 9,4% 9,3% 16,4% 

delvis 30,6% 63,0% 61,4% 

i låg grad 49,4% 25,9% 19,3% 

I samarbetet kring de regionala 
utvecklingsfrågorna finns det tyd-
liga meningsskiljaktigheter mellan 
de involverade kommunerna i 
länet. inte alls 10,6% 1,9% 2,9% 

 Summa: 100% (85) 100% (54) 100% (139)

 Tau-C:
Gamma:

-0,29 (0,00) 
-0,46 (0,00) 

 

Om man däremot slår samman de två svarsalternativen ”instämmer delvis” och 

”instämmer i hög grad” är skillnaden markant. Då är det hela 72,3 procent av 

kommunerna utan SVO som instämmer. Av kommunerna i län med SVO är mot-

svarande andel bara 40 procent.  
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En stor majoritet av politikerna i kommuner som ännu inte bildat SVO ger  

uttryck för att det finns eller har funnits meningsskiljaktigheter i det regionala 

utvecklingsarbetet. Det omvända kan sägas om kommunerna i län som har bildat 

SVO. 60 procent av dessa instämmer ”i låg grad” eller ”inte alls” i påstående om 

meningsskiljaktigheter mellan kommunerna. 

Förtroende mellan de regionala aktörerna 
Ur ett teoretiskt perspektiv är den sociala infrastrukturen avgörande för att sam-

arbetsfrämjande normer etableras och sprids. Men det kräver också att det finns 

en hög grad av tillit mellan de deltagande aktörerna. Utan förtroendet till de 

andra förefaller det inte rationellt för aktörerna att anpassa sig till de gemen-

samma normerna och att handla i enlighet med dessa. Är det inte rationellt för 

aktörerna att samarbeta är risken överhängande att önskvärda nyttigheter uteblir. 

Tilliten har egenskapen att överbrygga så kallade sociala dilemman och att göra 

det kollektivt rationella möjligt.  

Om aktörerna inte förmår göra trovärdiga utfästelser till varandra måste 

de avstå från många tillfällen till ömsesidig vinst – med beklagande men 

rationellt. (Putnam 1996, sid 198) 

Genom att låta kommunala politiska ledare värdera förtroendet för varandra så 

kan vi få en bild av en mycket viktig grundförutsättning för samarbete och byg-

gandet av nya politiska institutioner i länen. Det bör dock tilläggas att dessa ak-

törer inte agerar i ett vakuum, skiljt från sina kommuner. Varje kommun fattar 

ett eget beslut vilket är resultatet av en intern process. Ur ett sådant perspektiv 

kan man fråga sig om det undersökta förtroendet spelar någon roll. Utgångs-

punkten här är att kommunala politiska ledare ges allt mer utrymme att agera i 

regionala sammanhang, kanske till och med förväntas göra det. Det kan antas att 

engagemanget i denna kontext har stor betydelse för hur man framställer frågan 

och problemen på hemmaplan, i den egna kommunen. Om samarbetet på regio-

nal nivå fungerar bra och kännetecknas av samförstånd och förtroendefulla rela-

tioner påverkar det sannolikt hur frågan framställs i hemkommunen. Om det 

däremot kännetecknas av konflikter och misstroende framstår det snarast som 

irrationellt att gå in i ett sådant osäkert projekt.  
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Finns det någon skillnad i nivåer av tillit mellan de län som bildat SVO och övri-

ga län? Tabell 6.4 visar att det finns tydliga skillnader mellan de två grupperna. 

Det är 22,1 procent av kommunerna som är medlemmar av SVO som ”i hög 

grad” hyser ett ”stort förtroende till alla medverkande i det regionala utveck-

lingsarbetet”. Motsvarande andel i gruppen av kommuner som inte är medlem-

mar av SVO är 7,4 procent. På den motsatta delen av skalan så utmärker sig ock-

så denna grupp av kommuner, både i svarsalternativet ”instämmer inte alls” eller 

”instämmer i låg grad”. 

Tabell 6.4. Förtroendefulla relationer 

    SVO   

  Instämmer: Ja Nej Summa 

i hög grad 22,1% 7,4% 16,4% 

delvis 61,6% 61,1% 61,4% 

i låg grad 16,3% 24,1% 19,3% 

Jag känner ett stort förtroende till 
alla medverkande i det regionala 
utvecklingsarbetet. 

inte alls 0,0% 7,4% 2,9% 

 Summa: 100% (86) 100% (54) 100% (140)

 Tau-C:
Gamma:

0,24 (0,02) 
0,45 (0,02) 

 

Sammantaget är det nästan en tredjedel av kommunerna (31,5 procent) som inte 

är medlemmar av något SVO som förefaller hysa ett relativt lågt förtroende för 

dessa aktörer. 7,4 procent av respondenterna från län utan SVO känner ”inte 

alls” något förtroende för sina andra regionala aktörer i länet. Datamaterialet 

från enkätstudien uppvisar därmed en tydlig skillnad mellan de två kategorierna 

av län. Bland de län som har fördjupat det regionala samarbetet och bildat en ny 

politisk institution finns det en större tillit inom den politiska eliten än i andra 

län.  

Här ägnas ingen större uppmärksamhet åt sambands- eller effektanalys men det 

kan ändå vara på sin plats att reflektera över vad som är orsak och verkan. Det 

kan mycket väl tänkas vara så att etablerandet av samarbetet har gett syre till en 

väl fungerande social gemenskap. Därmed skulle höga nivåer av tillit inte direkt 

kunna hjälpa oss att förutsäga framväxten av SVO, snarare skulle orsakssamban-
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det vara det omvända, nämligen att förekomsten av SVO förklarar de höga nivå-

erna av tillit. Jag vill dock argumentera för att det inte är något stort problem i 

sammanhanget. Ett skäl är att det är svårt att se tillitsvariabeln som en enskild 

förklaringsvariabel, åtminstone när det gäller att förklara framväxten av nya poli-

tiska organ i länen. Ett annat skäl är att tillitsfulla relationer och sociala nätverk 

är intimt sammankopplade och kan i det närmaste beskrivas som ömsesidigt  

beroende av varandra. Utan förtroende skulle inte de sociala nätverken uppstå 

eller fungera effektivt och utan sociala nätverk skulle inte förtroendefulla relatio-

ner mellan aktörerna kunna etableras. Putnam beskriver relationen mellan  

begreppen på ett likvärdigt sätt. 

Socialt förtroende, reciprocitetsnormer, nätverk av medborgarengagemang 

och fungerande samarbete är ömsesidigt förstärkande. Effektiva samar-

betsinstitutioner fordrar skicklighet och förtroende mellan de berörda in-

dividerna, men denna skicklighet och detta förtroende inympas och för-

stärks av organiserat samarbete. (Putnam 1996, sid 217) 

Även om det generella empiriska intresset ligger på en mer övergripande nivå så 

måste man beakta betydelsen av förtroendefulla relationer. Här har skillnaderna 

mellan länen beskrivits utifrån den aspekten. I ett senare kapitel görs en mer 

övergripande statistisk analys för att analysera tillitsvariabelns betydelse i ett bre-

dare sammanhang.  

Det civila samhället i länen 

Genomgången hittills har visat hur kommunala politiker värderar olika faktorer 

som antas vara av betydelse för en politisk samförståndskultur. En sådan avgrän-

sad kultur kan tänkas vara ett uttryck för ett bredare och mer länsövergripande 

värderingsmänster. Utifrån Putnams sätt att resonera skulle politikernas förmåga 

att samarbeta för det gemensamma vara en spegling av det civila samhällets funk-

tionssätt. Den lilla demokratin, det som sker i vardagen och bland människor i 

största allmänhet, påverkar den stora demokratin. Social interaktion till vardags 

föder ett mer generellt engagemang i politiken.  

Ur Putnams perspektiv kännetecknas ett väl fungerande civilt samhälle bland  

annat av att människor är aktiva i föreningslivet. Om man vill mäta det civila 
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samhällets funktionssätt är aktivitet i föreningslivet en bra indikator. Hur skiljer 

sig de två grupperna av län från varandra vad gäller medborgarnas förenings-

aktivitet? I tabell 6.5 är datamaterial från Riks-SOM sammanställt för att påvisa 

skillnaderna mellan medborgare i län med SVO och de i län utan ett sådant  

organ. Tabellen är baserad på ett enkelt additativt index24 skapat av fem före-

ningsvariabler i Riks-SOM 2002. Utifrån indexet har svaren delats in i tre klas-

ser25 beroende på tilldelad poäng, från låg till hög. Denna indelning gör det enkla-

re för oss att se hur länen skiljer sig från varandra med avseende på medborgar-

nas föreningsaktiviteter. Vad vi kan se i tabellen är att differenserna är relativt 

små samt att den stora andelen återfinns i kategorin ”medel”. Jämförs andelarna 

lågaktiva så kan vi se att skillnaden är nästintill obefintlig. I kategorin högaktiva 

partimedlemmar så återfinns dessa i högre grad i länen som ännu inte bildat SVO.  

Slutsatsen är därför att endast mycket små skillnader kan observeras men att det 

finns en svag övervikt som indikerar att en större andel av medborgarna i län 

utan SVO är högaktiva föreningsmedlemmar.  

Tabell 6.5. Föreningsaktivitet i länen 

  SVO  

  Nej Ja Totalt 

Aktivitetsgrad låg 23,5% 24,1% 23,9% 

 medel 47,4% 49,4% 48,5% 

 hög 29,1% 26,4% 27,6% 

 Total 100% (808) 100% (969) 100% (1777) 

 Tau-C: 
Gamma: 

-0,025 (0,33) 
-0,039 (0,33) 

 

 

Dessa slutsatser innebär att resonemanget om kopplingen mellan den lilla och 

stora demokratin inte är given i en svensk kontext. Det finns helt enkelt inga em-

piriska belägg för att SVO växt fram i län där medborgarna i hög grad är aktiva i 

frivilliga föreningar av olika slag. En rimlig tolkning är att frågan om det regio-

nala samhällsbyggandet, genom bildande av SVO, är frikopplat från det civila 

                                                 
24 Det innebär att de ingående faktorerna inte viktas och i föreliggande fall finns det inga teoretiska skäl 
att göra det. 
25 Denna indelning är gjord så att materialet består av tre lika stora delar, vid den 33e och 67e percentilen. 
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samhället och medborgarna i största allmänhet. Jörgen Johansson för ett resone-

mang om hur regional utvecklingspolitik alltid bedrivits av en liten politisk elit 

och att även försöksverksamheten utmålades ofta som elitprojekt. Kanske är det 

så som Johansson skriver, nämligen att ”denna typ av organisatoriskt lärande (i 

komplicerade politiska miljöer) tenderar att bli en angelägenhet för den lilla 

gruppen av initierade politiker och heltidsanställda tjänstemän” (Johansson 2005, 

sid 3).  

Det civila samhället kan bestå av en rad olika organisationer. Utöver föreningar 

och diverse klubbar kan också politiska partier sägas vara en del av det. I  

Putnams analys av de regionernas utveckling i Italien tillskrivs inte partiaktivitet 

någon särskilt stor betydelse. Ett skäl till det var att variationen mellan regio-

nerna var så liten att det inte gick att peka på några tydliga skillnader mellan mer 

eller mindre utvecklade regioner. En viktig förklaring till det är enligt Putnam att 

partierna anpassat sig till den miljö man är verksam inom. 

Följaktligen är medborgarna i regioner med svagare medborgerlig gemen-

skap lika engagerade i partipolitiken och lika intresserade av politik i all-

mänhet som de i de andra. … Invånarna i regionerna med svagare med-

borgaranda är inte mindre partitrogna eller politiskt intresserade. (Putnam 

1996, sid 133) 

Frånvaron av direkta skillnader anfördes som en förklaring till varför partierna 

inte ägnades någon särskild uppmärksamhet. Men det fanns också skillnader som 

var av mer kvalitativ natur.  I de svagare regionerna så var det inte de horisontella 

förbindelserna som var viktiga för det partipolitiska engagemanget. Snarare var 

det de vertikala banden till mäktiga och inflytelserika personer, som ansågs bety-

delsefulla. Detta är ytterligare en förklaring till varför inte partiengagemang sågs 

som intressant. Inslagen av vertikala kopplingar uppåt passade inte in i bilden av 

ett civilsamhälle bestående av horisontella kopplingar och mer renodlade gräs-

rotsaktiviteter. 

Därmed inte sagt att partierna i en annan kontext kan utgöra en viktig del i civil-

samhället. I Sverige har det funnits förväntningar på att partierna skall ha en tyd-

lig förankring i civilsamhället. Det här är också en bild som partierna själva upp-
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rätthållit genom att beskriva sig själva som folkrörelsepartier. Deras verksamhet 

har varit präglad av ett folkrörelseideal i vilket perioderna mellan valen varit vik-

tigare än själva valet (Gidlund 1992, sid 24). Huruvida man levt upp till ett  

sådant ideal är en annan fråga. Flera forskare är överens om att partierna inte 

längre fungerar som vitala demokratiska mötesplatser. Istället för att företräda ett 

medborgarperspektiv förefaller de politiska partierna i allt större utsträckning 

anamma ett ”överhetsperspektiv” genom att de vuxit samman med etablerade 

maktstrukturer. En sådan utveckling innebär enligt Gidlund och Möller att  

rådande ordning försvaras och förnyelse av demokratin hindras (Gidlund och 

Möller 1999).  Denna utveckling förstärks också av det minskade antalet med-

lemmar och färre partiaktiva.  

Men de politiska partiernas roll är ändå viktig. Bäck och Larsson skriver bland 

annat att ”Den relativt svaga och avtagande förankringen som partierna har i 

väljarkåren står i bjärt kontrast till den betydelse partierna har inne i det politiska 

systemet” (Bäck och Larsson 2006, sid 51). Är man aktiv i de politiska partierna 

så kan man också påverka politiken. Därför är medborgarnas partiaktivitet  

intressant att undersöka närmare.  

Det kan konstateras att datamaterialet endast uppvisar små skillnader vad gäller 

aktivitetsgrad i politiska partier. Komprimerar man materialet från individdata 

och gör analysen på länsnivå (vilket innebär att antalet observationer reduceras 

till 18 län) finns i princip inga skillnader alls. Föreningsaktiviteten ser likadan ut i 

länen med SVO som i de län som ännu inte bildat SVO. Om man däremot utgår 

från individdata (antalet observationer bibehålls) och strukturerar upp svaren 

beroende på om man bor i ett län med eller utan SVO kan små procentuella skill-

nader skönjas. Det är en något större andel av befolkningen i län med SVO som 

är medlemmar av något politiskt parti. Enligt Riks-SOM 2002 är 10,4 procent av 

medborgarna som är medlemmar i ett parti boende i ett län med SVO. Motsva-

rande siffra för länen utan SVO är 8,8 procent. Om vi bara ser till dem som är 

medlemmar i ett politiskt parti och delar in dem efter aktivitetsgrad i två delar, 
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lågaktiva och högaktiv26, så kan man se att det är en aning fler högaktiva parti-

medlemmar i län med SVO och det är en aning fler lågaktiva partimedlemmar i 

län utan SVO.  

Tabell 6.6. Partiaktivitet i länen 

 SVO  

 Nej Ja Summa 

Lågaktiva  53,8% 53,0% 53,3% 

Högaktiva  46,2% 47,0% 46,7% 

Total 100% (93) 100% (132) 100% (225) 

 

Den sammantagna bedömningen är att skillnaderna mellan länen är mycket små 

vad gäller medlemsantal och partipolitisk aktivetsgrad. De mycket små differen-

serna indikerar att det finns en något större andel passiva partimedlemmar i län 

utan SVO samt en något större andel aktiva partimedlemmar i län med SVO. 

Däremot är dessa differenser inte tillräckligt tydliga för att slutsatsen skall vara 

något annat än att de två kategorierna av län inte skiljer sig åt.  

Summering 

I detta kapitel har avsikten varit att undersöka olika indikatorer vilka kan ses 

som uttryck för en samförståndskultur i länen. Eftersom en sådan kultur bär på 

samarbetsfrämjande egenskaper är det av empiriskt intresse att se hur län med 

SVO skiljer sig från län utan.  Utifrån de undersökta indikatorerna kan vi konsta-

tera att det på en politisk nivå, bland länets politiska elit, finns tydliga skillnader 

mellan de två kategorierna av län. Län med SVO kännetecknas i högre grad av en 

vana att samarbeta, en större frånvaro av konflikter och ett relativt sett stort för-

troende mellan de involverade aktörerna. Förekomsten av dessa samarbetsfräm-

jande faktorer kan ses som uttryck för att det finns en samförståndskultur inom 

den politiska eliten och att den understödjer byggandet av nya institutioner i lä-

nen. Ur ett teoretiskt perspektiv kan de politiska institutionernas utveckling antas 

hänga samman med ett rikt och väl fungerande civilt samhälle. Datamaterialet 

                                                 
26 Med lågaktiv avses att man är medlem i ett parti men inte varit på någon partimöte under det senaste 
året. Med högaktiv avses medlemmar som har varit på ett partimöte det senaste året alternativt är 
medlemmar och har ett partipolitiskt uppdrag.   



 126 

uppvisar inget några stora differenser mellan de två kategorierna av län. De små 

skillnader som kunde uppmärksammas var att det är en marginellt större andel av 

befolkningen i länen utan SVO som är aktiva i föreningslivet och obetydligt fler i 

län med SVO som är aktiva partimedlemmar.  

Dessa skillnader till trots måste slutsatsen ändå vara att skillnaderna mellan länen 

är mycket små. De små differenserna kan tolkas på lite olika sätt. Det mest  

uppenbara är att Sveriges län är relativt homogena när det gäller såväl förenings- 

som partiaktivitet. En andra tolkning är att dessa aktiviteter i det civila samhället 

inte förefaller spela någon roll för regionaliseringen av länen. Det som försiggår 

på en central politisk nivå i länet är frikopplat från det civila samhällets delar, 

inte bara föreningslivet utan också från medlemmar i de politiska partierna.  

Länkar man samman kapitlets två delar är det också rimligt att göra tolkningen 

att den politiska samförståndskulturen inte direkt avspeglar ett rikt och aktivt 

civilsamhälle. Framväxten av nya politiska organ i länen är sannolikt något som 

engagerat en liten politisk och administrativ elit i kommunerna och i länen. I näs-

ta kapitel riktas intresset mot just dessa gruppers inflytande och betydelse.  
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7. Pådrivande aktörer 

Ledarskap och regionalisering 

Ledarskap i olika former och sammanhang anses ofta ha en central betydelse för 

hur en grupp utvecklas och formas. För kommunala politiker och tjänstemän står 

den egna kommunens verksamhet och utveckling i centrum. För en företagsledare 

är det företaget. Det kommunala uppdraget är nära knutet till en viss kommun 

och politikerna är representanter för ett kommunalt demos knutet till visst  

avgränsat territorium. De förväntas därför agera utifrån ett sådant perspektiv. 

Kommunala politiker är också knutna till ett politiskt parti, dels på lokal nivå, 

dels till den nationella partiorganisationen. I olika sammanhang så förmedlas en 

bild av en ny sorts regionalt ledarskap som antas vara av central betydelse för de 

enskilda regionernas utveckling. Ett sådant ledarskap förväntas kunna överskrida 

gränser och att gå utanför sin egen organisation. I boken ”Spela roll – en bok om 

lokal och regional utveckling” skriver författarna att: 

Politiskt ledarskap på regional eller mellankommunal nivå, kräver för-

måga och vilja att se bortom det lokala egenintresset till förmån för det 

regionala allmänintresset. (Torége, Norberg et al. 2005, sid 42) 

Även i andra sammanhang återfinns liknande beskrivningar av ett regionalt ledar-

skap. Det förekommer flitigt i samband med diskussioner om regional tillväxt, 

innovationssystem och det som på engelska benämns ”Triple Helix”. Enligt  

Nuteks definition är det en modell för samspel mellan tre olika parter i samhället: 

politik, forskning och näringsliv. Bland annat skriver Nutek att denna samver-

kansform bygger på ”ett aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer 

inom forskning, politik och näringsliv i dess olika former” (Nutek 2007).  

Utgångspunkten är att det i denna treenighet uppstår synergieffekter som är  

större än summan av effekterna när de tre agerar var för sig. I denna process  
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antas ledarskapet vara centralt men det är inte ett ledarskap i traditionell mening, 

utan ett samlat regionalt ledarskap i vilket det ingår grupper av aktörer, mötes-

platser och gemensamma arenor. I Nutek-rapporter framställs ofta ett sådant  

ledarskap som avgörande för regioners utveckling genom att de har tillgång till 

mötesarenor och förändringsagenter samt en förmåga att göra prioriteringar och 

etablera samsyn (Nutek 2005). Vinnova har samma utgångspunkt. I deras verk-

samhetsplan för 2003-2007 så framgår det att Vinnova ger stöd åt sådana proces-

ser där ledande regionala aktörer i samspel främjar innovation och hållbar till-

växt, baserat på regionala förutsättningar och behov. Om Vinnova skall stödja 

processen så ställer man bland annat krav på att de regionala aktörerna skall 

kännetecknas av ”en delad strategisk idé/vision för regionen och ett utvecklat 

gemensamt regionalt ledarskap i Triple Helix” (Vinnova 2007)27. Ett regionalt 

ledarskap bör enligt bland andra Nutek och Vinnova finnas eftersom det ger goda 

förutsättningar för regional utveckling och tillväxt. Därmed kan bland annat  

företrädare för kommunala intressen förväntas agera utifrån ett regionalt per-

spektiv, bortom det intresse man representerar.   

Det här skulle kunna uppfattas som en motsättning, nämligen att kommunala 

företrädare med ett tydligt kommunalt uppdrag förväntas agera på ett sådant 

sätt att det gynnar en hel region och att de förväntas se bortom lokala särin-

tressen. Men om regionala och kommunala intressen sammanfaller så kan det 

också ligga i kommunala företrädares intressen att agera på ett sådant sätt som 

är fördelaktigt för hela regionen.  Men ett sådant handlande behöver inte bara 

vara resultatet av ett snävt nyttotänkande, det kan också tänkas handla om en 

övertygelse om att vad som är det bästa för regionen. Kingdon har bland annat 

skrivit att en stark personlig övertygelse om vad som är det ”rätta” kan driva 

aktörer att handla på ett visst sätt för att få andra att inse det samma (Kingdon 

1995).   

Avsikten i detta kapitel är inte att undersöka vad som driver aktörerna eller hur 

deras handlande kan förstås eller förklaras. Bakgrundsteckningen, att det kan 

                                                 
27 Vinnova har också arrangerat något som heter VINNVÄXT. Det är en tävling för regioner och syftet 
med detta program är att främja en hållbar regional utveckling inom specifika tillväxtområden. I 
Vinnovas programbeskrivning över denna tillväxttävling kan man bland annat läsa att ”tydligt regionalt 
ledarskap” och ”regional styrka och ledarskap” är framgångsrecepten för att vinna i tävlingen. 
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finnas aktörer som kan spela en avgörande roll för samhällsförändring, får utgöra 

en tillräcklig grund som ger oss skäl att undersöka huruvida det finns pådrivande 

aktörer i länen. Ambitionen är därför att undersöka om enskilda eller grupper av 

aktörer förefaller haft någon betydelse för framväxten av SVO. Är det politikerna 

eller tjänstemännen som iklätt sig rollen som regionaliseringsentreprenörer? Hur 

skiljer sig länen åt i fråga om förekomsten av pådrivande aktörer?  

Kommunala uppdrag och regionala företrädare 

Det finns flera svenska studier som beskriver en situation där politiska ledare i 

allt större omfattning är aktiva på en arena utanför det egna kommunala territo-

riet. Sveriges Kommuner och Landsting har i en egen undersökning visat att allt 

fler kommunala politiska ledare är allt mer aktiva utanför den egna kommunen. 

Det gäller både frågor som rör ekonomisk tillväxt och regional utveckling (Sveri-

ges kommuner och Landsting 2006). Även i forskningen om kommunala politiker 

har en sådan utveckling uppmärksammats. David Karlsson (2004) har utifrån en 

stor enkätstudie av europeiska borgmästare visat att den svenska motsvarigheten 

(ordf. i kommunstyrelsen) utmärker när det gäller föreställningen att man bör 

vara aktiv utanför kommunen.  Ställs denna fråga i relation till en stor arsenal av 

frågor om vad det kommunala uppdraget innebär så rangordnas svarsalternativet 

att ”representera kommunen utåt” högst. De svenska politiska ledarna skiljer sig 

gentemot sina europeiska motsvarigheter när det gäller synen på att hävda kom-

munens intresse utanför sitt territorium, såväl gentemot stat och region som inom 

det egna partiet (Karlsson 2004). Därför antyder man också att det finns en  

utveckling mot en dold presidentialism i de svenska kommunerna. I ljuset av des-

sa resultat ligger det nära till hands att se de politiska ledarnas agerande som ett 

uttryck för kommunernas behov och ambitioner.  

Även i kvalitativa studier kan man se att såväl politiker som tjänstemän är allt 

mer aktiva i mellankommunal samverkan och i länsövergripande samarbeten. 

Bland annat framkommer det att samverkan inte direkt anses vara något nytt 

men att det är mer utbrett idag och att politiker i tilltagande utsträckning upp-

manar tjänstemän att söka samarbetslösningar när sådana är möjliga. Det kom-
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munala ledarskapet beskrivs i olika avseenden som mer ”gränslöst” och mera 

utåtriktat (Mörck 2005).  

Det finns därmed flera skäl till att undersöka de kommunala politikernas betydel-

se för framväxten av SVO. En första fråga handlar om det egna uppdraget och 

hur man uppfattar de förväntningar som ställs på det politiska ledarskapet. I  

tabell 7.1 framgår det att en betydande majoritet av samtliga respondenter  

instämmer i ”hög grad” i påståendet att man som politisk ledare förväntas vara 

aktiv i det regionala utvecklingsarbetet. Fyra av fem svarande är av denna åsikt. 

Kommunpolitikerna i SVO-län skiljer sig från de övriga genom att de i större  

omfattning instämmer i ”hög grad”.   

Tabell 7.1.  Förväntat politiskt ledarskap i regionen 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 83,7%  72,2%  79,3%  

delvis 12,8%  25,9%  17,9%  

i låg grad 1,2%  1,9% 1,4%  

Som politisk ledare i  
kommunen förväntas 
jag också vara aktiv 
på i det regionala ut-
vecklingsarbetet Inte alls 2,3%  0,0%  1,4%  

  Totalt 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C
Gamma

0,10 (0,14) 
0,30 (0,14) 

 

 

Hur värderar respondenterna andra kommunpolitikers betydelse för bildandet av 

SVO? Även i denna variabel är  skillnaderna relativt små mellan de två kategori-

erna av kommuner. Överlag instämmer en övervägande andel av respondenterna i 

påståendet att det finns vissa enskilda politiker som varit pådrivande i bildande 

av SVO i länet. Det är en viss övervikt av SVO-medlemmar som instämmer i 

”hög grad” till påståendet om att det funnits ”enskilda politiker i länet som varit 

särskilt pådrivande i frågan om samverkansorgan”. Det är 38,4 procent av kom-

munerna i län med SVO som instämmer ”i hög grad”. Bland kommunerna i län 

utan SVO är motsvarande siffra 35,2 procent. Adderar man svarsalternativet  

”instämmer delvis” så ökar skillnaderna. Motsvarande skillnad återfinns också i 

den motsatta änden av skalan. Det är en större andel av kommuner som inte är 
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medlemmar av SVO som instämmer ”i låg grad” eller ”inte alls”. 18,6 procent 

jämfört med 9,3 procent av de kommuner som är medlemmar av SVO.  

Tabell 7.2.  Pådrivande politiska ledare 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 38,4%  35,2%  37,1% 

delvis 50%  44,4%  47,9%  

i låg grad 8,1%  16,7%  11,4%  

inte alls 1,2%  1,9%  1,4%  

Det finns enskilda politiker 
i länet som varit särskilt  
pådrivande i frågan om  
samverkansorgan 

vet ej 2,3%  1,9%  2,1%  

  Totalt 100% (86) 100% (54) 100% (140)

 Tau-C
Gamma

0,08 (0,35) 
0,14 (0,35) 

 

 

Det finns därmed tecken som tyder på att att enskilda politiker har en något mer 

framskjuten position i de län som bildat SVO. Denna differens skulle kunna tol-

kas som att dessa politiker och deras agerande har en positiv betydelse för fram-

växten av nya politiska organ i länen. Adderar man skillnaderna i den föregående 

variabeln så växer det fram en bild av att politiker i SVO-län rent generellt har en 

något mer framskjuten position i regionala sammanhang. Det finns inte bara fler 

aktörer som drivit på i frågan om bildande av SVO, det finns också en tydligare 

uppfattning bland denna grupp av politiker att de i sitt uppdrag förväntas agera 

på en regional arena.  

Kommunal förvaltning i länets tjänst? 

Det är inte bara politikerna som är aktiva utanför det kommunala territoriet, 

utan också tjänstemänen. Leif Jonsson har bland annat skrivit om tjänstemännen 

som ”samhällsbyggare”. Uttrycket syftar till att beskriva tjänstemännens arbete 

med långsiktiga samhällsutvecklingsfrågor vilket sker i nära samverkan med 

andra samhällsaktörer. Det handlar om att dels företräda kommunen utåt, dels 

bevaka kommunala intressen och skapa och vårda relationer (Jonsson 2002). 

Mörck (2005) visar också att tjänstemän generellt sett inte ser samverkan som 

något nytt men att det idag finns en tydlig politisk uppmaning att vara aktiv utan-
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för den egna kommunen och samarbeta med andra. Även de kommunala tjäns-

temännen förefaller således vara engagerade i de verksamheter som kommunen 

driver i samspel med andra kommuner eller andra samhällsaktörer. Därmed är 

det också rimligt att göra bedömningen att tjänstemännen gör en stor del av 

fotarbetet i dessa relationer och sköter de dagliga kontakterna. Deras aktiviteter 

utanför den egna kommunen kan också tänkas bestå av mer regionomfattande 

verksamheter, ett arbete som kanske inte bara syftar till att stärka kommunen i 

regionen utan också till att stärka regionens förutsättningar i relation till omvärl-

den. I det här avsnittet riktas uppmärksamheten mot denna grupp av aktörer. 

Frågan som skall besvaras är hur kommuner i län med respektive utan SVO skil-

jer sig från varandra vad gäller tjänstemännens involvering i olika samarbeten.  

Undersökningen av hur kommunala politiska ledare värderar tjänstemännens  

inflytande i det regionala utvecklingsarbetet visar att skillnaderna är rätt tydliga 

mellan de två kategorierna av län. Även om tjänstemännen över lag är mycket 

aktiva är det särskilt tydligt att tjänstemän i de län som har bildat SVO har en 

mycket mindre framskjuten position. I tabell 7.3 kan det konstateras att kom-

munpolitiker i SVO-län anser i betydlig högre grad än sina kollegor i de övriga 

länen att tjänstemännen haft ett lågt eller inget inflytande. I andra änden av ska-

lan är bilden den omvända. Cirka 72,2 procent av respondenterna i de län som 

ännu inte bildat SVO anser att de ”i hög grad” eller ”delvis” haft inflytande. 

Motsvarande siffra för den andra kategorin av län är 45,4 procent.  

Tabell 7.3. Tjänstemännens roll i regionalpolitiken 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

I hög grad 4,7%  11,1%  7,1%  

delvis 40,7%  61,1%  48,6%  

i låg grad 39,5%  24,1%  33,6%  

Inte alls 14,0%  3,7%  10,0%  

Kommunens tjänstemän  
har haft en framskjuten  
roll i det regionala sam- 
arbetet i utvecklings- 
frågorna. 

vet ej 1,2%  0,0%  0,7%  

  Totalt 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C
Gamma

-0,28 (0,00) 
-0,47 (0,00) 
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De stora skillnaderna mellan kategorierna indikerar ett tydligt negativt samband, 

nämligen att de kommunala tjänstemännen i SVO-län haft en mindre framskjuten 

roll i det regionala utvecklingssamarbetet. Motsatsen gäller för de kommunala 

tjänstemännen i län utan SVO. Resultatet kan tolkas på en rad olika sätt. En 

tolkning är att indikatorn inte bara säger något om tjänstemännens närvaro utan 

också någonting om kommunpolitikers frånvaro i utvecklingsarbetet. En sådan 

frånvaro kan bero på en rad olika saker, bland annat ett allmänt ointresse för de 

regionala utvecklingsfrågorna men också andra mer innehållsliga faktorer. Ser 

man på samarbetet som ett av flera mellankommunala samarbeten så kanske det 

är vanligare att ett stort utrymme lämnas åt kommunala tjänstemän.  

Det kan också bero på att vissa politikområden i huvudsak sköts av tjänstemän. 

Av de sex län som ännu inte bildat SVO är fyra av dem norrlandslän28. I dessa län 

har länsstyrelsen av tradition haft en stark och en viktig funktion på grund av att 

det funnits ett stort behov av stöd från staten samt från EU:s strukturfonder.  

Sådana EU-finansierade programsatsningar kan innebära att tydligt inslag av 

tjänstemän vilket också studier visat på (Olsson och Jacobsson 1997). Om dessa 

politikområden utgör en stor del av det regionala utvecklingssamarbetet så kan 

det tänkas föra med sig ett ökat inslag av tjänstemän.  

En variant av ovanstående tolkning är att man inte gör någon skillnad mellan det 

regionala utvecklingssamarbetet och andra mellankommunala samarbeten. Också 

det skulle innebära att tjänstemännen är de kommunala aktörer som är mest  

aktiva i det regionala samarbetet. Kommuner vars tjänstemän är mycket aktiva i 

mellankommunala samarbeten är det också aktiva i det regionala samarbetet. Det 

sambandet kan också bekräftas. I tabell 7.4 framgår det att  

Tabell 7.4. Tjänstemännens aktivitet i mellankommunala samarbeten 

�

1.�Kommunens�tjänstemän�
har�i�uppdrag�att�upprätta�
samarbeten�med�andra�
kommuner.�

2.�Kommunens�tjänstemän�
har�haft�en�framskjuten�roll�i�
det�regionala�samarbetet�i�
utvecklingsfrågorna.�

SVO�finns�i�länet�(Nej/Ja)� �,276(**)� �,211(*)�
*=�.05�signifikans,�**�=�.01�signifikans.�
 
                                                 
28 Dessa fyra är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. 
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I de län som inte bildat SVO eller som bildat SVO sent är det också mycket vanli-

gare att kommunala tjänstemän har i uppdrag att upprätta samarbeten med 

andra kommuner. Även om kontroll sker för variablernas inbördes effekt så är 

det just denna variabel som är starkast. Därmed kan det konstateras att de kom-

munala tjänstmännens position i län utan SVO inte bara är mer framskjutna i 

länsövergripande samarbeten utan också i mellankommunala.  

I enkätstudien undersöktes också tjänstemännens direkta medverkan i den pro-

cess som lett fram till bildandet av SVO. Deras bedömningar i den frågan skiljer 

sig tydligt från det föregående. I tabell 7.5 kan man konstatera att skillnaderna 

mellan de två kategorierna av län mycket små. För det andra så bedöms tjänste-

männens betydelse vara mycket mindre i denna process. Totalt sett så anser 70,1 

procent av alla respondenter att tjänstemännen ”i låg grad” eller ”inte alls” haft 

något inflytande. Var fjärde respondent (24,4 procent) från län med SVO anser 

att kommunala tjänstemän inte alls haft något inflytande i processen. Mot-

svarande siffra för län utan SVO är 16,7 procent.  

Tabell 7.5. Tjänstemännens roll vid SVO-processen 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 1,2%  1,9%  1,4%  

delvis 22,1%  18,5%  20,7%  

i låg grad 46,5%  53,7%  49,3%  

inte alls 24,4%  16,7%  21,4%  

Kommunala tjänstemän har  
haft ett stort inflytande i pro-
cessen som föregick ställ-
ningstagandet om  
bildande av samverkans- 
organ i länet. 

vet ej 5,8%  9,3%  7,1%  

  Totalt 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C
Gamma

-0,04 (0,65) 
-0,07 (0,65) 

 

 

Denna differens ger en bild av att tjänstemännen haft ett mindre inflytande i den-

na process än i länen som inte bildat SVO. Men om svarskategorin ”inte alls” och 

”i låg grad” läggs samman så försvinner skillnaden. Även i den andra änden av 

skalan är skillnaderna mellan kategorierna av län små. Sammantaget är slutsatsen 

att tjänstemän haft ett relativt litet inflytande i själva processen som lett fram till 

att ett beslut om bildande av SVO men ett relativt stort inflytande i det regionala 
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utvecklingssamarbetet. Ställs dessa resultat i relation till det tidigare resonemang-

et om tjänstemännens roll som ”samhällsbyggare” eller som ”gränslösa” i sitt 

administrativa ledarskap så förefaller det endast gälla det regionala utvecklings-

samarbetet.  

Andra aktörer i länet? 

Vad finns det för andra aktörer i länet som kan tänkas driva på eller försvåra  

utvecklingen av nya politiska organ i länen. Först och främst faller tanken på 

länsstyrelsen. Det finns några exempel på att länsstyrelsen mer eller mindre 

motarbetat idén och i några andra fall så har länsstyrelsen haft en så pass central 

roll i det regionala samarbetet att det försvårat utvecklingen till en ny kommun-

baserad modell.  Det är också viktigt att påpeka att det är länsstyrelsens roll som 

minskas genom regionreformen eftersom ansvar överlämnas till de nya politiska 

organen. I tabell 7.6 kan det konstateras att kommunpolitikerna överlag inte gör 

bedömningen att länsstyrelsen varit ett särskilt stort problem. Däremot är det en 

större andel av kommunerna i län utan SVO som instämmer ”i hög grad” och 

”delvis”.   Det är också en större andel kommuner i län med SVO som inte alls 

instämmer i påståendet. Sammantaget kan konstateras att länsstyrelsen varit ett 

relativt litet bekymmer men att den i större omfattning motarbetat framväxten av 

SVO i länen utan SVO.  

Tabell 7.6.  Länsstyrelsens roll 

   SVO  

  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 4,0% 9,5% 6,0% 

delvis 18,7% 28,6% 22,2% 

i låg grad 41,3% 42,9% 41,9% 

Länsstyrelsen har ar-
betat mot bildandet av 
ett samverkansorgan i 
länet och för något 
annat. inte alls 36,0% 19,0% 29,9% 

  Totalt 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C
Gamma

-0,22 (0,02) 
-0,34(0,02) 

 

 

Ytterligare en intressant aktör i länen är landstingen. Bildandet av ett SVO kräver 

att alla kommuner är med på tåget och landstingen kan vara med om man vill. 
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Vad som är intressant i sammanhanget är att landstingen har relativt stora eko-

nomiska resurser som är avsatta för vissa utvecklingsfrågor och dessa kan vara 

åtråvärda för det nya organet.  

Eftersom landstinget, i jämförelse med de övriga kommunerna, går in med relativt 

mycket pengar i ett SVO har det i några län uppstått mer eller mindre svårlösta 

konflikter angående landstingets inflytande och mandat i samarbetet. Därför är 

också landstingets roll intressant att studera.  Även om en majoritet av respon-

denterna anser att landstingets roll inte varit särskilt problematiskt är det relativt 

många som gör en annan bedömning. 30 procent av samtliga respondenter  

instämmer ”delvis” och i ”hög grad” i påståendet om att landstingets roll varit 

problematisk. Det framgår av tabell 7.7 att det är en rätt stor skillnad mellan län 

med respektive utan SVO. 41,7 procent av kommunpolitikerna i län som inte bil-

dat SVO instämmer ”delvis” eller i ”hög grad” i påståendet. Motsvarande andel i 

de övriga kommunerna är 25,1procent. Motsvarande skillnad återfinns också i 

andra änden av skalan där nästan hälften av alla SVO-kommuner ”inte alls”  

instämmer. Motsvarande siffra för de övriga kommunerna är 27,1 procent.  

Tabell 7.7.  Landstingets roll 

    SVO  
  Instämmer: Ja Nej Total 

i hög grad 6,3% 16,7% 10,2% 

delvis 18,8% 25,0% 21,1% 

i låg grad 27,5% 31,3% 28,9% 

Landstingets roll är/var sär-
skilt problematisk för bil-
dandet av ett samverkansor-
gan. 

inte alls 47,5% 27,1% 39,8% 

  Totalt 100% (86) 100% (54) 100% (140) 

 Tau-C
Gamma

-0,24 (0,01) 
-0,35 (0,01) 

 

 

Den sammantagna bedömningen är att det har funnits aktörer utanför kommu-

nerna som på olika sätt försvårat bildandet av SVO. Redovisningen visar att såväl 

länsstyrelsen som landstinget uppfattats som problematisk av de kommunala  

politiska ledarna. I länen som bildat SVO är dessa problem mindre tydliga än i de 

län som inte bildat SVO.  
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Summering 

Vilka slutsatser är det ovanstående undersökning av enkätmaterialet leder fram 

till? För det första kan vi konstatera att en betydande majoritet av samtliga  

respondenter anser i hög grad att det finns förväntningar att de skall agera i  

regionala sammanhang. Det här är särskilt framträdande bland kommunerna i 

län som har bildat ett SVO. Politikernas betydelse i den process som föregått be-

slutet är också mer framträdande i dessa län. Det finns därmed skäl att tro att 

politikernas aktivitet på det regionala planet har en positiv betydelse för framväx-

ten av SVO. Det finns inget som tyder på att situationen är det motsatta i länen 

utan SVO, bara att politiker i lägre grad varit aktiva i det regionala utvecklings-

arbetet och att de i mindre utsträckning agerat pådrivande för bildande av SVO.  

När det gäller tjänstemännens roll kan det konstateras att det är en relativt stor 

skillnad vad gäller tjänstemännens aktivitet i det regionala utvecklingsarbetet. I 

länen utan SVO anses dessa aktörer haft en mer framskjuten roll i sådana sam-

manhang medan de i län med SVO haft en mer marginell roll. Det är en allt för 

stark slutsats att påstå att tjänstemännens medverkan i regionala sammanhang 

har haft en negativ inverkan på framväxten av SVO. Däremot förefaller deras 

frånvaro i regionala sammanhang vara särskilt tydlig i de län som bildat SVO. 

Om denna frånvaro samtidigt innebär en tydlig närvaro av politiker så visar det 

på betydelsen av att politiker är aktiva i regionala sammanhang. Om politikerna 

tar sig ett sådant utrymme lägger det kanske en god grund för ett fördjupat sam-

arbete i länet genom bildandet av SVO.  

Vi kunde också konstatera att länsstyrelsens och landstingets roll varit mer pro-

blematisk i de län som inte bildat SVO. För att förutsättningarna för bildande av 

SVO skall vara gynnsamma är det också av betydelse att länsstyrelsen inte 

motarbetar aktörernas försök att bildat ett SVO eller att landstingens roll i sam-

arbetet inte genererar konflikter mellan de involverade.  

En avslutande sammanfattning är att tjänstemännen har en något mer framskju-

ten roll i det regionala utvecklingsarbetet i län utan SVO medan politikerna har 

en relativt sett starkare roll i de län som bildat SVO. Förklaringarna till dessa 

skillnader kan det bara spekuleras om. Regionbyggandet handlar om att inrätta 
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en ny gemensam nivå för politiskt beslutsfattande och inrättandet av en sådan 

institution sker sannolikt bäst genom politikers gemensamma agerande. Man 

skulle kunna tänka sig att tjänstemännens aktiviteter lägger en viktig grund för 

det fortsatta samarbetet men datamaterialet indikerar snarare att det skall vara 

politiker som lägger denna grund. Kanske är det också så att det inte är vilka  

politiker som helst som är aktiva och pådrivande, kanske är det en ny grupp av 

politiker med tydliga regionala ambitioner. En kommunal regionpolitiker som 

antingen tar vara på kommunens nytta av det regionala utvecklingssamarbetet 

eller som förmår se bortom parti- och kommunintressen. Kanske är denna grupp 

av politiker extra känslig för nationella eller internationella trender och är  

lyhörda för de budskap som sänds ut från central nivå, ett budskap om att en 

stärkt regional självstyrelse är lönsamt för alla involverade och att ensam är inte 

alltid är stark. 

Vad som nu återstår att se är hur dessa samband står sig i relation till de andra 

teoretiska perspektiven och de data som presenterats i föregående kapitel. Först 

då kan det konstateras om och hur föreliggande perspektiv står sig i relation till 

de andra två och i vilken effekt det har på framväxten av SVO. 
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8. Tre blir fem 

Inledning 

I de tre föregående kapitlen har län med SVO respektive utan SVO jämförts med 

avseende på förklaringsmodellens tre olika perspektiv. Utifrån de genomföra ana-

lyserna kan det konstateras att det ofta är marginella skillnader mellan de två 

länsgrupperna. Fler samband saknar också statistisk signifikans. Som framgår av 

tabell 8.1 är det sex av de undersökta indikatorerna som har signifikant samband 

med förekomsten av SVO. Bland dessa signifikanta samband ingår tre av variab-

ler i aktörsperspektivet och tre i kulturperspektivet. Ingen från det ekonomiska 

perspektivet finns med.   

Tabell 8.1. Bivariat korrelationsmatris 

  Värde Sign. 

Tau-c 0,17 0,04 
I länet finns en välutvecklad samarbetsanda 

Gamma 0,32 0,04 

Tau-c 0,29 0,00 I samarbetet kring de regionala utvecklingsfrågorna 
finns det tydliga meningsskiljaktigheter mellan de invol-
verade kommunerna i länet Gamma 0,46 0,00 

Tau-c -0,29 0,00 Kommunens tjänstemän har haft en framskjuten roll i 
det regionala samarbetet i utvecklingsfrågorna Gamma -0,47 0,00 

Tau-c 0,24 0,00 Jag känner ett stort förtroende till alla medverkande i 
det regionala utvecklingsarbetet  Gamma 0,45 0,00 

Tau-c -0,22 0,02 Länsstyrelsen har arbetat mot bildandet av ett samver-
kansorgan i länet och för något annat Gamma -0,34 0,02 

Tau-c -0,24 0,01 Landstingets roll är/var särskilt problematisk för bildan-
det av ett samverkansorgan Gamma -0,35 0,01 
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Bivariat analys kan säga oss något om det enskilda sambandet mellan den bero-

ende faktorn och den undersökta oberoende faktorn vilket givetvis är värdefull 

information. Sambandsmåttet säger oss inte något om hur den beroende varia-

belns variation kan förklaras av respektive undersökt variabel. För det krävs 

andra tekniker och mått. Regressionsanalysen erbjuder en sådan möjlighet ge-

nom att den kan estimera en oberoende variabels effekt på den beroende varia-

beln vars variation vi vill förklara. En enkel bivariat regressionsanalys erbjuder 

förvisso mått som ger oss möjligheter att tolka relationen mellan två variabler 

vad gäller effekt och förklarad varians, men utan att konstanthålla andra vari-

ablers sannolika inflytande på den variabel vars variation man vill förklara. Den 

multipla regressionsanalysen däremot ger oss möjligheter isolera en enskild  

variabels effekt genom att konstanthålla andra variabler. Därmed går det att 

uttala sig om enskilda variablers effekt i en modell som är mer realistisk och 

innehåller flera variabler, det vill säga vad händer med den beroende variabeln 

när variabel X förändras men de andra förklaringsvariablerna konstanthålls? 

Denna statistiska teknik erbjuder också ett mått på ett flertal variablers samlade 

förklaringskraft, det vill säga hur pass mycket varians i den beroende variabeln 

som modellens samtliga variabler tillsammans förklarar.  

Den multipla regressionsanalysen är därmed ett kraftfullt verktyg att använda i 

statistisk analys men det har vissa problem som måste beaktas. Ett av dessa är 

vad som vanligen beskrivs multikollinearitet. Om det finns starka samband mel-

lan två eller fler av de oberoende variablerna så är det svårt att tolka och urskilja 

effekten av dessa variabler (Teorell och Svensson 2007). Anta att det föreligger ett 

perfekt samband mellan två oberoende variabler. Om värdet för den ena varia-

beln är känt så skulle det exakta värdet för den andra variabeln kunna förutsägas. 

Om den ena variabeln konstanthålls kommer den andra också förbli oförändrad. 

Ett centralt argument för den multipla regressionsanalysen är just möjligheten att 

konstanthålla och kontrollera vissa variabler, för att isolera effekter av en enda 

variabels effekt på den beroende variabeln men det kräver också att det återstår 

någon variation hos den enskilda variabeln, när de andra är konstanthållna. Om 

någon sådan variation inte finns föreligger det ett problem som innebär att det är 
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omöjligt att skatta förändringen i den beroende variabeln vid en förändring av 

den ena av dessa variabler (Allison 1999). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är denna extrema typ av multikollinearitet 

inte särskilt sannolik, men även mindre extrema former av fenomenet kan utgöra 

ett problem för forskaren. Det finns dock olika sätt att hantera problemet, men 

ingen väg att helt undkomma det. En uppenbar lösning är att avlägsna en av de 

variabler som korrelerar starkt med varandra. En annan är att helt och hållet 

vända på problematiken. Det kan finnas teoretiska skäl för att misstänka att flera 

variabler hänger samman med en bakomliggande hypotetisk variabel. En lösning 

på problematiken är därmed att skapa nya indexvariabler som säger någonting 

om båda variablerna. I föreliggande text har inget särskilt intresse riktats mot 

enskilda variabler utan snarare mot grupper av variabler. Framställningen har 

drivits utifrån en teoridriven fundering om vad det är för faktorer som förefaller 

ha betydelse för framväxten av SVO samt vilken av dessa som har störst effekt på 

den beroende variabeln. Det finns därmed skäl att vända på problematiken och se 

variablers inbördes korrelation som en tillgång. Ett statistiskt analysverktyg som 

kan göra det är faktoranalysen.  

Faktoranalysen är en metod för att reducera en större mängd variabler till en 

mindre antal underliggande dimensioner (faktorer). Det är just möjligheten att 

sammanfatta ett stort antal variabler i ett mindre antal hypotetiska variabler som 

är faktoranalysens styrka (Kim och Mueller 1978). Faktoranalysen ger inte bara 

en möjlighet att mäta hur variabler hänger samman eller vilken betydelse enskilda 

variabler har för en hypotetisk faktor utan analysen förser oss med nya mått som 

kan relateras till en beroende variabel till. Band annat erhålls faktorladdningar 

som är ett sambandsmått för relationen mellan en variabel och en faktor, en kor-

relationskoefficient motsvarande Pearsons r. Faktorvärde är snarare ett samman-

lagt men enkelt mått för hur varje enskild individ placerar sig på den föreslagna 

faktorn. Måttet kan med fördel användas för fortsatt statistisk analys av olika 

slag.  

För att faktoranalysen skall kunna förse oss med statistik som med tillräcklig  

säkerhet kan säga något om hur en stor mängd variabler sammanfaller i ett  
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mindre antal dimensioner så bör egentligen variablerna vara på minst inter-

vallskala, vilket inte är fallet i föreliggande material. Det är ett vanligt problem i 

samhällsvetenskapliga enkätstudier där respondenterna tar ställning till några 

alternativa svarsalternativ som kan rangordnas i en ordinalskala. Däremot är det 

långt ifrån ovanligt att man ändå använder statistiska analysverktyg som egent-

ligen förutsätter andra skalindelningar och man är därför tvungen att anta att den 

valda skalindelningen och svaren kan tolkas som om de står på en intervallskala. 

Föreliggande analys är ytterligare en sådan.  Ett annat villkor som bör beaktas är 

att variablerna bör vara normalfördelade. I detta fall anser jag det inte vara ett 

särskilt stort problem eftersom det primära syftet är att från de kvantitativa ana-

lyserna göra generaliseringar för att användas på en teoretisk nivå och inte för 

någon annan population. Ytterligare en viktig förutsättning för att analysen skall 

kunna genomföras med statistisk signifikans är att antalet observationer inte får 

vara för litet. Även här förekommer tumregler som säger att det behövs ungefär 

10-15 observationer per variabel eller att man skall ha minst fem gånger fler  

observationer än variabler. Studier har dock visat att man kan ha en mer flexibel 

inställning till betydelsen av antalet observationer och snarare se till hur väl den 

föreslagna faktorlösningen förklarar variansen i de enskilda variablerna. Måttet 

för det kallas för kommunaliteter och om de är höga behövs ett mindre urval än 

om de är låga. Om man har mellan 100 och 200 observationer kan man enligt 

MacCallum (MacCallum, Widman et al. 1999) låta kommunaliteterna gå ner till 

omkring 0,5 vilket också är fallet i den faktoranalys som genomförs i före-

liggande kapitel.  

Den analys som jag kommer att göra här är en så kallad ”principal component 

analysis” (se bl.a. Field 2000) som är en form av faktoranalys. Även om det finns 

skillnader är de i praktiken inte särskilt betydande om man får tro Andy Field 

(2000). I boken “Discovering statistics” skriver han att de praktiska skillnaderna 

inte är särskilt betydande. 

To non statisticians the concept of a principal component is identical to that 

of a factor, and the difference arises largely from the calculation. (Field 2000, 

sid 434).   
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Av den anledningen kommer jag inte att göra någon detaljerad redovisning av 

skillnaderna mellan dessa analysmetoder29. En avgörande skillnad är dock att 

man i komponentanalysen antar att variablernas fulla varians är gemensam  

(ingen fel- eller slumpvarians förekommer) och förklaras av de faktorer som finns 

i den totala modellen. I den mer statistiskt konservativa faktoranalysen tar man 

för givet att en del av variablernas varians inte är gemensam och denna del måste 

estimeras.  

Även om faktor- och komponentanalysen syftar till att finna bakomliggande  

dimensioner i vilka flera variabler korrelerar, kan det även här vara ett problem 

om det finns en extrem multikollinearitet. Dock är det här främst ett problem om 

man vill studera enskilda variablers betydelse för en faktor. Om två variabler  

korrelerar perfekt är det omöjligt att urskilja en variabels unika betydelse för fak-

torn. I föreliggande analys är problemet inte särskilt stort eftersom intresset sna-

rare riktas mot teoretiskt intressanta faktorer än mot enskilda variablers bety-

delse. Ytterligare problem med faktoranalysen har bland annat att göra med hur 

de framarbetade faktorerna skall tolkas. Är det teoretiskt sammanhängande vari-

abler föreligger det givetvis inget problem men i värsta fall kan väldigt olika  

variabler klumpas samman med varandra vilket gör faktorerna svårtolkade. Ett 

annat problem är att faktoranalysen bara ger oss goda möjligheter till antaganden 

om bakomliggande faktorer, det går inte bevisa att dessa finns. Vad faktor-

analysen däremot kan göra är att ge argument för att variansen för de valda vari-

ablerna är konsistent med förekomsten av en underliggande hypotetisk faktor. 

Vad de framarbetade faktorerna egentligen står för är dock en tolkningsfråga för 

forskaren.  

Det är vedertaget att inleda en faktor- eller komponentanalys med en genomgång 

av korrelationsmatrisen i vilken de intressanta oberoende variablerna ställs mot 

varandra. Syftet är inte att kunna visuellt urskilja faktorer utan snarare att se om 

det finns extrem kollinearitet i materialet. Det framgår sedan tidigare att något 

sådant problem inte föreligger i det datamaterial som här avses analyseras. Efter-

som faktoranalysen är av typen principal komponent analys görs ett initialt  

antagande att all varians hos variablerna är gemensam, vilket förklarar att alla 
                                                 
29 I den fortsatta redovisningen kommer uttrycken komponent och faktor användas synonymt.  
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variabler har en initial kommunalitet på 1,0 i tabell 8.2. Det innebär att all vari-

ans i variabeln förklaras av faktorerna och initialt kommer de vara lika många 

som antalet variabler. Det gör analysen rätt ointressant eftersom syftet är att  

reducera ett relativt stort antal variabler till ett fåtal hypotetiska faktorer. Utifrån 

KMO-värde som redovisas i tabellen kan en sammanfattande bild om sambanden 

mellan variablerna erhållas. Måttet ger en indikation om hur materialet lämpar 

sig för en faktoranalys. Ett lågt värde indikerar att uppsättningen variabler läm-

par sig dåligt för faktoranalysen, medan ett högt indikerar det motsatta. Kaiser 

(1974) anser att KMO bör vara minst 0,5, men andra hävdar att man inte bör 

understiga ett KMO-värde på 0,6. Eftersom KMO-värdet är en skattning av hur 

väl variabelurvalet lämpar sig för faktoranalys bör man direkt omvärdera de in-

kluderade variablerna om KMO-värdet understiger 0,5. I tabell 8.2 kan konstate-

ras att variabelurvalet ger ett avrundat KMO-värde på 0,7 och därmed finns ing-

en anledning att redan här omvärdera urvalet av variabler.  

I nästa steg genomförs extraktion av faktorerna, vilket reducerar antalet fakto-

rerna utifrån deras förklaringskraft. För att avgöra hur många faktorer som skall 

ingå i faktorlösningen relateras analys till så kallade egenvärden30. Dessa värden 

avser den totala varians i variablerna som förklaras av respektive faktor. Givetvis 

vill man ha höga egenvärden som förklarar så stor andel av variablernas varians 

som möjligt. En grundregel (Kaisers kriterium) är att behålla samtliga faktorer 

som har ett egenvärde som är lika med eller större än 1,0 eftersom det anses för-

klara en rimligt stor del. I tabell 8.2 finns de fem komponenter som har ett till-

räckligt högt värde redovisade. Dessa presenteras på så sätt att de som har star-

kast förklaringskraft, i relation till variablerna, är de som kommer först i ord-

ningen och med stigande nummer avtar förklaringskraften.  

I tabell 8.2 kan konstateras att faktor 1 initialt förklarar cirka 20 procent av vari-

ansen i variablerna. Sammantaget förklarar de fem faktorerna cirka 60,4 procent 

av variablernas varians. Följer man regeln att använda samtliga komponenter 

med ett egenvärde högre än 1,0 så kommer de alltid att sammanlagt förklara mer 

än 50 procent av variansen i variablerna vilket är bra. Om faktorlösningen inte 

kan förklara mer än hälften av faktorernas varians är lösningen allt för osäker, 
                                                 
30 Den vedertagna engelska termen är Eigenvalue. 
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men den genomförda faktoranalysen har en högre förklaringsgrad som indikerar 

att den är relativ säker.  

Tabell 8.2. Extraktion av komponenter 

Komponent Initiala Egenvärden 
Extraherad summa av de 
kvadrerade laddningarna 

Roterad summa av de 
kvadrerade laddningarna

  Total % Var 
kumu-
lativ % Total % Var

kumu-
lativ % Total % Var 

kumu-
lativ % 

1 3,1 19,4 19,4 3,1 19,4 19,4 2,3 14,3 14,3 
2 2,2 13,7 33,1 2,2 13,7 33,1 2,1 13,4 27,7 
3 2,0 12,3 45,4 2,0 12,3 45,4 2,0 12,4 40,0 
4 1,2 7,7 53,1 1,2 7,7 53,1 1,9 11,9 51,9 
5 1,2 7,3 60,4 1,2 7,3 60,4 1,4 8,5 60,4 

Extraktionsmetod: Principal komponentanalysis. 

De initiala kommunaliteterna i analysen uppgick till 1,0 eftersom det antogs att 

all varians var gemensam och delad, varje variabels fulla varians förklarades av 

den initiala faktorlösningen vilken bestod i lika många faktorer som variabler. 

Om man extraktion bestämmer sig för att bara behålla ett mindre antal faktorer 

så försvinner viss information som inte antas vara särskilt betydelsefull för faktor-

lösningen. Efter faktorextraktionen finns därför en mer realistisk bild av hur stor 

andel av variansen som är gemensam. I tabell 8.3 kan kommunaliteterna utläsas 

som för bland annat fråga 1 är 0,73 vilket innebär att 73 procent av variansen är 

så kallad delad eller gemensam varians samt att den föreslagna faktorlösningen 

förklarar denna andel. I det här läget bör man se över dessa nya kommunaliteter 

för att se om alla variabler är intressanta och huruvida de passar in i faktorlös-

ningen.  Om det finns variabler vars variation i allt för låg grad förklaras av de 

extraherade faktorerna kan det finnas skäl att ta bort dem, eftersom faktorlös-

ningen i väldigt låg grad förefaller ha något att göra med just den variabeln.  

Vilka bör man då avlägsna? MacCallum föreslår att man frångår statistiska 

tumregler och sätter kommunaliteterna i relation till antalet observationer och 

faktorer (MacCallum et al. 1999). I ett större material kan man tillåta variabler 

med en lägre kommunalitet men ändå behålla en tillräcklig statistisk signifikans 

i modellen. I en analys där observationerna är relativt få krävs det högre kom-

munaliteter. Om man har ner till 100 observationer kan man låta kommunalite-

terna gå ner till cirka 0,5. I komponentanalysen som genomförs här ligger  

antalet observationer något över varför 0,5 används som ett riktvärde. Det  
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innebär att faktorlösningen förklarar minst hälften av variansen i variablerna. I 

den föreslagna uppsättningen variabler klarar samtliga variabler det kriteriet 

efter att de avrundats till en decimal.  

Tabell 8.3. Kommunaliteter före och efter extraktion    

  Initial Extr. 
1. Kommunens ekonomi är god. 1,000 0,73 
2. Kommunens framtidsutsikter är mycket goda. 1,000 0,81 
3. Samverkan med andra enskilda kommuner är avgörande  
för kommunens ekonomi. 

1,000 0,47 

4. Kommunen är i hög grad beroende av stats- och utjämnings- 
bidrag. 1,000 0,71 

5. EU:s regionalpolitiska stöd har stor betydelse för kommunen. 1,000 0,76 
8. Befolkningsminskningen i kommunen är en problematisk  
omständighet. 

1,000 0,61 

21. Det finns vissa kommuner i länet som är svårare än andra  
att samarbeta med. 1,000 0,47 

22. I länet finns en välutvecklad samarbetsanda. 1,000 0,65 
28. I samarbetet kring de regionala utvecklingsfrågorna finns det 
tydliga meningsskiljaktigheter mellan de involverade kommu-
nerna i länet. 

1,000 0,59 

29. Kommunens tjänstemän har haft en framskjuten roll i det  
regionala samarbetet i utvecklingsfrågorna. 

1,000 0,65 

30. Som politisk ledare i kommunen förväntas jag också vara  
aktiv i det regionala utvecklingsarbetet. 

1,000 0,68 

32. Jag känner ett stort förtroende till alla medverkande i det  
regionala utvecklingsarbetet. 

1,000 0,57 

43. Det finns enskilda politiker i länet som varit särskilt på-  
drivande i frågan om samverkansorgan. 1,000 0,56 

44. Kommunala tjänstemän har haft ett stort inflytande i proces-
sen som föregick ställningstagandet om bildande av samverkans-
organ i länet. 

1,000 0,49 

48. Länsstyrelsen har arbetat mot bildandet av ett samverkans- 
organ i länet och för något annat. 

1,000 0,47 

49. Landstingets roll är/var särskilt problematisk för bildandet  
av ett samverkansorgan. 

1,000 0,45 

Extraktionsmetod: Principal komponentanalys. 
 

Frågan är nu hur faktorlösningen ser ut och hur variablerna står i relation till  

dessa faktorer. Ett problem som först måste hanteras är att de flesta variablerna 

initialt korrelerar starkt med den faktor som enskilt har den starkaste förklar-

ingskraften, vilket försvårar vår tolkning av de så kallade faktorladdningarna. 

Därför gör man en så kallad faktorrotation för att tydliggöra faktorernas relation 

till enskilda variabler och därmed också göra faktorerna mer lättolkade. Det finns 

olika rotationsmetoder men för denna analys har den traditionella varimax-
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rotationen valts. Denna rotation innebär att en ny faktormatris erhålls och efter-

som de kvadrerade faktorladdningarna i en variabel bildar faktorns egenvärde 

justeras också faktorernas egenvärden. Den totala förklarade variansen kvarstår 

dock. Vi kan nu se att det är en jämnare fördelning mellan faktorerna vad gäller 

hur väl de förklarar variansen i variablerna. I den nya roterade faktormatrisen 

kan man också se vilka variabler som korrelerar starkast med de enskilda fakto-

rerna och eftersom laddningarna är korrelationskoefficenter kan de också kvadre-

ras och förse oss med ett mått på variabelns substantiella betydelse för en faktor. 

Eftersom faktorladdningarna uttrycker de enskilda variablernas betydelse för de 

enskilda faktorerna är det möjligt att länka samman variabler med faktorer för 

att de underliggande dimensionerna (faktorerna) skall kunna tolkas. De variabler 

som har stora laddningar har stor betydelse och de med låga laddningar är  

mindre betydelsefulla.  

Var går då gränsen för att en variabel skall anses vara av betydelse? En vanligt 

förekommande tumregel är att faktorladdningar över 0,3 är av intresse. Men i 

likhet med tidigare diskussion om kommunaliteterna så bör man snarare se till 

hur stort antal observationer materialet består av (Field 2000). Med fler observa-

tioner kan relativt låga faktorladdningar vara intressanta medan färre observa-

tioner kräver att man går upp en bit. Andy Field refererar till Stevens (1992) som 

rekommenderar att man sätter gränsen vid 0,512 om antalet observationer över-

stiger 100. Eftersom antalet observationer i föreliggande analys är 105 så sätter 

jag gränsen vid 0,5.31  

Den föreslagna faktorlösningen i tabell 8.4 ger oss goda statistiska skäl att  

omvärdera de tre perspektiven som strukturerat avhandlingens framställning,  

åtminstone i termer av sammanhållna förklaringsperspektiv. Vad som framträder 

i tabell 8.4 är snarare fem dimensioner. Först och främst en sammanhållen kultur-

faktor, här benämnd K1. Variabel 21, 22, 28 och 32 är de som starkast korrele-

rar med faktorn och tar alla bäring på olika frågor som handlar om att det i länet 

finns en samarbetskultur, en vana att samarbeta och ett samförstånd som kan 

                                                 
31 Antal observationer uppgår till 140, men eftersom observationer som saknar värden på alla variabler 
exkluderas vid faktoranalys reduceras antalet observationer i faktoranalysen till 135. 
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innebära att det är lättare att bilda nya politiska institutioner. Faktorn tolkas 

därmed som ett uttryck för det som tidigare benämnts som Samförståndskultur.  

Tabell 8.4. Roterad faktorlösning 

 Komponenter 

 Variabler K1 K2 K3 K4 K5 

32. Jag känner ett stort förtroende till alla medverkande i 
det  regionala utvecklingsarbetet. 0,74     

28. I samarbetet kring de regionala utvecklingsfrågorna 
finns det tydliga meningsskiljaktigheter mellan de involve-
rade kommunerna i länet. 

0,69     

22. I länet finns en välutvecklad samarbetsanda. 0,68     

21. Det finns vissa kommuner i länet som är svårare än  
andra att samarbeta med. 

0,64     

5. EU:s regionalpolitiska stöd har stor betydelse för kom-
munen.  0,83    

4. Kommunen är i hög grad beroende av stats- och  
utjämningsbidrag.  0,81    

3. Samverkan med andra enskilda kommuner är avgörande 
för kommunens ekonomi.  0,59    

2. Kommunens framtidsutsikter är mycket goda.   0,89   

1. Kommunens ekonomi är god.   0,77   

8. Befolkningsminskningen i kommunen är en problema-
tisk omständighet. 

  -0,60   

29. Kommunens tjänstemän har haft en framskjuten roll i  

det regionala samarbetet i utvecklingsfrågorna. 
   0,77  

44. Kommunala tjänstemän har haft ett stort inflytande i  
processen som föregick ställningstagandet om bildande av 
samverkansorgan i länet. 

   0,66  

48. Länsstyrelsen har arbetat mot bildandet av ett  
samverkansorgan i länet och för något annat.    0,65  

49. Landstingets roll är/var särskilt problematisk för bil-
dandet av ett  samverkansorgan.    0,52  

30. Som politisk ledare i kommunen förväntas jag också 
vara aktiv i det regionala utvecklingsarbetet. 

    0,81

43. Det finns enskilda politiker i länet som varit särskilt  
pådrivande i frågan om samverkansorgan. 

    0,61

Extraktionsmetod: Principal komponentanalys, Rotationsmetod: Varimax 

De variabler som i tidigare kapitel analyserats som olika sorters ekonomiska 

drivkrafter delas i faktoranalysen upp i två faktorer. Den ena (K2) består av vari-

abler som handlar om kommunens beroende av stöd från centralstaten, EU och 

andra kommuner. Min tolkning av den här komponentenär något som skulle 
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kunna kallas Omgivningsberoende. Kommuner kan i olika grad vara beroende av 

olika former av stöd från sin omgivning och K2 fångar sannolikt upp olika delar i 

en sådan dimension.  K3 tolkar jag som en mer renodlad kommunekonomisk fak-

tor, det vill säga hur bra eller dålig är kommunens ekonomi och vilka utsikterna 

är inför framtiden.  

Den föreslagna faktorlösningen indikerar också att politiker och andra aktörer 

delas upp i två separata komponenter. Den fjärde komponenten (K4) hänger 

närmast samman med variabel 29, 44, 48 och 49. De två första handlar om de 

kommunala tjänstemännens involvering i den regionala utvecklingspolitiken  

medan de två andra är landstingets och länsstyrelsens roll. Med anledning av tidi-

gare genomgång får denna komponent representera aktörer som på olika sätt 

gjort processen svårare för länen att bilda SVO. Den sista och femte komponen-

ten (K5) får korrelerar starkast med variablerna 30 och 43, vilka indikerar kom-

munala politiska ledares inflytande i det regionala utvecklingsarbetet och bildan-

de av SVO. Det är dels en bedömning av andra politikers betydelse, dels en  

bedömning av den egna insatsen i samarbetet för utveckling i länet.  

Den starkaste komponenten  

Utifrån analysen kan åtminstone tre slutsatser dras. För det första finns det inget 

statistiskt stöd för att variablerna kan struktureras efter de tre teoretiska perspek-

tiven, snarare förefaller det handla om fem dimensioner. För det andra, de hypo-

tetiska faktorerna förklarar cirka 63 procent av den totala variansen i varia-

blerna. Det innebär att det fortfarande finns en del kvar att förklara. För det tred-

je, faktorlösningen ger oss möjligheten att rangordna faktorernas betydelse för 

den totala faktorlösningen. Komponent 1 är den som har det största stödet av 

den föreslagna faktorlösningen. Frågan som nu återstår att besvara är hur dessa 

faktorer står i relation till den beroende variabeln vars variation skall förklaras. 

För att kunna göra en sådan analys används faktorladdningarna för att skapa nya 

indexvariabler. Det finns lite olika metoder för att göra det och här kommer en så 

kallad regressionsmetod att användas. Den tar hänsyn till och korrigerar för kor-

relation mellan variablerna. Fördelen med dessa nya variabler är inte bara att de 

ger ett mått på hur varje enskild observation står i relation till en specifik faktor 
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utan också att dessa variabler är okorrelerade. De är också normalfördelade och 

de är på en mer lämplig skalnivå för att göra ytterligare statistisk analys. Nu finns 

goda möjligheter att ställa dessa dimensioner mot varandra gällande deras förmå-

ga att förklara variationen i den beroende variabeln.  

Hittills har den beroende variabeln varit indelad i två alternativ, dvs huruvida 

kommunen är medlem i SVO eller inte. Variabelns konstruktion gör den inte oin-

tressant, men är begränsad vad gäller variation. Den är också begränsad i och 

med att den bara säger att kommunen är medlem av ett SVO eller inte. I den fort-

satta analysen kommer därför en dimension adderas till den beroende variabeln, 

nämligen tid. Genom att göra det här tillägget fångar man en tidsdimension som 

kan säga något om hur länge kommunerna varit medlemmar av ett SVO. Det  

huvudsakliga argumentet för en sådan variabelkonstruktion är att tiden fångar 

det faktum att bildande av SVO är en process vari alla måste komma överens. 

Denna process kan vara kantad med problem som resulterar i svårigheter att 

handla gemensamt. Processen kan också verka i motsatt riktning och vara integ-

rerande på olika sätt. Om man varit tidigt ute med att bilda SVO så var förut-

sättningarna de rätta från starten 2003 då det gavs möjligheter för länen att bilda 

SVO. I andra fall så har det tagit längre tid att bygga den kapacitet som behövts 

för att förena alla aktörer bakom ett gemensamt ställningstagande. Det kan  

handla om ren övertalning eller en mer deliberativ process vari man kommit fram 

till ett mer gemensamt ställningstagande.  

Den nya beroende variabeln är skapad med maxvärdet 5 och minsta värdet 0. De 

kommuner som tilldelas värdet 5 var med och bildade SVO från den första dagen 

den nya lagen öppnade för denna möjlighet. Sedan är kommunerna poängsatta så 

de som bildade SVO ett år senare och ingick i den andra omgången av SVO har 

fått värdet 4, den tredje omgången värdet 3 och så vidare. De som varit sist ut, 

vilket är från och med 1 januari 2007 har tilldelats en poäng. De kommuner som 

ännu inte är medlemmar av något SVO har tilldelats noll poäng.  

Hur står sig dessa nya indikatorer i relation till varandra vad gäller förmågan att 

förklara variansen i den beroende variabeln? Vilken har störst betydelse? I tabell 

8.5 framgår det att alla faktorer förutom en har en signifikant betydelse. Kom-
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munernas beroende av omgivningen har kanske betydelse i andra sammanhang, 

men den finns ingen signifikant effekt på när det gäller bildandet av SVO. Då 

återstår fyra faktorer. Den som uppvisar störst effekten är faktorn ”Samför-

ståndskultur”. Den faktorn har enligt analysen den största uppmätta signifikanta 

effekten på den beroende variabeln. Den förklarar cirka 30 procent av den bero-

ende variabelns varians om kontroll görs för de övriga variablerna. Den faktorn 

som har näst störst effekt är politikerfaktorn som förklarar 24 procent. Dessa 

följs sedan av gruppen av andra aktörer och slutligen ”Kommunekonomi” som 

har den minsta effekten. Sammantaget förklarar regressionsmodellen 21,4 pro-

cent av den totala variansen i den beroende variabeln.  

Tabell 8.5. Faktorernas betydelse 

  Ostandardiserade 
koefficienter  

Standardiserade  
koefficienter 

t Sig. 

 B Std. Fel Beta B Std. fel 
K1 - Samförståndskultur 0,538 0,150 0,29 3,59 0,001 
K2 - Omgivningsberoende -0,214 0,150 -0,12 -1,43 0,156 
K3 - Kommunekonomi 0,365 0,150 0,20 2,43 0,017 
K4 – Tjm och andra aktörer -0,416 0,150 -0,23 -2,77 0,007 
K5 - Främjande Politiker 0,426 0,150 0,24 2,84 0,005 
R-kvadrat (justerad)   0,21   

 

Ett annat resultat som bör uppmärksammas är att regressionskoefficienten för K4 

är negativ. Det innebär att den har en negativ effekt för variationen i den  

beroende variabeln. Det stämmer också bra överens med den tidigare genom-

gången av dessa variabler.  

Summering 

Det är särskilt tre slutsatser jag vill lyfta fram. Den första är att de tre teoretiska 

perspektiv som strukturerat framställningen hittills måste omvärderas som sepa-

rata förklaringsperspektiv. Den statistiska flervariabelsanalysen har visat att det 

snarare handlar om fem olika faktorer. Resultaten visar bland annat att aktörer 

inte kan analyseras som en grupp, snarare handlar det om kommunala politiker 

samt en grupp av övriga aktörer som uppvisar ett negativt statistiskt samband 

med framväxten av SVO. Det kanske inte är någon överraskande slutsats. Om en 

ny politisk institution skall etableras är det genom politikers samarbete och akti-
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vitet i regionala sammanhang som en sådan institution mest sannolikt växer fram. 

Tjänstemännen sammanförs genom faktoranalysen med landstings- och läns-

styrelsevariablerna. I en tidigare analys gjordes tolkningen att tjänstemännens 

frånvaro i regionalpolitiken varit positiv, att landstingens och länsstyrelsens med-

verkan varit försvårande omständigheter i processen. Med risk för att denna fak-

tor betraktas som en restpost så gjordes tolkningen att den handlar om aktörer 

vars medverkan inte påverkat regionaliseringsprocessen positivt. Antingen har 

deras medverkan varit negativ och hämmande eller att deras frånvaro varit  

positiv. 

Ytterligare ett teoretiskt perspektiv som delas upp i den statistiska analysen är det 

som handlar om olika kommunekonomiska omständigheter. Utgångspunkten för 

perspektivet var att ekonomiska incitament var betydelsefulla och att de kommu-

ner och län som är ekonomiskt svaga skulle ha det största intresset av att stärka 

den regionala nivån. I den tidigare analysen betraktades kommunekonomi-

variabler och omgivningsvariabler som uttryck för en och samma sak men fak-

toranalysen visar att det finns statistiska skäl att hålla isär dem. 

Den andra slutsatsen är att en av faktorerna inte har någon statistisk säker bety-

delse. Faktorn ”Omgivningsberoende” uppvisar ett negativt och icke signifikant 

samband till den beroende variabeln. Teoretiskt fanns skäl att tro att en sådan 

faktor skulle ha betydelse, att den skulle kunna hjälpa oss att förklara framväxten 

av SVO. Med utgångspunkt i valda indikatorer och vald analysmetod dras slut-

satsen att så inte är fallet. Kommunernas omgivningsberoende har ingen statis-

tiskt säkerställd effekt.  

Den tredje och sista slutsatsen är att faktorernas betydelse kan rangordnas. Kul-

turfaktorn är den faktor som har den största betydelsen i modellen. Därefter 

kommer det kommunpolitiska ledarskapet, följt av tjänstemän och andra aktörer. 

Minst betydelse av de fyra faktorerna har den som handlar om kommunens eko-

nomi och dess utveckling. Denna information som faktoranalysen genererat kan 

användas för att beskriva de två kategorierna av län. Genom en mer samman-

tagen länsvis bedömning av faktorerna kan skillnaderna tydliggöras. För tydlig-

hetens skull delas respektive faktor in två delar beroende på om faktorvärdet 
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över- eller understiger medelvärdet. En sådan indelning tillåter att de skillnader vi 

redan sett tydliggörs och visar förhoppningsvis också på ett överskådligt vad som 

skiljer de två kategorierna av län åt.  

Tabell 8.6. Karaktärsdrag hos län med alternativt utan SVO  

 SVO i länet 

 JA NEJ 

K1 – Samförståndskultur  Stark Svag 

K3 - Kommunekonomi Stark Svag 

K4 – Tjänstemän och andra aktörer Få Många 

K5 - Främjande Politiker Många Få 

 

I tabell 8.6 kan det konstateras att län med SVO har en starkare samförståndskul-

tur, en starkare ekonomi, fler främjande politiker och få försvårande aktörer32. 

Länen utan SVO har en svagare samförståndskultur, svagare ekonomi, färre 

främjande politiker och många försvårande aktörer. 

Det här kapitlet visar hur man med olika statistiska verktyg kan åstadkomma 

statistiskt generaliserbar kunskap. Däremot är möjligheterna att på djupet förstå 

hur de faktorerna verkar i enskilda fall, och hur de står i relation till varandra, 

klart begränsade. En faktoranalys renodlar faktorerna för att man ska kunna stu-

dera deras unika betydelse för den variabel vars variation man vill förklara. I 

praktiken är det inte så, faktorerna finns där samtidigt. Det finns därför goda skäl 

att ta med sig en sådan reflektion i fallstudien. Genom den kan en mer detaljerad 

bild av faktorernas betydelse och inbördes relation målas fram.  

 

 

                                                 
32 Det bör kanskle noteras att uttrycket ”försvårande” kan uppfattas som ett olämpligt ordval eftersom den 
statistiska anlaysen inte visade att deras involvering ansågs vara någon form av hinder, bara att det fanns 
ett negativt samband mellan deras närvara och bildandet av SVO. Försvårande används här mer för att 
göra en grov bedömning av en grupp aktörer som närvaro rent statistiskt uppvisar ett negativt samband.  
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9. Från samverkan till samförstånd 

Inledning 

Den regionaliseringsiver som växte fram i de svenska länen under andra halvan 

av 1990-talet tog sig olika uttryck. Gemensamt för de flesta är dock att det initie-

rades processer som syftade till att gemensamt forma den regionala framtiden. 

Dessa processer kom dock att se väldigt olika ut vad gäller medverkande aktörer 

och målsättningar. I vissa län var kommunerna och landstinget de drivande par-

terna, i andra var länsstyrelsens roll mycket stark. En del län ville följa Skåne och 

Västra Götaland med direktvalda regionparlament medan några såg andra orga-

niseringsformer som mer intressanta alternativ. Efter PARK-utredningens slutbe-

tänkande samt riksdagens stiftande av lagen om SVO skedde en viss likriktning i 

länens ambitioner. De som ville gå vidare och fördjupa samt i någon mening  

demokratisera arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna kunde välja att bilda 

ett SVO eller att finna andra vägar och låta ansvar för dessa frågor ligga kvar hos 

staten.  Några län var dock ivrigare än andra och så fort möjligheten gavs tog 

man den.  

I det här kapitlet är avsikten att beskriva framväxten av ett specifikt SVO. I tidi-

gare kapitel fördes analysen på en mer generell nivå, med en annan sorts material 

och med en ambition att säga något generellt om ett antal teoretiskt intressanta 

faktorer och deras betydelse för framväxten av nya regionala politiska institutio-

ner i länen. En sådan analys har uppenbara fördelar men också tillkorta-

kommanden. Ambitionen i föreliggande kapitel är att utifrån en annan metod och 

ett annat material undersöka framväxten av ett specifikt SVO. Användandet av 

olika metoder kallas ibland för metodtriangulering och syftet är inte sällan att 

försöka öka validiteten i forskningsresultat genom att de får bekräftelse av såväl 

en kvalitativ som en kvantitativ undersökning av ett och samma forskningspro-
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blem. Jag vill dock, likt många andra, hävda att den stora förtjänsten med att 

kombinera metoder och material ligger i möjligheterna att redogöra skilda aspek-

ter av det undersökta problemet snarare än att öka validiteten i forsknings-

resultaten. Ambitionen med den kvalitativa fallstudien är att komplettera den 

kvantitativa analysens bredd. Genom fallstudien kan bildandet av ett nytt poli-

tiskt organ studeras med högre detaljeringsgrad och större djup. Det ger goda 

möjligheter till en andra insikter, upptäckter och tolkningar (Merriam 1994).  

Om man tar sin utgångspunkt i den kritiska realismen skulle man kunna säga att 

fallstudien också erbjuder möjligheten att komma åt de mekanismer som kan 

hjälpa oss att faktiskt förklara olika skeenden på en mer detaljerad nivå. Med det 

avses här de generativa krafter och mekanismer som ytterst är orsaken till ett ske-

ende. Exempelvis kan man på ett mer ytligt plan dra slutsatsen att förkylning or-

sakar feber. Det skulle sannolikt också en statistisk undersökning bekräfta med 

hjälp av såväl korrelations- som regressionsmått. Med andra metoder och genom 

en mer nära detaljerad studie av vad som händer inuti kroppen kan vi se att  

febern vid en förkylning, som egentligen är en infektion som drabbar de övre luft-

vägarna, utlöses av att immunförsvaret aktiveras. Infektionen utlöser vita blod-

kroppar som producerar så kallade pyrogener och det är detta ämne som utlöser 

feberreaktionen. På ett liknande sätt förhåller sig avhandlingens två delar, den 

kvantitativa och den kvalitativa, till varandra. De inledande empiriska kvantitati-

va undersökningarna ger oss möjligheter till beskrivningar på en mer övergripan-

de nivå, att dra slutsatser om generella samband och effekter, medan den kvalita-

tiva fallstudien ger möjlighet till en mer noggrann och detaljerad undersökning av 

ett fenomen samt länken mellan orsak och verkan.  

Till grund för den inledande beskrivningen är inte mitt eget material tillräckligt 

utan har fått ett ordentligt stöd av en licentiatavhandling av Robert Jonsson 

(2002) på temat identitet och organisationstillblivelse där just framväxten av  

ÖstSam studerats. Utöver det baseras den kvalitativa undersökningen på intervju-

er av ledande politiker och tjänstemän i fem kommuner i Östergötland (Mörck 

2005). Urvalet av dessa kommuner skedde efter ambitionen att ha spridning vad 

gäller geografi samt storlek. De fem kommunerna är länets två stora kommuner, 

Norrköping och Linköping, Finspång som kan sägas vara en medelstor kommun i 
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länet samt Valdemarsvik och Ödeshög som i sammanhanget får anses som små. 

De egna intervjuerna är genomförda under 2002 och 2003, det vill säga under 

den period som ÖstSam övergick från att vara en ideell förening till att vara ett 

regionförbund med ett bredare och formellt ansvar.  

I kapitlet görs inledningsvis en genomgång av tiden före bildandet av ett SVO. 

Därefter en kort beskrivning av ÖstSam efter 2003 och fram tills idag. I huvudsak 

erbjuder denna beskrivning en redovisning av hur ÖstSam är organiserat, vilka 

frågor man arbetar med samt några exempel på vad man lyckats med genom 

samarbetet. De två första delarna är baserade på olika former av intern dokumen-

tation samt den tidigare redovisade licentiatavhandlingen. Därefter följer fram-

ställningen samma tredelade tematik som vägledde framställningen av tidigare 

empiriska kapitel. I dessa avsnitt är utgångspunkten eget intervjumaterial kom-

pletterat med olika dokument och tidningsartiklar. Det första temat handlar om 

ekonomi och resurser. Vad säger oss de intervjuade om betydelsen av resurser 

som en drivkraft och vad är det för resurser man värderar? Efter det så flyttas 

fokus mot aktörerna, deras roller och betydelse i det östsvenska regionbygget. 

Vilken betydelse har tjänstemän och politiker haft? Vilka har varit pådrivande 

och hur har dessa agerat? Avslutningsvis undersöks det jag i de tidigare kapitel 

benämnt som samförståndskultur. Finns det en sådan och hur ser den ut?  

Östsvensk samling 33  

Det regionala samarbetet i Östergötland tog fart på allvar redan hösten 1996. Det 

första mötet ägde rum en novemberdag då representanter för kommunerna, 

landstinget och kommunförbundet i länet möttes i Mjölby. Mötet hade föregåtts 

av diskussioner under några års tid om regional samverkan och behovet av en 

representation gentemot omvärlden. Det föranledde kommunförbundet att bjuda 

in till en konferens med temat ”Östsvensk samling för regional utveckling”.  

Redan vid det första mötet skisserades ambitionerna med samarbetet i Östergöt-

land. Man gav också i uppdrag åt presidierna i kommunförbundet och lands-

tingets styrelse att arbeta fram ett förslag på hur organiseringen av det östsvenska 

samarbetet skulle utformas och vad samarbetet skulle omfatta. Dessa presidier 

                                                 
33 Om inget annat anges baseras  avsnittet på Jonsson (2002). 
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utsågs inte bara till arbetsgrupp för dessa frågor utan skulle tills vidare också  

utgöra en styrgrupp. Vid de inledande träffarna fanns bara socialdemokrater och 

moderater representerade men i och med mötet i Mjölby beslutade man också att 

företrädare för centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och 

miljöpartiet skulle erbjudas att ingå i styrgruppen.  

Bara en månad senare möttes hela gruppen igen och arbetsgruppen presenterade 

ett förslag på den nya organisationens syfte, dess innehåll och hur verksamheten 

skulle organiseras och finansieras. I internmaterial från 1996 kan man bland  

annat läsa att syftet med samarbetet i länet är att ”stärka regionens konkurrens-

kraft samt att därmed i ett längre perspektiv skapa sysselsättning och ökat väl-

stånd för medborgare i den östsvenska regionen”. En faktor och bidragande  

orsak till bildandet av samarbetet var det svenska medlemskapet i EU. Bland  

annat argumenterade man för behovet att kunna agera som en gemensam aktör 

mot andra östersjöregioner samt vikten av att vara med redan från början.  

På kort sikt skulle ett interimistiskt politiskt organ representera regionen men på 

längre sikt såg man någon form av folkvald representation i form av region-

förbund eller parlament som lösningen. På det andra mötet kom olika juridiska 

former att diskuteras, såsom avtal eller kommunalförbund. Arbetsgruppen gavs 

nya uppdrag inför kommande möten under 1997.  

Det arbete och de förslag som styrgruppen arbetade fram mottogs positivt från 

samtliga remissinstanser, såväl partier som kommunerna och landstinget. Det 

föreföll finnas en bred uppslutning kring idéerna och innehållet i det skisserade 

samarbetet. Det är nu under 1997 som man börjar använda benämningen  

ÖstSam som ett namn på det östsvenska samarbetet. Det var dock fortfarande så 

pass löst formerat att det bara var en samling representanter från kommuner och 

landsting som informellt kunde göra icke bindande överenskommelser, dvs sam-

arbetet kunde inte agera tvingande gentemot dess medlemmar. Det var man själva 

medvetna om och i dokumentation från 1997 kan man läsa att det är viktigt det 

framgår att samarbetet aldrig kan agera tvingande.  
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ÖstSam handlar om ett samarbete i sakfrågor mellan de fjorton och blir 

inte parterna överens så blir det ingenting av ÖstSam. (Internmaterial 

ÖstSam, refererat i Jonson 2002) 

I takt med utvecklingen av samarbetet blev man allt mer medveten om behovet av 

att ÖstSam kom till allmänhetens kännedom och deltagarna i styrgruppen fick 

bära en stor del av det ansvaret, att likt ambassadörer sprida information och 

deltaga i diskussioner om ÖstSam.   

Med tiden blev det tydligt att ÖstSam skulle vara en strategisk-politisk konstella-

tion som skall arbeta med övergripande frågor och visioner. Politikerna var de 

som skulle komma med idéer och formulera visioner medan en liten grupp tjäns-

temän som med sitt professionella kunnande skulle skriva förslag på tänkbara 

sätt att arbeta med dessa frågor. Men ÖstSam beskrevs också som en arena för 

politisk debatt som rörde de frågor som kunde uppstå efterhand.  

ÖstSam har blivit den politiska organisationens sätt att hantera de  

frågor som bäst lämpar sig för att hanteras gemensamt inom det geo-

grafiska området. (internmaterial ÖstSam, refererat i Jonson 2002) 

Av såväl dokument som intervjuer framgår det tydligt att ÖstSam blev en central 

del av det regionala politiska landskapet och en viktig del i kommunernas arbete. 

Det finns tydliga uttryck för att det på relativt kort tid växte fram en gemensam 

föreställning om det unika i samarbetet och behovet av kommunal samverkan på 

regional nivå. I intervjuer framstår det ibland som en norm för hur man bör  

tänka angående samarbetet.  

Med några stycken politiker och några stycken tjänstemän är det ett  

gigantiskt pedagogiskt projekt, dvs att försöka få flera ambassadörer som 

verkligen, som sagt, internaliserat ÖstSam i sig själva. (Politiker)  

Det kom med tiden att bli allt mer tydligt denna inställning inte alltid fanns ute i 

kommuner varför man gjorde bedömningen att arbetet måste handla om att  

informera om och förankra samarbetet ute bland kommunerna.  

Den 3 september 1999 togs steget mot mer fasta former för samarbetet genom 

bildandet av en ideell förening. Vid mötet framförde den valde ordföranden att 
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det fanns en tradition av samarbeten i länet och att ÖstSam skulle bygga vidare 

på det. Vidare talades det om det unika i samarbetet samt de möjligheter som låg 

i det. Flera partiföreträdare pratade om vikten av denna typ av samarbete på  

regional nivå och att inte traditionell bypolitik fick sätta käppar i hjulen för  

utvecklingen.  Bildandet av föreningen innebar också att ÖstSam nu, i relation till 

omvärlden, i större utsträckning framställdes som en mer formell organisation, en 

samlad regional aktör. Trots det gjorde man tydligt att det inte kunde betraktas 

som något beslutsfattande eller förvaltande organ.  

Vårt uppdrag som organisation betraktat är ju att organisera ett förhand-

lingssystem så att det blir möjligt att i konsensus ta beslut som innebär att 

man kan föra en fråga vidare. (Politiker) 

I grund och botten var därför ÖstSam avhängigt de enskilda kommunernas och 

landstingets samsyn samt deras vilja och förmåga att följa det man inom ramen 

för ÖstSam kommit överens om.  

Den ideella föreningen ÖstSams verksamhet bedrevs genom två organ: förenings-

stämman och föreningsstyrelsen. Stämman bestod av 55 ledamöter varav 27 

stycken kom från de tretton kommunerna och 18 från landstinget. De stora stä-

derna hade sex representanter, de mellanstora tre och de övriga två. Fördelningen 

av mandat var tänkt att bidra till att stämman hade en bred politisk förankring. 

De som var berättigade till medlemskap var främst kommuner i Östergötland 

men även kommuner och landsting från andra län kunde beviljas inträde. En 

kommun som inte följde de uppsatta stadgarna och som skadar föreningen eller 

motverkar dess syfte löpte risken att uteslutas ur den ideella föreningen. Varje 

deltagande kommun betalade en årlig avgift till föreningen. I föreningens stadgar 

formulerades regler om offentlighet, och sekretess som enligt gällande författning 

gäller för kommunala myndigheter. Styrelsen var ÖstSams beredande och verk-

ställande organ. Styrelsens främsta uppgift var att företräda och förvalta före-

ningens angelägenheter. Stämman utsåg 17 styrelseledamöter varav en av dessa 

utsågs till ordförande (Mörck 2005).  

ÖstSams framtida utveckling diskuterades i olika sammanhang och i ljuset av 

pågående debatt och försöksverksamhet fanns det skäl att reflektera över olika 
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modeller för samarbete. Det fanns delade meningar om utvecklingen skulle gå 

mot ett direktvalt självstyrelseorgan som de i Skåne och Västra Götaland eller ett 

mer permanent kommunförbund.  Men det fanns ingen uttalad linje som drevs 

gemensamt inom ÖstSam.  Däremot fanns det diskussioner som kan härledas till 

ett behov av en mer förvaltande organisation med egna resurser, en mer effektiv 

organisation som inte var avhängig de enskilda kommunerna. Det fanns också en 

oro över bristen på egna finansiella resurser för att kunna finansiera olika  

projekt.  

Efter att riksdagen stiftat lagen om SVO 2002 så lämnades en ansökan in om att 

få bilda ett sådant organ i Östergötland. Från och med januari 2003 blev ÖstSam 

ett formellt organ i lagens mening och ett SVO med ett tydligt definierat ansvar. 

Organiseringen av ÖstSam justerades därför och ett fullmäktige tog platsen som 

det högsta beslutande organ. Denna fullmäktigeförsamling bestod i likhet med 

den tidigare stämman av 55 ledamöter och lika många ersättare. Kommunerna 

tillsatte 37 och landstinget 18 av platserna. Förbundsfullmäktige utsåg en för-

bundsstyrelse bestående av 17 ledamöter och lika många ersättare. Styrelsen skul-

le vara proportionell i förhållande till de politiska partiernas mandat i fullmäkti-

ge. Fullmäktige utsåg också en ledamot till styrelseordförande och två till 1:e och 

2:e vice ordförande. Vidare fanns det beredningar som var underställda styrelsen. 

Dessa hade 11 ledamöter var. Det fanns en idé om att beredningarna skulle säker-

ställa en hög grad av integration mellan politik och berört verksamhetsområde. 

Det hoppades man åstadkomma genom att begränsa beredningarna i antal samt 

att beredningarna skulle arbeta tematiskt.  

ÖstSam efter 2003 

När den ideella föreningen övergick till att bli ett SVO så formaliserades samar-

betet i flera avseenden. Det finns inget som tyder på att denna övergång var sär-

skilt dramatisk eller att förändringarna skapade oro i samarbetet. Kanske skall 

det tolkas som att man var väl förberedd på denna övergång. De programpunkter 

som funnits med sedan tidigare var rätt omfattande och bildandet av SVO inne-

bar inga stora förändringar i detta avseende, snarare ett mer formaliserat ansvar 

för vissa frågor samt att man nu också övertog ansvar för frågor som tidigare 
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varit statens ansvar. ÖstSam var rent organisatoriskt förberett i och med att sam-

arbetet redan hade ett regelverk och inarbetade rutiner för hur ärenden skulle 

hanteras och beslut fattas. Det fanns också en tämligen enad bild av samarbetet 

och målsättningarna med det. Att fördjupa och formalisera samarbetet ytterligare 

innebar sannolikt därför inga omvälvande förändringar.  

När regeringen 2003 öppnade för länen att bilda SVO var ÖstSam ett av de sex 

som bildades. ÖstSam är precis som alla andra SVO i grund och botten ett kom-

munalförbund med länets tretton kommuner och landstinget som medlemmar.  

Som nämnts i tidigare kapitel kan ett SVO vara organiserat med fullmäktige som 

högsta beslutande organ eller med en direktionsstyrd organisation. I ÖstSam följ-

de man den första modellen. Det fanns ett förbundsfullmäktige med 55 ledamöter 

och lika många ersättare som utsågs av de tretton kommunerna och landstingets 

respektive fullmäktigeförsamlingar. Sedan fanns en förbundsstyrelse som bestod 

av sjutton ledamöter och lika många ersättare. Alla kommuner fanns inte repre-

senterade i styrelsen men hade om så önskades en insynsplats i styrelsen. Därtill 

hade styrelsen ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fyra ersättare. 

Styrelsens presidium bestod av förbundsstyrelsens ordförande samt förste och 

andre vice ordförande. Utöver fullmäktige, styrelse och utskott fanns också  

beredningar som arbetade tematiskt (livskvalitet och tillväxt) med vardera elva 

ledamöter. 

Alla kommuner och landstinget i länet är, i enlighet med lagen, garanterade en 

plats i fullmäktige.  Fördelningen av mandat är sådan att alla små kommuner har 

två ledamöter, de tre mellanstora har tre ledamöter och de två stora kommunerna 

har sex vardera. Landstinget har 18 ledamöter. Utöver detta har man också valt 

att ge Tranås och Västervik insynsplatser.  Varje medlem väljer sina egna ledamö-

ter med begränsningen att hänsyn måste tas till mandatfördelningen i landstings-

valet. 

På den administrativa sidan fanns regionförbundets kansli. Det leddes av region-

direktören och hade under sig en planeringsstab samt en ekonomiadministrativ 

stab. Var och ett av ÖstSams verksamhetsområden hade en ansvarig samordnare 

med eget budgetansvar.  
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Målsättningarna med ÖstSam har förändrats något över tiden. Den tidigaste mål-

formuleringen från 1996 handlade om att stärka regionens konkurrenskraft och 

på sikt skapa sysselsättning och ökat välstånd i regionen. Nästan tio år senare 

formuleras regionförbundet ÖstSams övergripande mål på ett annat sätt: 

Regionförbundet ÖstSams mål är att verka för en hållbar ekonomisk, so-

cial, ekologisk och kulturell utveckling av Östgötaregionen. (ÖstSam 

2007) 

Idag formuleras således målsättningen i termer av hållbar utveckling som uppfat-

tas som en bredare ambition än ökad konkurrenskraft, sysselsättning och väl-

stånd. Denna förändring kan tolkas som ett uttryck för föreställningen om regio-

nernas ökade betydelse för det regionala samhällsbyggandet. Förändringen kan 

också tolkas som om att man använder uttryck som är viktiga i sin samtid. I den 

stora floran av samtida centrala dokument kan vi se titlar som ”En svensk strate-

gi för hållbar utveckling”, ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”, 

etc.  

Under de inledande åren fanns det en enighet om att det var tio specifika frågor 

kring vilka samarbetet skulle koncentreras. Bland annat skulle det handla om  

internationellt samarbete, kommunikationer, infrastruktur, kollektivtrafik, mark-

nadsföring, turism, IT samt kompetensutveckling. Idag består ÖstSams verksam-

heter av fyra olika verksamhetsområden:  

� Kommunikation 

� Kultur 

� Folkbildning, fritid, natur, lärande och arbetsmarknad 

� Näringslivsutveckling 

 

Utöver det så arbetar man också med två tvärgående uppgifter, nämligen interna-

tionellt samarbete och landsbygdsutveckling. Primärkommunerna har också givit 

ÖstSam uppgiften ”primärkommunal samordning”.  

I tidigare kapitel gjordes en beskrivning av vad som ett SVO enligt lag skall  

ansvara för och ställs det i relation till vad som beskrivs här så framgår det tydligt 
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att ÖstSam arbetar med mer än vad som lagen egentligen tillskriver. Det ger dem 

dock inte någon beslutanderätt i dessa områden och tvärgående uppgifter.  En del 

av regionförbundets verksamhet är därför avhängig de enskilda aktörernas vilja 

att samordna sina resurser och sitt handlande. De tio frågor som man inlednings-

vis skulle arbeta med var sådana som alla kunde komma överens om att samarbe-

ta med, i andra frågor kunde inte konsensus uppnås. Exempelvis valde man att 

inte behandla sjukvårdsfrågan då det var en stötesten. När denna fråga var ute 

för remiss bland deltagarna i samarbetet så ansågs sjukvårdsfrågan först vara en 

angelägenhet då samförstånd nåtts.  

Utvecklingen mot färre antal arbetsområden behöver dock inte tolkas som att 

man gör mindre idag än förut, snarare att det sker med ett något annorlunda  

fokus och under andra benämningar. Idag pratar man exempelvis om Folkbild-

ning och lärande medan man tidigare pratade om kompetensutveckling. I dagens 

dokument handlar en del av verksamheten om näringslivsutveckling medan man 

tidigare pratade om IT, marknadsföring och turism. Snarare skulle man kunna se 

det som att färre och mer övergripande teman öppnar för ett bredare innehåll 

vilket också signalerar om att man inom ÖstSam har ett samarbete som sträcker 

sig rätt långt utanför de lagen föreskriver.  

Kommunala resurser som regionala 

Inledningsvis var ÖstSam relativt resurssvagt om man ser till de gemensamma 

resurser som man förfogade över. Samarbetet var avhängigt de enskilda medlem-

marnas resurser och deras förmåga att i den egna kommunen driva igenom beslut 

som fattats inom ramarna för ÖstSam. Samtidigt var många av kommunernas 

ekonomi rätt ansträngd på grund av olika omständigheter. De ekonomiska pro-

blem som beskrivs av de intervjuade har sin botten i bland annat arbetslöshet, 

befolkningsminskning samt näringsstrukturella förändringar. Samarbete i olika 

former kom att ses som en möjlighet att möta sådana problem, i synnerhet bland 

de lite mindre kommunerna. I många situationer handlade det givetvis om mel-

lankommunala samarbeten i avgränsade frågor men man kan i intervjuerna också 

se att det mer länsomfattande östsvenska samarbetets betydelse lyftes fram i dessa 

sammanhang. Inte som ett direkt sätt att lösa enskilda kommunernas bekymmer 
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utan snarare som en förändrad syn på de samlade kommunala resurserna i länet 

och hur samarbetet på sikt kan stärka förutsättningarna för var och en av kom-

munerna i länet. I interna dokument kan man läsa att samarbetet medför att den 

gemensamma arbetsmarknads och utbildningsområdet kommer att ökas drama-

tiskt. Därmed skulle det bli lättare att tillhandahålla ett rikare utbud av varor, 

tjänster, arbetstillfällen och boendealternativ (ÖstSam  2002). 

Intervjuerna ger uttryck för en ambition att försöka utnyttja kommunala resurser 

mer effektivt genom att se på dem ur ett regionalt perspektiv. En förstoring av 

arbetsmarknaden innebär att människor i större utsträckning kan pendla till sina 

arbeten. En nyetablering i Linköping kan innebära att fler bosätter sig i Finn-

spång. Det har, som några beskrivit det, handlat om att tvätta bort ”bypolitiken” 

som innebär att man ser på andra kommuner som konkurrenter om resurserna 

istället för att se till helheten. En kommuns framgångar smittar sannolikt av sig 

på närliggande kommuner och på sikt kanske på hela regionen.  

Det är svårt utifrån intervjuerna att säga vilken betydelse kommunernas ekono-

miska situation spelat för bildandet av SVO. Man kan dock göra rimlig bedöm-

ning att det sannolikt haft någon men långt ifrån en avgörande betydelse. Där-

emot har samarbetet bidragit till att befästa en norm som handlar om att kom-

munala resurser kan vara en regional tillgång, att man genom samarbete kan dela 

på resurser och att en kommuns framgångar också har positiv betydelse för andra 

kommuner. Ett exempel är det samarbete som kallas G14 som är en gemensam 

satsning på utbildning inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen, utbildning för 

elever med funktionshinder samt internationellt samarbete. När det gäller gymna-

sieskolan har ambitionen varit att skapa en gemensam vision, mål och strategi för 

gymnasieskolan i länet. I verksamhetsplanen från 2003 kan man läsa att målsätt-

ningen med samarbete har varit att alla ungdomar skall erbjudas önskad gymna-

sieutbildning, inom rimligt avstånd och till en acceptabel kostnad för hemkom-

munen.  

Vid lokala beslut och regionala överenskommelser om dimensionering och 

inriktning av gymnasieutbildning ska regionens behov av kompetens vägas 

in. En strävan ska vara att alla kommuner ges möjlighet att påverka regi-

onens utbud av gymnasieutbildning, dess dimensionering, lokalisering, 
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kostnad och kvalitet. Arbetet syftar också till att öka möjligheterna för 

studerande att välja utbildning i regionen och att öka antalet elever som 

söker högskoleutbildning. (ÖstSam 2003, sid 13) 

Detta samarbete kan ses som ett exempel på att samverkan har direkt effekt på 

kommunernas verksamheter utan att det egentligen handlar om att spara pengar 

som kan användas på andra områden utan snarare om att säkerställa en god kva-

litet och valmöjligheter som inte annars vore möjligt.  

En östsvensk samförståndskultur 

I den kvantitativa undersökningen av enkätmaterialet kunde bland annat konsta-

teras att det som tidigare benämnts samförståndskultur visade sig vara en god 

förutsättning för framväxten av SVO. Den statistiska analysen visar också att 

denna faktor har störst effekt på den beroende variabeln. Tidigare i kapitlet kan 

man skönja olika uttryck för att det i samarbetet fanns en samlad förståelse för 

problem, utmaningar och hur dessa bäst skall mötas. Om man mer uttryckligen 

försöker finna uttryck för en sådan kultur, vad är det vi finner då? Utifrån det 

teoretiska perspektivet skulle en sådan kultur kunna kännetecknas av förtroende-

fulla relationer, att det inom gruppen finns en reciprocitetsnorm och ett beteende 

som följer denna norm. Man torde också kunna förvänta sig en frånvaro av kon-

flikter. Flera forskare som utvecklat empiriskt grundade teorier för att förklara 

aktörers kollektiva handlande hävdar att kommunikation är en central byggsten i 

dessa modeller. Aktörers möjligheter till kommunikation i olika former av sam-

arbetsspel har visat sig påverka utfallen positivt (Ostrom och Walker 2002). 

Forskning har också visat att kommunikationens karaktär har betydelse. Flera 

har visat på betydelsen av ett öppet och jämlikt samtal i processer som syftar 

fram till ett gemensamt beslutsfattande (Warren 1999). Det skulle kunna hävdas 

att ett så kallat deliberativt samtal är en viktig grogrund för tillit och reciprocitet. 

Om samtalet är öppet, aktörerna beredda att seriöst lyssna till andras argument 

och ta till sig synpunkter från andra kan samtalet bidra till att preferenser om-

formas och på så sätt ge ett fundament på vilket samarbetslösningar kan byggas. 

Samtidigt kan det hävdas att förtroende också är en avgörande förutsättning om 

kommunikationen skall ha någon betydelse (Misztal 1996). Om man inte hyser 

tillit till de andra så bedömer man det sannolikt att de inte kommer att vara öpp-
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na och ärliga i samtalet varför det inte finns några incitament att man själv skall 

vara den som är öppen och ärlig i interaktionen med andra.  

Det finns en tydlig koppling mellan kommunikation, tillit och reciprocitet. Enligt 

bland andra Ostrom, Gardner och Walker (1993) är de centrala komponenter i 

en modell som syftar till att förstå och förklara aktörers vilja och förmåga att 

samarbeta. För Putnam är framväxten av sådana normer förknippad med täta 

nätverk och människors möten i olika sammanhang (Putnam 1996; Putnam 

2006). När dessa förutsättningar är etablerade är chanserna mycket goda att  

sociala dilemman undviks och ersätts av samarbeten samt att konflikter kan lösas 

alternativt undvikas (Rothstein 2003). 

Mötesplatser och arenor 
Intervjumaterialet och redovisningen ovan ger oss inte bara en bild av att politi-

kerna är de som varit mest aktiva i regionbygget i Östergötland. Det visar också 

på att politikerna haft mycket goda möjligheter att mötas och lära känna var-

andra, både professionellt och mer personligt. Det gäller till viss del också tjäns-

temännen men i betydande mindre omfattning. Politikerna har haft goda möjlig-

heter att komma varandra närmare i den långa process som föregick bildandet av 

ett SVO samt i andra sammanhang. Det framgår såväl ur intervjuerna som olika 

dokument att möjligheterna till att mötas och meningsutbyte generellt sett anses 

vara viktigt, såväl internt i ÖstSam som i Östergötland generellt.  

En viktig del av regionförbundets verksamhet blir att organisera olika  

möten och sammankomster. Att utveckla mötesformer som stimulerar till 

öppna och konstruktiva samtal mellan olika aktörer är en avgörande för-

utsättning för det regionala utvecklingsarbetet. Ofta underskattas vikten 

av denna uppgift och det går lätt slentrian i hur olika möten hanteras. 

(ÖstSam 2003, sid 31) 

Det som framkommit i intervjuerna handlar dock huvudsakligen om olika mötes-

platser för politiker och tjänstemän. Ända sedan första mötet i Mjölby 1996 har 

ledande politiska aktörer träffats regelbundet i olika former och i intervju-

materialet framgår det att dessa möten haft betydelse för det fördjupade samar-

betet och bildandet av SVO i länet. Bland annat kunde man få en bättre känne-
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dom om andra kommuners problem och arbetssätt samt lära känna andra  

”spelare” på ett mer personligt plan. Att ”lära känna varandra och förstå var-

andras problem” har, enligt en tjänsteman, varit av stor betydelse för samarbetet.  

De mötesplatser som de intervjuade hänvisar till är bland annat de som finns 

inom ramen för regionförbundets verksamhet, dels utanför. Bland annat har Lin-

köpings universitet stått som arrangör för två ledarskapsprogram ämnade för 

kommunstyrelseordföranden samt kommundirektörer. Genom det arbetet har 

ledande politiker och tjänstemän, var för sig, träffats regelbundet under några års 

tid och diskuterat olika frågor. Även arbetet med regionala tillväxtavtal och sam-

arbetet mellan småkommunerna i länet34 har av flera kommunala företrädare  

beskrivits som viktiga mötesplatser.  

Vad som framkommer i intervjuerna är inte bara att man lärt känna andra kom-

muner och kommunala företrädare utan också att det finns en medvetenhet av 

betydelsen av att känna varandra. Ibland framställs det som en möjliggörande 

faktor. Om man inte känner varandra så är det snarast ett hinder för ett fördjupat 

samarbete.  

Sedan tror jag att fortfarande ute det i organisationerna finns en skepsis 

till samarbete men det handlar mycket om personkontakter och kemi, 

man måste lära känna varandra, det är en process. (Politiker) 

Genom intervjuerna framstår mötesplatsernas som betydelsefulla för att etablera 

en gemensam förståelse av hur problem kan mötas. Det innebär att man med  

tiden fått en relativt enad syn på samarbetets vinster. Ett sådant ”nytt tänkande” 

kan ha bidragit till att det utvecklats en gemensam uppfattning vad gäller en rad 

olika värden. Att ”prata samma språk” är ett uttryck som används ibland för att 

beskriva en situation när man har gemensamma uppfattningar i frågor, att man 

använder samma terminologi och gör liknande beskrivningar av verkligheten, 

problemen och dess lösningar.  

Jag tror att ÖstSam bidragit att man börjat prata samma språk, att få den 

förståelse för arbetsmarknadsregioner och sådant. (Tjänsteman) 

                                                 
34 Samarbetet mellan de åtta små kommunerna i länet har kallats för P8.  
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Hos de intervjuade förefaller det finnas en medvetenhet kring betydelsen av att 

känna tillhörighet i gruppen och att grundläggande behov säkerställs. Först efter 

att man känner varandra kan man börja med att kollektivt fatta beslut som aktö-

rerna sedan handlar efter. 

Vad man kan se är att det har varit ett bra forum för kommuner och 

landsting att träffas och prata om gemensamma frågor. Nu har vi kommit 

så långt tror jag så att nu kan man praktiskt börja lösa dem. (Politiker) 

Det tänkande som verkar ha växt fram under processen handlar om regionen som 

en gemensam arena. Bland annat för att mötas och att samtala, men också för att 

lösa mer konkreta problem. Denna arena framstår som värdefull för aktörerna. 

Huvudsakligen för att de lärt känna varandra på ett sätt som inte tidigare varit 

möjligt. Utifrån det teoretiska resonemanget finns det skäl att reflektera över des-

sa arenor som en väsentlig förutsättning för att samarbetsfrämjande normer skall 

kunna växa fram. I teorikapitlet fördes ett resonemang om betydelsen av mötet 

och samtalets karaktär samt tillitens betydelse i det sammanhanget. Huvud-

argumentet är att kommunikation generellt ökar chanserna för samarbete, men 

att mötets och samtalets karaktär är av stor betydelse (Ostrom 1990). Samtidigt 

är förtroendet viktigt för att människor skall lyssna på andra och värdera deras 

argument (Misztal 1996). En rimlig tolkning är således att dessa arenor har en 

stor betydelse för att förtroendet mellan aktörerna skall kunna växa och att för-

troendet i sin tur har betydelse för hur man värderar mötet med andra. Därmed 

finns det goda förutsättningar för en fruktbar diskussion om den gemensamma 

utvecklingen av ÖstSam om det finns förtroendefulla relationer.  

I intervjuerna framkommer det att möjligheterna till att lära känna varandra  

bidragit till att förtroendet för varandra växt. Men det handlar också om relatio-

nernas och samtalets karaktär.  

Jag tycker ärlighet och uppriktighet är viktigt, och att man inte har några 

hemligheter för varandra. (Politiker) 

Det framkommer i intervjuerna att vissa karaktärsdrag är särskilt viktiga och att 

dessa har betydelse för hur trovärdiga andra bedöms vara. Om rätt förutsättning-
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ar råder finns det således goda förutsättningar för att samarbetsfrämjande normer 

etableras och riskerna i olika former av transaktioner minimeras.  

Det är mycket mellanmänskliga relationer på något sätt och att man har 

rätt förväntningar på varandra. Och att man är ärlig i sitt uppsåt. Att det 

är viktigt att ingen ska känna sig lurad på något sätt utav den andra, att 

man kör med öppna kort och att man har i princip självkostnadspriser då 

på det man är överens om. (Politiker) 

Det går att hitta en rad olika utsagor som på olika sätt uttrycker att man har för-

troende för de andra medverkande i ÖstSam, att processen har haft betydelse för 

att en sådan norm skall kunna etableras och att man visar en stor förståelse för 

varandra. Oavsett partipolitisk hemvist.  

Jag känner väldigt stort förtroende när man väl sitter ner och pratar med 

politiker från andra kommuner som har samma roll, så känner jag att det 

är väldigt öppna och bra diskussioner vi har, oberoende av partitillhörig-

het så känner jag att det från alla håll finns de som är väldigt engagerade. 

)Man vill göra bra och man vill kunna stå för det man säger också. Det 

känner man och är det någon som känner att jag måste gå hem och för-

ankra så har man förståelse för det. (Politiker) 

En sådan förståelse kan bland annat innebära, som citatet illustrerar, en förståelse 

för att man i vissa sammanhang måste förankra ett beslut i den egna kommunen. 

Man kan mötas och göra överenskommelser på den regionala arenan men fattar 

ibland de formella besluten lokalt i kommunen.  

Från kommunalt särintresse till regionalt allmänintresse 
Intervjumaterialet ger en bild av att aktörernas relativt frekventa möten skapat en 

arena (eller kanske till och med flera) för deliberation, en mötesplats som inte 

bara har betydelse för att fatta beslut och komma överens om hur länets framtid 

skall utformas samt problem och utmaningar skall hanteras. Det är också en  

arena som möjliggör en samling kring gemensamma värden. Utan aktörernas för-

troende för varandra finns det goda skäl att vara misstänksam, att inte lyssna, 

värdera eller ta till sig andras åsikter. Även om denna avhandling inte riktat sin 

huvudsakliga fokus på att undersöka dessa värden så blottlägger ändå inter-
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vjuerna en relativt tydlig och sammanhållen bild av några av dessa värden och 

deras betydelse.  

Ett sådant värde tar utgångspunkt i att det finns något gemensamt i länet, en 

gemensam strävan att möta problem och utmaningar tillsammans och att samar-

betet på den regionala nivån erbjuder nya möjligheter. Ett annat grundläggande 

värde är att stärkandet av den regionala nivån är nödvändig för att möta framti-

dens utmaningar och att skapa en positiv utveckling i länet som i sin tur har posi-

tiva effekter på kommunerna.  

ÖstSam innebär att regionen samlar sig för att bli en starkare enhet. Man 

måste tänka som så att om regionen blir stark och det går bra för länet så 

kommer det att spilla över på kommunerna. (Tjänsteman)  

Men det handlar också om en förändrad syn på kommunernas relation till var-

andra. Inte minst genom att man upplever att konkurrensen mellan kommuner 

minskat alternativt att man uttrycker ett behov av att lämna ett sådant tänkande 

bakom sig. En politiker uttrycker det som att det handlar om att få bort den tra-

ditionella bypolitiken och framhåller ÖstSams betydelse i det sammanhanget. En 

sådan bypolitik innebar att man såg till det egna snäva kommunintresset primärt. 

Var det så att man förut satt i ett regionalt sammanhang så var man ändå 

företrädare för särintresset Valdemarsvik. Men nu ser man mer till regio-

nens tillväxt och man upplever det som bra för den egna lilla kommunen. 

(Tjänsteman) 

Det här sättet att tänka framträder främst i gruppen av politiker men också bland 

tjänstemännen. En av de intervjuade formulerade det som att det tidigare inte 

fanns någon stor förståelse från tjänstemännens sida vad gäller det regionala 

samarbetet i ÖstSam. Efterhand och i takt med att ÖstSam etableras har en sådan 

föreställning förändrats.  

Innan dess har inte tjänstemännen känt så mycket vad det här är bra för 

och ibland har det funnits en känsla av att vi inte har tid att hålla på med 

det här Östsam, vi måste hålla på med våran verksamhet. (Tjänsteman) 
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Även om det finns en skillnad mellan politiker och tjänstemän i det här avseendet 

så finns det ändå inslag av detta sätt att tänka hos båda dessa grupper. Det finns 

ett mer regionalt tänkande som innebär att det som är bra för regionen eller för 

andra kommuner också kan vara bra för den egna kommunen.  

 
När det regnar på prästen, så stänker det på klockaren. Går det bra för 

Norrköping och Linköping så hänger vi med också. (Politiker) 

Sammantaget kan man konstatera att intervjuerna ger en bild av en förändrad syn 

på relationerna mellan kommunerna i länet, en förändring vad gäller synen på 

konkurrens som inte nödvändigt innebär att den enes död blir den andres bröd. 

Den logik som tidigare drivit de kommunala aktörerna har varit ett kommunalt 

egenintresse men att det utvecklats till något som skulle kunna beskrivas som  

regionalt allmänintresse. Om denna norm återspeglas i direkt handling skulle man 

kunna uttrycka det som en reciprocitetsnorm. Utgångspunkten i en sådan norm 

är att den enskilde aktörens handling styrs av dennes förväntningar att en positiv 

handling kommer att bemötas av en likvärdig positiv mothandling. Det innebär 

att aktörernas handlande på kort sikt kan uppfattas som altruistiskt men bör på 

sikt snarare uppfattas som egennyttigt. En sådan reciprocitetsnorm skall inte upp-

fattas som något annat än en nyttostrategi men det som skiljer sig från andra nyt-

tostrategier är att denna norm tenderar att förbättra situationen för alla inblan-

dade och främjar samarbete. En central komponent i denna logik handlar om 

förtroende. Antingen väldigt specifikt förtroende för någon (specifik person) eller 

en mer generell tillit för andra (grupper) är centralt för att en aktör skall handla 

reciprokt. Förtroendet för de andra spelarna är centralt för att riskerna skall  

minimeras i en sådan transaktion. På ett motsvarande sätt som tillitsnormen för-

mår den därför under vissa förutsättningar lösa sociala dilemman samt undvika 

stabila jämviktslägen som inte är optimala för gruppen.   

Det finns skäl att tolka olika utsagor i intervjuerna som uttryck för att en sådan 

reciprocitetsnorm etablerats med tiden. Man kan stödja ett förslag som på kort 

sikt gynnar en kommun för man gör bedömningen att det också lönar sig för den 

egna kommunen på något sätt.  
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Och det är klart att man kan ju se på det från vår sida, att det är ju posi-

tivt att man har en symfoniorkester i Norrköping för det är säkert bra för 

oss också. … För någon annan gång får väl Norrköpings kommun betala 

för att vi ska ha Fyruddens hamn öppen, för deras turister vill ju gärna 

åka därifrån.  (Politiker)  

Etableringen av en symfoniorkester i Norrköping ger ingen direkt avkastning till 

andra kommuner men man kan ändå välja att stödja en sådan satsning om man 

bedömer det sannolikt att detta stöd på sikt kommer att återgäldas med en gen-

tjänst.  

Från konflikt till samverkan 
I intervjumaterialet och redovisningen ovan framkommer det att kommuner ofta 

har en vana att samarbeta regionalt i olika former. Det finns också exempel på att 

det fanns inomregionala samarbeten innan ÖstSam bildades. Ett exempel på det 

är det som kallas för P8. Det är ett samarbete mellan länets åtta minsta kommu-

ner som bildades på 1980-talet. Samarbetet initierades som en reaktion mot att 

politikerna i Linköping och Norrköping var väldigt dominerande i olika regionala 

sammanhang. Enligt intervjuade så var det ett sätt att tillsammans stärka sig mot 

de stora kommunerna samt att det ”var lättare att samarbeta med sina likar” som 

en tjänsteman uttryckte det. Några av de intervjuade beskriver det som att det 

fanns en spänning mellan stora och små kommuner men att det nu skett en för-

bättring.  

Det finns en stor samstämmighet bland de intervjuade som pratat om P8 att det 

samarbetet fungerat mycket bra och fört de små kommunerna närmare varandra. 

Det framkommer också i intervjuerna att de stora  och de små kommunerna sam-

arbetat med varandra tidigare också. Därmed är det en grupp av åtta små kom-

muner som samarbetar samt en grupp bestående av de två stora. Mellan dessa 

blir det tre kommuner över: Motala, Mjölby och Finspång. Några intervjuade 

beskriver hur de upplevt att dessa kommuner haft svårt att hitta sina roller i länet 

men att det med tiden blivit bättre och att alla blivit bättre integrerade enheter av 

samma enhet, länet.  
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Är de stora kommuner eller ska dom försöka jobba ihop? Jag tror de har 

haft det svårt att hitta sin roll på nåt sätt. Ibland uppfattas de som lite 

stöddiga av vissa, och lite små av andra. Och det är inte lätt och vara mel-

lankommun så att säga. Men där, tror jag, där ser man en utveckling 

tycker jag ändå, en betydlig förbättring så att säga / … / Nu tycker jag 

några av dem har börjat jobba på ett helt annat sätt när det gäller sam-

verkan och sånt. Men ibland kan de kanske ha svårt att finna sin roll. (Po-

litiker i en av de åtta små kommunerna) 

Den kanske mest omtalade konfliktdimensionen i Östergötland är den mellan de 

två stora kommunerna i länet, Norrköping och Linköping. Vad gäller relationen 

mellan dessa två så framkommer det tydligt att samarbete egentligen inte är något 

som historiskt kännetecknat relationen mellan dem. Snarare har det handlat om 

konflikt och dragkamp. En tjänsteman som arbetat länge i en av de två stora 

kommunerna karaktäriserar relationen som mellan två syskon.  

Den ena stunden står man varandra nära och stödjer varandra men i 

andra stunder är man i luven på varandra. (Tjänsteman) 

Kanske var det främst under 1980-talet som konkurrensen mellan Norrköping, 

Linköping samt småkommunerna var som tydligast och utvecklingen fram tills 

2007 har situationen förbättrats. Vad som kanske är mest intressant i samman-

hanget är medvetenheten om att en dålig och spänd relation mellan Norrköping 

och Linköping har direkta negativa effekter på kommunerna i deras omgivning 

och att goda relationer dem emellan har positiva effekter. 

Går det bra för Norrköping och Linköping så hänger vi med också. Man 

skall inte se storstäderna som en nackdel utan som en fördel. (Politiker) 

Relationen mellan Norrköping och Linköping upplevs påverka de andra kommu-

nerna i länet, i synnerhet de som ligger geografiskt nära. Konflikt anses inte gyn-

na de omgivande kommunerna, det viktiga är att de drar åt samma håll.  

Alltså när de är sams och går åt samma håll så hjälper de hela länet. Har 

dom olika uppfattningar så händer inte så mycket. Och det har blivit 

mycket bättre, vill jag påstå. (Politiker i närliggande kommun) 
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Även om intervjuerna indikerar tydligt att relationen mellan de två städerna ut-

vecklats positivt och blivit bättre i flera avseenden så finns där ännu en oro. I do-

kumentationen kring de regionala utvecklingsprogrammen för perioden 2007-

2013 kan man läsa hur just denna relations kvalitet är avgörande för regionens 

utveckling. 

En fortsatt parallell konkurrens mellan Linköping och Norrköping som 

till stor del blockerar möjligheterna till ett tydligt och kraftfullt politiskt 

ledarskap i regionen. (ÖstSam 2007) 

Relationen mellan kommunerna är så pass viktig att topptjänstemän från Norr-

köping, Linköping och regionförbundet ÖstSam under 2006 åkte på studieresa 

till Holland för att se hur några städer i norra Holland har arbetat för att sluta 

konkurrera med varandra genom att tänka mer komplementärt (Corren.se 21 okt 

2006). Regiondirektören anser att en sådan utveckling är helt avgörande.   

Att fortsätta konkurrera med varandra vore förödande. Det krävs i stället 

att man tänker ömsesidigt och komplementärt. Då behövs politisk intelli-

gens och mod, förtroende och villighet att ta risker. (Linkoping.se 2007-

04-16) 

Relationen mellan de två kommunerna har således inte bara återverkningar på 

kommunerna runt omkring dem utan också på det regionala samarbetet och regi-

onens utveckling som helhet. Norrköping och Linköping är av naturliga skäl två 

mycket centrala aktörer i länet genom att de är stora och relativt resursstarka. 

Det är också något som de intervjuade uttrycker, nämligen att dessa två parter 

har varit och är fortfarande viktiga för det östsvenska samarbetet ÖstSam. ”De är 

viktiga för hela processen och är de som driver samarbetet” utrycker en tjänste-

man.  Därför upplevs sannolikt också relationen dem emellan som synnerligen 

avgörande.  

Intervjuade politiker och tjänstemän uttrycker en klart förbättrad relation mellan 

de två stora kommunerna i länet. Några uttrycker det som att konkurrensen nu 

är borta och man upplever det som att det ger positiva effekter på omgivningen. 

Man tror och hoppas att framgång för Linköping och Norrköping också får posi-

tiva effekter på länets utveckling samt övriga kommuner. 
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Politiker och tjänsten – roller i processen 

Det teoretiska resonemanget om olika aktörers betydelse innebär att såväl politi-

ker som tjänstemän kan förväntas vara aktiva i det regionala kapacitets-

byggandet, men av lite olika skäl. Enkätundersökningen visar också att aktörerna 

har betydelse och att politikernas medverkan på det regionala planet har haft en 

positiv betydelse för framväxten av SVO. Den visade också att politikernas bety-

delse generellt är positiv medan tjänstemännens medverkan inte uppvisade någon 

sådan positiv effekt. Hur har det sett ut i framväxten av ÖstSam? Kan bilden av 

politikernas betydelse bekräftas i intervjumaterialet eller har det sett annorlunda 

ut i det regionala samarbetet i Östergötland. Hur skiljer sig politikernas roller 

från tjänstemännens vad gäller formaliserandet av det regionala samarbetet?  

Utifrån intervjumaterialet kan man tydligt se att det finns en skillnad vad gäller 

politikernas och tjänstemännens medverkan i det regionala samarbetet som idag 

går under namnet ÖstSam. Politikernas engagemang har varit mer omfattande än 

tjänstemännens och så var det redan från starten. Det är politikerna som huvud-

sakligen varit kommunernas representanter på den regionala arenan i Östergöt-

land. Vissa tjänstemän uttrycker det som att de varit sidsteppade till stor del. Det 

finns en rätt stor samstämmighet om att processen i stora delar har ägts av politi-

kerna, såväl bland tjänstemän som bland politiker. Det framställs ibland som att 

det varit ett politiskt projekt i bemärkelsen att det är politikerna som drivit  

utvecklingen och varit de som drivit processen.  

Hittills har ÖstSam varit ett politiskt projekt som egentligen inte genom-

syrat kommunernas organisationer och vanliga tjänstemän i förvaltningen 

har inte märkt så mycket av Östsam, utan det har varit ett politiskt pro-

jekt.  (Tjänsteman)  

Tjänstemännens involvering i byggandet av ÖstSam är dock inte obefintlig. 

Tjänstemän har i tilltagande grad engagerats i olika frågor som har med det regi-

onala samarbetet att göra men detta är något som kommit med åren. Initialt så 

förefaller det vara så att det huvudsakligen var politikerna själva som drev pro-

jektet framåt. Vissa tjänstemän har också uttryckt en förståelse att det måste vara 
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så. Medan politikerna är på turné i länet och kommunicerar om framtiden så  

ägnar sig tjänstemännen mer åt den kommunala servicen och den dagliga driften. 

Det har ju varit ett politiskt projekt och måste vara det de första åren.  

Innan dess har inte tjänstemännen känt så mycket vad det regionala sam-

arbetet är bra för och ibland har det funnits en känsla av att vi har inte tid 

att hålla på med det här Östsam, vi måste hålla på med vår verksamhet. 

(Tjänsteman) 

Det ligger nära till hands att koppla samman tjänstemännens lite undanskymda 

roll i det regionala samarbetet med ett mer avgränsat och tydligt kommunalt 

uppdrag. Det betyder däremot inte att de kommunala tjänstemännen inte arbetat 

utåtriktat, tvärtom ger såväl tjänstemän som politiker en bild av att mellankom-

munalt samarbete med tiden ökat i omfattning. Däremot förefaller deras medver-

kan i det länsövergripande samarbetet varit mer begränsat.  

Flera tjänstemän ger också en bild av att samarbete mellan enskilda kommuner 

generellt sett inte är något nytt, snarare att det tilltagit och att det numera finns 

en tydlig politisk uppmaning att samarbeta med omgivningen.  

Det pratas ju väldigt mycket om samarbete idag och det är väl det som 

skiljer idag emot för några år tillbaks, att sedan ett antal år tillbaks så var 

det mer på tjänstemännens initiativ, när det passade in att man etablerade 

ett samarbete, men idag finns det ett politiskt ledningstryck också, att man 

ska samarbeta. (Tjänsteman) 

Med tiden förefaller det dock som att tjänstemännen också involverats mer i regi-

onarbetet. Inte kanske alltid direkt i ÖstSam-processen men väl i ett regionalt 

sammanhang för att de i likhet med de kommunala politikerna kan lära känna 

länets övriga kommundirektörer. Linköpings universitet har tillsammans med 

CKS35 drivit ett kommunchefsprogram där kommunchefer från länets alla kom-

muner fått goda möjligheter att lära känna varandra. Ett motsvarande program 

finns också för de kommunstyrelseordförande som därmed får ytterligare en are-

na utöver den redan befintliga, för att mötas och lära känna varandra. För tjäns-

                                                 
35 Centrum för kommunstrategiska studier är en centrumbildning inom Linköpings universitet och ett 
samarbete mellan universitet och de 13 kommunerna i Östergötlands län.  Deras verksamhet syftar till att 
stärka den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen. 
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temännen erbjuder en sådan mötesplats nya möjligheter till att knyta kontakter 

och denna möjlighet har värderats som positiv.   

Vi har ju ett väldigt bra samarbete ihop i Östergötland, kommuncheferna. 

Det är Linköpings universitet som håller i ett program för kommunchefer. 

Det är ju jätte bra, för att samarbete handlar ju mycket om att man ska-

par personliga relationer och att man från det så blir det någonting så 

småningom. (Tjänsteman) 

Av tjänstemännens utsagor har dessa arenor inneburit nya möjligheter att lära 

känna varandra vilket också lett till att nya möjligheter upptäckts och samarbeten 

därmed initieras. Dessa samarbeten har främst varit på ett mer mellankommunalt 

plan och inte nödvändigtvis länsövergripande.   

Det var således politikerna i huvudsak som var aktiva på den regionala nivån och 

i de processer som haft betydelse för bildandet av ÖstSam. Tjänstemännen har 

upplevt att man inte riktigt fått vara med i den processen. Några har också häv-

dat att så måste vara fallet. Tjänstemännens roll och medverkan framställs inte 

som negativ på något sätt, bara som undanskymd. Denna process har snarare 

ägts av politikerna. De är inte bara politikerna som varit de som befolkat och 

drivit processen utan också de som haft störst möjligheter att mötas och lära 

känna varandra.  

Från Government till Governance och tillbaks igen 

Ett uttryck som används ofta i olika samhällsvetenskapliga texter är ”från go-

vernment till governance” (Pierre 2000; Kjaer 2004). En sådan slogan syftar 

bland annat till att beskriva en utveckling mot att politik allt oftare formas vid 

sidan om den formella organiseringen av politiken och i samarbeten mellan olika 

aktörer. Inte sällan sker dessa samarbeten i mindre formellt organiserade sam-

manslutningar. Ibland används uttrycket nätverk för att illustrera att det handlar 

om mindre fasta former och mer organiskt framväxta konstellationer av aktörer. 

Framväxten av ett östsvenskt samarbete kännetecknas av att kommuner och 

kommunala aktörer, politiker och tjänstemän, i allt större utsträckning började 

samarbeta med varandra för att bygga kapacitet. Formerna för arbetet var initialt 

relativt informellt, ingen formell beslutsmakt fanns och man förfogade heller inte 
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över några gemensamma resurser. Detta skulle kunna beskrivas som en sorts  

governancestruktur, vid sidan om de formella institutionerna. Men, i takt med att 

samarbetet fördjupats och samarbetsnormer etablerats, har man gått mot ett mer 

formaliserat samarbete, som underställs formella lagar och förordningar och som 

har ett tydligt demokratiskt ansvar. Man har också resurser knutna till sig och de 

styrande i fullmäktige och styrelse kan utkrävas ansvar av länets medborgare. 

Även om just SVO till formen inte följer den partibaserade representativa demo-

kratins ideal är politikerna ändå ansvariga för de beslut som fattas och den myn-

dighetsutövning som sker. Därmed skulle man kunna säga att man gått från  

governance till government. Det har skett en institutionalisering där informella 

samarbeten övergått till att bli en mer formell institution36.  

Det bör dock tilläggas att ÖstSam inte har beslutanderätt i alla frågor. Det finns 

frågor som sträcker sig utanför det formella ansvaret ÖstSam har som SVO. 

Samarbetet kring dessa frågor bygger i huvudsak på att de beslut som fattas i 

ÖstSam verkställs ute i de enskilda kommunerna. Därför skulle man kunna säga 

att den informella organiseringen av politiken fungerar sida vid sida med den 

formella. Kanske kan man till och med säga att de det informella samarbetet varit 

avgörande för möjligheterna att formalisera det. Det är inte säkert att den formel-

la (government) institutionen skulle finnas om det inte fanns ett informellt samar-

bete (governance) sedan tidigare.   

Summering – från samverkan till samförstånd 

Det östsvenska samarbetet mellan de tretton kommunerna och landstinget initie-

rades redan innan den statliga försöksverksamheten i Skåne, Västra Götaland, 

Kalmar och Gotland kom igång. Man kan därför konstatera att kommunerna och 

landstinget i Östergötland var relativt tidiga med att initiera ett regionalt samar-

bete kring utvecklingsfrågor. Det framgår också av intervjuerna att det ännu tidi-

gare funnits olika former av inomregionala samarbeten. Bland annat samarbetade 

de åtta minsta kommunerna i länet med varandra för att försöka stärka sin situa-

tion i relation till de två stora kommunerna. Det finns goda skäl att tolka dessa 
                                                 
36 Det skulle kunna argumenteras för att ÖstSam och andra SVO utgör exepel på governancetrukturer 
eftersom den inte följer den partibaserade representativa demokratins former. Trots det är SVO att 
betrakta som en rörelse mot Government i flera avseenden. Bland annat genom att det nya organet har en 
mer formaliserad struktur med möjligheter till ansvarsutkrävande. De har också ett i lag definierat ansvar.  
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förutsättningar som historiskt positiva erfarenheter av samarbete vilka kan antas 

spela en vikig roll.  

Vad gäller frågan om ekonomi och resurser så finns det inget som direkt tyder på 

att kommunekonomiska omständigheter haft en avgörande betydelse för att man 

skall ställa sig bakom ett fördjupat regionalt samarbete. Därmed inte sagt att 

samarbetet helt saknar ambitioner vad gäller ekonomisk utveckling. I huvudsak 

ser man på den regionala satsningen som en nödvändighet för att skapa goda för-

utsättningar för utveckling och att tillsammans möta utmaningar och problem.  

Det finns också uttryck för en förändrad och ny syn på resurser i regionen. Dels 

genom att samlade resurser kan användas mer effektivt, dels att en kommuns  

resurser också kan komma en annan till del. Det här kommer bland annat till 

uttryck i beskrivningen att man försökt lämna ”bypolitiken” bakom sig och att 

man inte upplever det som att man konkurrerar med varandra på samma sätt 

längre.  

I Östergötland finns inte bara det formella och institutionaliserade samarbetet 

ÖstSam. Av intervjuerna att döma finns det också en rad normer som på olika 

sätt understödjer samarbetet i länet. Det handlar bland annat om förtroende för 

de andra medspelarna. Processen och möjligheterna till att mötas och lära känna 

varandra har sannolikt haft en stor betydelse i Östergötland. Utifrån de teoretiska 

resonemangen så kan dessa mötesplatser ha en avgörande funktion. Att kommu-

nicera och lära känna varandra innebär också förbättrade möjligheter att etablera 

samarbetsfrämjande normer. Det går också att finna uttryck för en reciprocitets-

norm i beskrivningarna av att man handlar på ett visst sätt med en förväntan att 

det är till nytta för den egna kommunen på sikt. En sådan norm står också nära 

uppfattningen att andras framgångar också påverkar den egna kommunen posi-

tivt på ett eller annat sätt.  

I den så kallade östsvenska samförståndskulturen så finns det också en uppfatt-

ning om att konkurrensen mellan kommunerna minskat eller i stora delar för-

svunnit. En liknande uppfattning finns också vad gäller olika konflikter och kon-

fliktdimensioner i länet. Bland annat gäller det spänning mellan de två stora 

kommunerna i länet, Norrköping och Linköping. Det gäller också relationen mel-
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lan små och stora kommuner. Det finns en gemensam föreställning om att goda 

relationer mellan de två stora kommunerna också är positiva för omgivningen. 

Det är, om man får tro de intervjuade, mindre konflikt och mer samförstånd än 

tidigare i Östergötland.  

Vad som är synnerligen tydligt i det material som presenterats här är att det finns 

en mycket enad bild av vad som är det gemensamma och hur utmaningar skall 

mötas. Det är också rimligt att tolka det som att den tidiga starten för östsampro-

cessen samt historiska erfarenheter av samarbete i olika sammanhang också varit 

en viktig komponent för att dessa uppfattningar etablerats. Även de goda möjlig-

heterna att mötas regelbundet i olika sammanhang får bedömas som viktiga för 

att etablerandet av gemensamma uppfattningar om regionen och dess utveckling 

samt hur man uppfattar andra som förtroendefulla i detta samarbete. Med histo-

riskt goda erfarenheter av varandra etableras också ett förtroendekapital som kan 

minska riskerna och olika transaktionskostnader. Genom att man gör bedöm-

ningen att man kan lita på andra finns det goda förutsättningar för att delibera-

tionen på dessa arenor kännetecknas av öppenhet, ärlighet och jämlikhet vilket 

ytterligare förstärker möjligheterna att komma överens om saker, att etablera en 

gemensam värdegrund och att handla kollektivt. Med inspiration från spelteore-

tisk terminologi kan man säga att det etablerats något som kan liknas vid ett sta-

bilt jämviktsläge som är fördelaktigt för aktörerna. När det väl etablerats samar-

betsnormer och en stor enighet kring vissa värden är det mer riskfyllt att avvika 

från en kooperativ strategi. Om aktörernas rationella handlande antas vara en 

spegel av historiska och kulturella förutsättningar kan samarbete vara den ratio-

nella spelstrategin. Det finns därmed ingen anledning för spelarna att byta spel-

strategi.  

Regionaliseringsprojektet i Östergötland har i huvudsak befolkats av en politisk 

och administrativ elit. I huvudsak har det varit politikerna som varit de drivande 

medan tjänstemän ibland känt sig sidsteppade. Politikerna har också varit de som 

träffats mest och haft godast möjligheter att lära känna varandra och de uttrycker 

också att de i många sammanhang är regionpolitiker eller tänker regionalt. Tjäns-

temän är mer kommunalt förankrade även om man också där kan se en föränd-

rad syn på den regionala nivån så är den mer utpräglad bland politikerna.  
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Fallstudien erbjuder också en annan intressant iakttagelse. Den handlar om en 

strävan att formalisera samarbetet genom bildandet av en ny regional politisk 

institution. Ibland så används uttrycket governance för att beskriva ”new modes 

of government”, som ett uttryck för att politik idag ofta sker vid sidan om for-

mella politiska organisationer och i samspel med många andra aktörer. Fallstudi-

en visar dock på att det finns en politisk strävan efter att formalisera politiken 

kring det regionala utvecklingsarbetet, att gå från det som benämns Governance 

till Government. Det är heller inte otänkbart att perioder av mindre formella 

samarbeten kan tänkas underlätta för aktörerna att senare formalisera sitt samar-

bete.  
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10. Regionalt samhällsbyggande i otakt 

Sammanställning av perspektiven 

Den utdragna debatten om länsdemokrati och ambitionen att förstärka den regi-

onala självstyrelsen landade i början av seklet i ett beslut om att göra det möjligt 

att flytta över ansvaret för vissa frågor till så kallade samverkansorgan. Reformen 

kan ses som en demokratireform i den meningen att ansvar som tidigare till varit 

placerade hos tjänstemän på länsstyrelsen nu kunde överlämnas till ett politiskt 

organ befolkat av kommunala politiker. Tillsammans representerar dessa politi-

ker kommunerna i ett län samt ett regionalt demos. Reformen har också en annan 

sida. Den regionala nivån har i takt med EU-integrationen kommit att uppfattas 

som en bättre lämpad skalnivå för frågor som rör regional utveckling och tillväxt. 

Det blir särskilt tydligt eftersom reformen i huvudsak omfattar ett begränsat  

ansvarsområde, nämligen det som benämns regionalt utvecklingsansvar. Utöver 

det finns det också andra faktorer som indikerar en ökad tilltro till den regionala  

nivån och dess potential vad gäller att själva skapa positiv utveckling och tillväxt. 

Inrättandet av så kallade regionala tillväxt- och utvecklingsprogram kan också ses 

som ett uttryck för det. Sammansmältningen av regionalpolitiken och den regio-

nala näringspolitiken är ett annat.  

Den här utvecklingen innebär ytterligare fokus på regionerna och deras egen för-

måga att själva bygga kapacitet för att kunna utvecklas och skapa tillväxt.  

Utvecklingen har beskrivits som att en fördelningsinriktad nationell regionalpoli-

tik utvecklas mot en mer tillväxtorienterad inifrånstyrd regionpolitik. Länen och 

de framväxande regionerna förväntas bli starka genom egna insatser och med 

utgångspunkt i egen kunskap och egna förutsättningar, inte genom statliga  

reformer och stöd ovanifrån. Det ställs dock inte bara ökade krav och förhopp-

ningar på regionen som politisk nivå utan också till de enskilda aktörerna i länen. 
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Ansvaret för en demokratisering av länet och det utvecklingspolitiska ansvaret 

bärs av de enskilda kommunerna. Detsamma gäller också regionens möjligheter 

till utveckling och tillväxt.  

I ovanstående resonemang finns en del av avhandlingens problemställning inbäd-

dad, nämligen statens förändrade styrning som kommer till uttryck i den under-

sökta regionreformen. Strategin som reformen följer kan på sikt visa sig vara 

mycket framgångsrik genom att bidra till framväxten av flera starka och relativt 

självständiga regioner.  Men det finns också möjligheter att en sådan utveckling 

för med sig en ökad differentiering mellan regionerna och deras utveckling efter-

som aktörers samarbetsförmåga varierar kraftigt. Även om samarbete kan före-

komma mellan relativt självständiga organisationer visar forskning att det kan 

vara problematiskt att institutionalisera dessa samarbeten (Hertting 2003). Att 

komma fram till en konsensuslösning som innebär samarbete för det gemen 

samma är förenat med svårigheter och ställer stora krav på såväl förut-

sättningarna som de involverade. I avhandlingen har huvudintresset varit att  

undersöka ett antal sådana förutsättningar i syfte att förklara och förstå den  

varierande framväxten av nya politiska institutioner i länen. Genom att ta fasta 

på tre empiriskt och teoretiskt intressanta teman har jag ringat in några olika fak-

torer som kan tänkas påverka aktörernas agerande i sammanhanget. Undersök-

ning av dessa har inte bara visat vad som skiljer de två kategorierna av län åt 

utan också vilken av dessa faktorer som har störst förklaringskraft.  

Ekonomi som drivkraft 
Det första perspektivet som undersöktes riktade fokus på olika strukturella om-

ständigheter som kan tänkas vara av betydelse i aktörernas överväganden att bil-

da ett SVO i länet. Forskare har visat att regional självständighet och regionala 

institutioner kan ha en avgörande betydelse för regionernas förutsättningar att 

utvecklas (se bl.a. Leonardi och Garmise 1992). En sådan utgångspunkt återfinns 

också i politisk retorik, propositionstext och i andra sammanhang. Inte sällan 

beskrivs omgivningen ha förändrats på ett sådant sätt att just denna förändring 

både är nödvändig och önskvärd. Somliga hävdar också att en allt mer gränslös 

och global värld möts på ett bättre sätt genom en sådan anpassning. Utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv skulle därför bildandet av SVO kunna ses som en strategi 
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för aktörer att möta en sådan utveckling, ett rationellt handlingsalternativ som 

syftar till att stärka de ekonomiska förutsättningarna. En sådan strategi skulle 

kunna vara särskilt värdefull för svagare regioner eftersom det skulle ge dem goda 

chanser att bli starkare, såväl internt som i relation till andra. Utifrån en konver-

gensteoretisk tankegång bidrar minskad statlig styrning och en öppen europeisk 

marknad till goda förutsättningar för en utjämning mellan regionerna. Men andra 

hävdar motsatsen, att den inre marknaden leder till divergens och ökade olikheter 

och att redan starka län är de som kommer att utvecklas och bli ännu starkare.  

Med denna utgångspunkt ställdes den empiriska frågan om vilken betydelse den 

ekonomiska situationen och utvecklingen har för framväxten av SVO? Är det 

ekonomiskt svaga län som drivs av behovet att stärka sina förutsättningar genom 

bildandet av ett SVO eller är det ekonomiskt starka? Undersökningen av enkät-

data och statistik gav inga tydliga svar på frågan men det går trots allt att se en 

tendens. Denna tendens säger oss att kommuner i de län som bildat SVO överlag 

har en något bättre ekonomisk ställning än kommunerna andra län. I de första 

länen som bildade SVO hade kommunerna en relativt god ekonomisk utveckling 

åren innan inrättandet av det nya organet. För kommunerna i de län som bildade 

dessa organ senare varit situationen den omvända. De hade en något svagare 

ekonomisk utveckling. Motsvarande skillnad återfinns också när andra indikato-

rer används. Såväl framtidsutsikter som befolkningsutveckling indikerar en mot-

svarande skillnad mellan de två kategorierna av län.  

I konstruktionen av de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen gör jag ing-

en stor åtskillnad mellan på kommunekonomiska omständigheter och ekonomis-

ka stöd från omgivningen. Båda betraktades som delar ett sammantaget ekono-

miskt perspektiv. Den multivariata analysen i kapitel 8 visade dock att det snara-

re handlar om två skilda delar. En del som handlar enbart om kommun 

ekonomiska omständigheter och en andra del om kommunens omgivningsbero-

ende. Av dessa två delar är det bara en vars effekt vi kan säga något statistiskt 

säkert om.  Kommunernas beroende av sin omgivning var negativ icke signifi-

kant. Däremot kvarstår den kommunekonomiska faktorn och den visade att 

kommunens ekonomiska förutsättningar generellt sett varit bättre i de län som 
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bildat SVO tidigt och sämre för dem som bildat ett sådant organ senare eller ännu 

inte gjort det.   

I fallstudien av fem kommuner i Östergötland konstaterades att det i mellan-

kommunala sammanhang oftast handlar om att effektivisera ett gemensamt an-

vändande av olika resurser eller att nyttja givna resurser på ett mer optimalt sätt. 

Inte direkt att spara in kronor och ören för den enskilda kommunen som sedan 

kan användas på andra saker. Samarbete på regional nivå tycks snarare handla 

om att utnyttja kommunala resurser mer effektivt. Tillsammans kan man erbjuda 

ett rikare utbud av varor, tjänster, arbetstillfällen och boendealternativ. Men den 

regionala nivån är också en möjlighet för enskilda kommuner att påverka sin 

egen situation i en regional kontext eftersom det finns omständigheter som den 

enskilda kommunen inte själv råder över. Genom att engagera sig på regional 

nivå kan man arbeta aktivt för att skapa goda transportförbindelser mellan  

boende och arbetsplats. I kommuner där det finns en oro över framtida befolk-

ningsutveckling försöker man aktivt arbeta på en regional nivå för att säkerställa 

infrastrukturella lösningar som bidrar till en regionförstoring. Denna förstoring 

innebär vidare att nyetablering av företag och förnyade arbetstillfällen i en kom-

mun också kan komma närliggande kommuner till del. En sådan regionförstoring 

innebär således att företrädare för en kommun också kan glädjas åt andra kom-

muners framgångar.  

Intervjuerna i Östergötland indikerar inte att bildandet av det regionala organet 

ÖstSam kan ses som något direkt resultat av en strävan att förbättra den ekono-

miska situationen för den enskilda kommunen eller länet som helhet. Snarare  

förefaller det handla om att skapa möjligheter till ett effektivare utnyttjande av 

kommunernas resurser och tillgångar regionalt, att utveckla gemensamma ange-

lägenheter såsom gymnasieskola och infrastruktur.  

En av de empiriska frågeställningarna som avhandlingen syftade till att besvara 

var vilken betydelse har för framväxten av SVO. Vilken är då den sammantagna 

bedömningen av ekonomins betydelse? Förefaller kommunernas ekonomiska  

situation och utveckling ha någon betydelse för vår förståelse av framväxten av 

SVO? Ser man till ett mer renodlat region- och kommunekonomiskt perspektiv 
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kan inte slutsatsen dras att SVO växt fram i län som har behov av att mobilisera 

resurser för att stärka de ekonomiska förutsättningarna. Snarare pekar samban-

det åt andra hållet, nämligen att SVO har bildats där kommuner och län haft en 

relativt god ekonomi. Komponenten ”Omgivningsberoende” visar ingen säker-

ställd effekt på den beroende variabeln varför inget statistiskt säkert kan sägas 

om dess betydelse för framväxten av SVO. Däremot kunde korstabuleringen att 

kommuner i län utan SVO något tydligare uttryckte ett beroende av bidrag och 

stöd från EU, stat och andra kommuner. En korrelationsanalys visar också att 

sambanden är relativt starka och signifikanta. Finansiellt starka kommuner har 

ett mindre beroende av stöd från sin omgivning, svagare kommuner har ett större 

behov. Ser på till dem sex län som ännu inte bildat något SVO så är fyra av dessa 

så kallade norrlandslän och de två andra är Stockholm och Västmanland. Det är 

en blandning av ekonomiskt mycket starka och svaga län. Ser man till behovet av 

stöd från omgivningen så ser man tydligt att de fyra norrlandslänen skiljer ut sig 

genom att behovet av stöd är större där.  

Skillnaderna mellan de två kategorierna av län kan tolkas som en skillnad mellan 

kommunernas och länens självständighet i relation till staten. Ekonomiskt starka 

kommuner visar sig vara relativt sett mer självständiga. Eftersom båda dessa fak-

torer återfinns i något större utsträckning bland de län som bildat SVO finns det 

skäl att fundera över om bildandet av ett sådant organ kan ses som en vilja att 

stärka sin självständighet i relation till staten.  Därmed finns det en likhet med det 

Leonardi och Garmise skriver om, nämligen en regional institutionell  

utveckling som står i ett positivt, om än svagt, samband med ekonomisk utveck-

ling (Leonardi och Garmise 1992). Resultaten av undersökningen ger ett visst 

stöd för en sådan tes.  

Regional samförståndskultur 
Det andra av de tre teoretiska perspektiven riktade uppmärksamhet på betydelsen 

av olika samarbetsfrämjande normer. System av sådana normer bildar en kultur. I 

en tidigare förhärskande skolbildning utgick man ifrån att sådana värden inte 

hade någon betydelse, snarare såg varje enskild individ till sin egen kortsiktiga 

nytta utan hänsyn till sociala och kulturella strukturer i omgivningen. Men mål-

sättningen att maximera sin egen nytta innebär stora problem för upprättandet 
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och upprätthållandet av diverse kollektiva nyttigheter. Den praktiska lösningen 

till det här problemet har såväl i teorin som i praktiken varit formella regler, för-

ordningar och lagar.  

Modernare och empiriskt grundad forskning har visat på den traditionella ratio-

nalistiska skolbildningens brister. Genom empirisk forskning har man visat att 

även informella institutioner såsom normer kan ha samma funktion som lagar 

och förordningar. Utgångspunkten är alltjämt att aktörerna handlar rationellt 

men att man handlar mer strategiskt i bemärkelsen att man är följsam till olika 

normer, såsom förtroende och reciprocitet. Utifrån en sådan teoretisk utgångs-

punkt kan samarbete för kollektiva nyttigheter uppstå om förutsättningarna är de 

rätta. I en kultur som kännetecknas av tillit till varandra, en frånvaro av konflik-

ter och som understöds av en möteskultur där aktörerna kan kommunicera och 

lära känna varandra, hämta information och lära sig vilka normer som finns i 

gruppen, är chanserna att samarbete etableras långt större än i en kultur som 

kännetecknas av misstroende och konflikter.  

Robert Putnams studie av Italien är intressant av flera olika skäl. Bland annat för 

att den ger ett exempel på hur sådana kulturella uttryck står i ett positivt sam-

band med institutionell utveckling och demokrati (Putnam 1996). Grupper som 

kännetecknas av dessa karaktärsdrag har lättare för att handla kollektivt och 

samarbeta för det gemensamt bästa. En viktig förutsättning för det sociala kapita-

let var enligt Putnam de sociala strukturerna inom vilka människorna umgicks 

och verkade. Deltagandet i sådana sammanhang var enligt honom en avgörande 

del av civilsamhället och det var tyngden i det som skilde starkare regioner från 

svagare och mindre utvecklade. De slutsatser som Putnam kommer fram till är 

förvisso positiva eftersom de visade att människor är kapabla att samarbeta och 

handla för det kollektivt bästa. Men de kan också ses som dystra eftersom resul-

taten indikerat att institutionell framgång är starkt historiskt betingad. Därmed 

kunde inte Putnam och hans forskarlag lämna några enkla recept för hur man 

bygger starka institutioner.  

I denna avhandling har uttrycket regional samförståndskultur använts för att be-

teckna sådana socialt och kulturellt goda förutsättningar. Frånvaron av en sådan 
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skulle enligt teorierna innebära att aktörerna inte handlar i enlighet med vad som 

är kollektivt mest nyttigt, eftersom man inte kan lita på att andra gör samma  

insatser för att samarbetet skall lyckas. Det är under sådana omständigheter inte 

rationellt att samarbeta. I en samförståndskultur är samarbete en rationell lösning 

och ett relativt riskfritt handlingsalternativ. Utifrån en regional kontext kan en 

sådan kultur förväntas har stor betydelse för att understödja framväxten av nya 

politiska organ i länen, medan frånvaron av en sådan skulle verka på ett motsatt 

sätt. För att undersöka betydelsen av en sådan kultur sökte avhandlingen svar på 

frågan om vilken betydelse har regional samförståndskultur för framväxten av 

SVO. 

Den empiriska undersökningen visade att det finns en samförståndskultur och att 

den tydligast kommer till uttryck bland dem som idag bildat SVO. Kommunala 

politiska ledare i SVO-län skiljde sig från övriga genom att det bland annat  

uttryckte en större tillit till de övriga aktörerna i länet. Enkätmaterialet visade 

också att det fanns en större frånvaro av konflikter i de län som bildat SVO. Det 

fanns också i dessa län ett tydligare uttryck för en mer utvecklad samarbetsanda. 

Slutsatsen är därmed att det finns en politisk samförståndskultur som skiljer län 

med SVO från län som ännu inte bildat ett sådant organ.  

Putnam gjorde en poäng av att de politiska institutionernas utveckling och funk-

tionssätt är en reflektion av hur samhället för övrigt fungerar. Det kan formuleras 

som att människorna får de institutioner de förtjänar37. Putnam studerade olika 

delar av det civila samhället men utelämnade de politiska partierna38. Den under-

sökning som genomförts här visar att län med SVO inte skiljer sig nämnvärt från 

övriga län vad gäller föreningsaktivitet och partiaktivitet. Skillnaderna är så pass 

små att det är omöjligt att dra några slutsatser angående det civila samhällets  

betydelse för den institutionella utvecklingen på regional nivå. Snarare är det rim-

ligt att göra tolkningen att frågan om bildande av SVO är frikopplat från det civi-

la samhället och medborgarna i största allmän. Liknande iakttagelser har också 

gjorts i den regionala utvecklingspolitiken och den regionala försöksverksam-

                                                 
37 Det här är ett av de mer omdebatterade resultaten från Putnams forskning. Många vill snarare hävda att 
människorna och deras handlande är en spegel av de politiska institutionernas funktionssätt (se bl.a. 
Rothstein (2003) för en utförlig diskussion på det temat).  
38 Skälen till det har diskuterats i kapitel 6. 
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heten. De har, åtminstone initialt, engagerat en liten politisk och administrativ elit 

(Johansson 2005).  

Genom faktoranalysen kunde konstateras att samtliga de kulturvariabler som 

inkluderades i modellen höll samman vilket, utifrån ett teoretiskt perspektiv, 

gjorde det lättare att tolka denna faktor som ett uttryck för en samförstånds-

kultur. Den efterföljande regressionsanalysen visade också att just denna kompo-

nent inte bara hade en signifikant positiv förklaringskraft utan var också den 

komponent som uppvisade starkast signifikant effekt på den beroende variabeln. 

Även fallstudien av framväxten av ett SVO i Östergötland gav ett tydligt uttryck 

för betydelsen av en samförståndskultur, hur en sådan växer fram och underhålls. 

Det regionala organet ÖstSam var egentligen inget nytt när regering och riksdag 

fattade beslut om att ge länen möjligheten att bilda SVO. Dessförinnan hade man 

skrotat kommunförbundet i länet och den 3 september 1999 bildat den ideella 

föreningen ÖstSam. Föreningen övergick sedan till ett SVO från och med första 

januari 2003. I Östergötland fanns det en vana att samarbeta redan innan man 

formellt formaliserade det regionala utvecklingsarbetet. Tiden och möjligheterna 

att mötas gav goda förutsättningar för att lära känna varandra och utveckla sam-

arbetsunderstödjande normer, ett förtroende för varandra samt en gemensam för-

ståelse av problem och utmaningar. Den gemensamma förståelsen handlar också 

om en förändrad attityd i synen på regionen som en gemensam arena. Bland  

annat anser flera att vad som är bra för regionen eller för grannkommunen också 

är nyttigt för den enskilda kommunen, eller som en intervjuad uttryckte sig: ”när 

det regnar på prästen, så stänker det på klockaren”.  Det här tar sig också uttryck 

genom att flera beskriver att det skett en utveckling från konkurrens mellan 

kommunerna till samsyn i länet.  

Bland de östgötska kommunerna och det samarbete som benämns ÖstSam finns 

det skäl att påstå att det finns ett övergryggande39 socialt kapital som förenar de 

kommunala aktörerna som ingår i gruppen och förstärker den gemensamma iden-

titeten. Ett sådant kapital består av goda möjligheter att mötas, ett förtroende för 

                                                 
39 Det som Putnam benämner som ”Bridging” i kontrast till ”Bonding”.som mer handlar om att föra 
samman människor från olika sociala sammanhang. 
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varandra och andra sociala normer som tillsammans utgör det fundament på vil-

ket samarbetet vilar.  

Avslutningsvis, vilken betydelse förefaller en samförståndskultur ha för framväx-

ten av SVO i länen? Den sammantagna bedömningen är att en sådan  

förefaller ha en betydande och signifikant roll för framväxten av SVO. Åtmin-

stone i relation till de andra teoretiska perspektiven och de statistiskt framar-

betade komponenterna.  

Olika regionala aktörer 
I olika regionalpolitiska sammanhang går det att läsa om betydelsen av ett regi-

onalt ledarskap eller ett företrädarskap som förmår se bortom lokalt egenintresse 

och till förmån för ett regionalt allmänintresse (Torége, Norberg et al. 2005). I 

rapporter från statliga verk och utredningsinstitut återfinns en idé om att dessa 

”förändringsagenter” är viktiga för den regionala utvecklingen genom att dessa 

har en förmåga att göra rätt prioriteringar och etablera samsyn. Empiriska studier 

har också visat att kommuner och kommunala aktörer i tilltagande omfattning är 

aktiva i olika sammanhang utanför den egna kommunen. Det kan bland annat 

handla om samverkan med aktörer från näringslivet, i olika mellankommunala 

samarbeten eller regionala sammanhang (Gossas 2006). Men vad säger forsk-

ningslitteraturen om förklaringarna till en sådan utveckling? Hur kan olika  

teorier hjälpa oss förstå att kommunala politiker och tjänstemän väljer att agera 

på en regional arena och för upprättandet av ett nytt regionalt organ? 

Det teoretiska resonemanget bygger på utgångspunkten att vissa pådrivande  

aktörer kan ha en avgörande betydelse för att förändringar skall komma till 

stånd. Själva ledarskapsbegreppet handlar till stora delar om att leda i bemärkel-

sen att gå före, att engagera och mobilisera resurser, att vara strategisk och ha en 

förmåga att identifiera strategiska framtidsfrågor. Några använder uttrycket ”eld-

själar” för att beskriva sådana pådrivande aktörer, andra uttryck är ”policy bro-

kers” (Jenkins-Smith och Sabatier 1993) och ”policy entrepreneurs” (Kingdon 

1995). Sådana ledare har en förmåga att samordna intressen och skapa harmoni 

mellan individuella mål och idéer (Wihlborg 2000). Utifrån ett sådant teoretiskt 

perspektiv har vi möjligheten att förstå politiker och tjänstemäns agerande på en 
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regional arena, oavsett intresse och motiv. De kan drivas av personliga intressen, 

kollektiva men även mer altruistiska. Oavsett vad det är för krafter som driver 

aktörernas handlande innebär det att aktörer, såväl enskilda som grupper, kan 

beaktas som viktiga förändringsagenter.  

Vilken betydelse har förekomsten av sådana aktörer haft för framväxten av SVO? 

Hur skiljer sig de två kategorierna av län åt i detta avseende? De empiriska  

avsnitten visade att politikers engagemang i de regionala utvecklingsfrågorna är 

starkare i län med SVO än i länet utan sådant organ. Politiker upplever större 

förväntningar att de skall vara aktiva i regionala sammanhang. Det fanns också 

en svag övervikt av enskilda pådrivande politiska aktörer i dessa län. Ser vi till 

tjänstemännen är situationen snarare den omvända. Tjänstemän har haft en mer 

framskjuten roll i det allmänna regionala utvecklingsarbetet i län utan SVO men 

en betydligt mindre framskjuten roll i länen med SVO. Såväl den statistiska ana-

lysen som fallstudien ger också stöd för en sådan skillnad. Det kan finas flera oli-

ka förklaringar till varför tjänstemännens roll i det regionala utvecklingsarbetet är 

mer framskjuten i länen utan SVO. Oavsett förklaring så är det inte orimligt att 

tolka tjänstemännens närvaro i termer av politikernas frånvaro. Därmed skulle 

politikernas roll understrykas, inte bara vid själva bildandet av ett SVO utan ock-

så den det mer generella samarbetet i länet.  

Genom den statistiska analysen konstaterades att politiker och tjänstemän inte 

kan ses som en enhetlig grupp av entreprenörer med likvärdig betydelse i det re-

gionala samhällsbyggandet. Vidare konstateras det att de kommunala tjänste-

männens betydelse fördes samman med två andra aktörsvariabler. Denna faktor 

fick representera aktörer vars medverkan på olika sätt varit problematiskt på oli-

ka sätt och som uttrycker ett statistiskt negativt samband med framväxten av 

SVO.  

Den statistiska analysen visade att det är politikerna som är den aktörsfaktor som 

har störst betydelse. Politiska ledare och deras regionala engagemang en positiv 

betydelse för bildandet av SVO medan ett omvänt resonemang är giltigt för de 

andra aktörerna. Det här är också något som bekräftas i fallstudien. Genom  

intervjuerna av politiker och tjänstemän i Östergötland konstaterades att tjänste-
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männens engagemang hade en mycket blygsam betydelse i jämförelse med de 

kommunala politikerna. Åtminstone i regionala sammanhang. Flera pekar på att 

det huvudsakligen varit kommunpolitikerna som träffats och lärt känna var-

andra, medan tjänstemän känt sig något sidsteppade. Bilden är inte helt uniform i 

det avseendet, tjänstemän har också tagit del av processen och tjänstemän har 

haft möjligheten att lära känna andra inom ramen för de östsvenska kommuner-

nas samarbete. Men överlag säger oss intervjumaterialet att ÖstSam varit en poli-

tisk process och till stor del ett politiskt projekt i bemärkelse att det är politiker 

som drivit det framåt. Om några skall utpekas som regionaliseringsentreprenörer 

i Östergötland så är det de kommunala politiska ledarna. 

Slutsatsen är därmed att politikerna är de aktörer som haft störst betydelse för 

bildandet av SVO, inte tjänstemännen. Det är kanske inte en slutsats som är sär-

skilt överraskande. Bildandet av nya politiska institutioner är en tydligt politisk 

fråga i den meningen att det handlar om att definiera problem, behov och utma-

ningar i samhället samt hur gemensamma värden skall fördelas samt konflikter 

lösas. Utifrån ett sådant perspektiv är de kommunala politiska ledarna av central 

betydelse för att förstå framväxten av SVO i länen. Logiken bakom tjänstemän-

nens agerande är sannolikt en annan. Forskning har bland annat visat att tjäns-

temännens entreprenörs- och innovationsanda uppmuntras och med en betydande 

frihet följer också administrativ utveckling. Regionaliseringen skulle kunna ses 

som en sådan förvaltningsmässig innovation som utifrån tjänstemännens horisont 

syftar till att mobilisera och möjliggöra resurser som kommunen kanske annars 

skulle vara utan. Men undersökningen som gjorts här ger inget direkt stöd för en 

sådan tankegång. Tjänstemännens aktiviteter på den regionala arenan är mer 

framträdande i de län som inte bildat SVO. I fallstudien av fem kommuner i Ös-

tergötland gjordes ett liknande konstaterande, nämligen att tjänstemännen upp-

levde det som att de stått vid sidan av regionaliseringsprocessen. Den ägdes i hu-

vudsak av politikerna. Däremot var tjänstemännen mycket aktiva i mellankom-

munala samarbeten.  

En möjlig tolkning av detta förhållande är att tjänstemännen är tydligt knutna till 

ett avgränsat politikområde eller en enskild fråga. Om det regionala utvecklings-

samarbetet har en tydlig fokus på avgränsade frågor så kanske det också reflekte-
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ras i tjänstemännens involvering. Det regionala samarbetet skulle då likställas 

med andra mellankommunala samarbeten och därmed inte vara integrerande. En 

annan tolkning har att göra med innehållet. Om en stor del av det regionala sam-

arbetet handlar om att hantera olika stöd från Centralstaten och EU kanske det 

inte är integrerande på samma sätt som om det skulle handla om egna regionala 

projekt som syftar till att utveckla regionen. Då skulle samarbeten i regionala 

sammanhang snarare bidra till upprätthållandet av en befintlig situation.  

Undersökningen har därmed visat på att politikerna en central roll i det regionala 

samhällsbyggandet. Inte bara genom själva bildandet av nya politiska organ i  

länet utan också genom sin aktivitet i andra regionala sammanhang. Politikerns 

regionala aktivitet främjar framväxten av nya politiska institutioner i länen. De 

andra aktörerna, som bland annat inkluderade kommunala tjänstemän, lands-

tinget samt länsstyrelsens roll, visar snarare på ett omvänt samband.   

En sammansatt bild  

I avhandlingen har flera faktorer undersökts men två av dem bedömer jag som 

särskilt intressanta. Den mest framträdande av dessa två är den som har  

benämnts samförståndskultur. Vad som gör den intressant är inte bara att den 

har en stor betydelse för framväxten utan också för att den har starkt teoretisk 

uppbackning. Betydelsen av samarbetsunderstödjande normer och fungerande 

sociala nätverk är enligt moderna samarbetsteorier vedertagen. Forskare har inte 

bara lagt ett teoretiskt fundament för hur människors kollektiva handlande kan 

förstås och förklaras, de har också empiriskt visat att människor är mer samar-

betsbenägna än vad en snäv rationalistisk skolbildning kunnat förutsäga. Men 

frånvaron av dessa egenskaper gör bilden mycket dystrare. Anledningen är dels 

att faktorerna är mycket svåra att komma åt via olika politiska instrument, dels 

att de kan antas vara ett resultat av tidigare erfarenheter. Det finns en spårbun-

denhet som innebär att ”var man hamnar beror på var man kommer ifrån, och 

vissa destinationer kan man helt enkelt inte nå härifrån” (Putnam 1996, sid 215).  

Det andra intressanta resultatet är politikernas betydelse. Vad som gör politi-

kerna roll så intressant handlar är inte bara om den statistiska betydelsen utan 

också för att den framstår som betydelsefull för framväxten av ÖstSam. I Fall-



 195

studien framstår också samförståndskulturen nära förknippat med de kommunala 

politikernas aktiviteter. Avhandlingens analys har bland annat syftat till att jäm-

föra empiriskt och teoretiskt intressanta faktorer och statistiska verktyg har valts 

för att möjliggöra en sådan analys. Men den statistiska analysen har baksida.  

Reduceringen av information för att upptäcka bakomliggande dimensioner inne-

bär samtidigt att samband mellan dessa inte blir synbara. Ett sätt att komma un-

dan det problemet är att föra analysen av faktorerna på länsnivå40. Detta gör det  

också möjligt att se vilken faktor som är mest framträdande i respektive län.  

En sådan jämförelse visar att det finns en rätt stor variation mellan länen men att 

bilden stämmer bra överens med de resultat som presenterats tidigare. Vid en  

bedömning av faktorerna på länsnivå framstår de två ovan diskuterade fakto-

rerna som särskilt intressanta, nämligen de kommunala politikernas betydelse 

samt samförståndskulturens roll. Anledningen är att de förefaller hänga positivt 

samman, det vill säga att en stor andel län som har höga värden i den ena faktorn 

har det också i den andra. Det här sambandet framträder starkast bland länen 

som bildat SVO, i synnerhet de som bildat SVO tidigt. Relationen mellan dessa 

två är även intressant eftersom fallstudien ger ett tydligt stöd för att de hänger 

samman. En tänkbar förklaring till detta förhållande är att politiska aktörer är 

viktiga för framväxten alternativt upprätthållandet av en regional politisk sam-

förståndskultur. Det är genom dessa aktörer som samarbetsunderstödjande nor-

mer kan etableras, normer som får aktörer att se bortom kortsiktiga partikulära 

intressen till förmån för mer långsiktiga gemensamma. Fallstudien visar också att 

ett sådant värderingsmönster etableras genom kommunala politikernas gemen-

samma aktiviteter, bland annat genom deras frekventa sammankomster och nät-

verkande i olika sammanhang. Genom dessa aktiviteter har kommunala politiker 

goda möjligheter att kommunicera med varandra vilket bidrar till att samarbets-

normer kan etableras och upprätthållas över tid.  

Det är inte helt otänkbart att sådana normer, alternativt goda förutsättningar för 

framväxten av sådana, funnits sedan tidigare i de län som har en stark samför-

                                                 
40 För att se hur faktorerna står i relation till varandra kan vi utgå från kommunernas faktorpo-
äng och sedan summera dem länsvis och ta fram genomsnittsvärden för varje enskilt län. Tillväga-
gångssättet är det samma som i slutet av kapitel 8. 
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ståndskultur. Därmed skulle framväxten av SVO ses som ett resultat av redan 

befintliga kulturella förutsättningar. Det är möjligt att sådana förutsättningar 

fanns i Östergötland redan innan 1996 men fallstudien visade att det skedde en 

utveckling under perioden 1996 till 2003. Denna utveckling gäller bland annat 

aktörernas uppfattning om att konflikt och konkurrens mellan kommunerna 

minskat och samförståndet mellan dem ökat. Utvecklingen handlar också om en 

mer enad uppfattning om hur utmaningar och utveckling kan hanteras gemen-

samt.  Därmed finns det anledning att tro att det skedde en förändring under  

perioden 1996 till 2003. Någon form av institutionell förändring som lade grun-

den för ett fördjupande av samarbetet i länet. Kanske är det också tack vara den 

de politiska aktörerna som en sådan förändring kommit till stånd. Bianco och 

Bates (1990) argumenterar bland annat för att politiska ledare kan ha en sådan 

betydelse. Om incitament eller kapacitet finns är chanserna goda att de agerar på 

ett sådant sätt att det främjar samarbete. De argumenterar också mot en traditio-

nell rationalistisk ansats och hävdar att ledarskap kan ha större betydelse än själ-

va upprepningen, i synnerhet vad gäller själva initieringen av ett samarbete.  Om 

ledare generellt sett bedöms som trovärdiga är chanserna goda att andra låter 

dem leda och själva följer (Bianco och Bates 1990). 

Fortsättning eller förändring? 

En av de stora frågorna inom samhällsvetenskapen är hur institutioners föränd-

ring kan förklaras. Institutionell teori är ingen sammanhållen skolbildning och 

olika inriktningar har handskats med problematiken på lite olika sätt (se bl.a. 

Goddin 1996; Peters 2006). Ekonomisk teori har oftast närmat sig problematiken 

på ett funktionalistiskt sätt, att institutioner uppstår eller förändras för att aktö-

rerna behöver det. Kritikerna menar att man bara lyckats förklara själva behovet 

av institutionell förändring och inte varför de uppstår eller förändras. Trots att 

historiska och kulturella ansatser har haft problem att utveckla en generell för-

klaringsmodell erbjuder man vanligen en bra förståelse till varför saker och ting 

inte händer och varför de fortsätter i historiebundna spår. En möjlighet har varit 

att vidga perspektivet och lägga till betydelsen av strategiska politiska aktörer 

som agerar på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Det kan uppstå en situation där 

politiska aktörer plötsligt ges möjligheter att påverka spelets regler. Sådana tillfäl-
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len har bland annat benämnts som formativa moment (Krasner 1984) eller möj-

lighetsfönster (Kingdon 1995) och kan antas ha avgörande betydelse för institu-

tioners utveckling och förändring (Rothstein 1996).  

Den primära utgångspunkten har varit att undersöka framväxten av nya politiska 

institutioner i länen. Däremot har jag inte fört någon explicit diskussion om  

huruvida bildande av ett sådant organ är att betrakta som en ny institution, det 

vill säga en institutionell förändring. Med anledning av de resultat som presente-

rats finns det ändå skäl att reflektera över huruvida framväxten av SVO kan ses 

som en förändring eller som en fortsättning. För det första så var det en klar och 

tydlig kulturell dimension som visade sig vara av störst betydelse för framväxten 

av SVO. Den bestod av olika kulturella och sociala normer som kan antas stimu-

lera aktörer att samarbeta. Den fångade också aktörernas vana att samarbeta, det 

vill säga att det redan sedan tidigare funnits någon informell institution. För det 

andra indikerade fallstudien av de östgötska kommunerna att det inte var någon 

dramatisk övergång till någonting nytt. När ett SVO bildades fanns den en vana 

av att mötas och att samarbeta, en informell institution bestående av vissa samar-

betsfrämjande normer. Bildandet av en formell institution i länet var snarare ses 

en fortsättning än en förändring.  

Även om den kvantitativa analysen visade att kulturfaktorn generellt sett var star-

kast innebär det inte att alla de SVO som bildats kan ses som ett resultat av att 

det förekommer en stark samförståndskultur i länet. En länsvis bedömning av 

faktorerna visar att det finns län som bildat SVO där samförståndskulturen haft 

en mindre betydelse. Bland de län som bildade SVO 2003 framstår dessa kultur-

värden som mer centrala och de förekommer ofta parallellt med de kommunala 

politikernas betydelse. Däremot ser det annorlunda ut bland de län som bildat 

SVO senare. I några av dessa län förefaller inte samförståndskultur vara av någon 

stor betydelse medan politikernas betydelse är större. Dessa fall skulle kunna tol-

kas som att politiska aktörer har en stor betydelse i en kontext där de kulturella 

förutsättningarna för samarbetet är relativt dåliga. Dessa fall skulle kunna tolkas 

som exempel på att institutionell förändring skett och att de politiska aktörerna 

har betydelse för den.  
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Om det vore institutionell förändring som uttryckligen skulle studeras i avhand-

lingen så vore kanske bildandet av ett SVO i Östergötland inte det optimala fallet 

att studera. Helst skulle län med goda kulturella förutsättningar ha undvikits. 

Snarare borde intresset ha riktats mot de län som trots dåliga samförstånds-

kulturella förutsättningar bildat SVO. Samtidigt gav fallstudien exempel på utsa-

gor som indikerade att det trots allt skett en förändring över tid, vad gäller kon-

flikter och samarbete. En sådan förändring skulle kunna ses som ett uttryck för 

att det skett någon form av institutionell utveckling under den tidsperiod som 

beskrivningen av det östsvenska samarbetet omfattade. Bildandet av ett SVO i 

Östergötland skulle därmed kunna ses som ett resultat av dessa nya förut-

sättningar.   

Regionalt samhällsbyggande i otakt 

Stärkandet av den regionala mellannivån i Sverige har varit en långdragen process 

och den har ännu inte nått vägs ände. Den har drivits fram av en ambition att 

stärka länens självstyrelse och möjligheter att växa sig starka utifrån egna förut-

sättningar. Realiserandet av en sådan ambition har bland annat skett genom en 

förändring av den statliga regionalpolitiken mot en mer tillväxtorienterad inifrån-

styrd regionpolitik. Starka regioner förväntas byggas under- och inifrån, inte  

genom stöd från centralstaten. Genom möjliggörande lagstiftning och uppmunt-

rande retorik förväntas kommunala aktörer ta ansvar för det regionala samhälls-

byggandet, något som enligt retoriken inte bara syftar till att stärka de enskilda 

regionernas utveckling utan också den nationella ekonomin. Regionreformen vitt-

nar om en stark tilltro till kommunala aktörers förmåga att samarbeta för gemen-

samma intressen.  

Det finns skäl att reflektera över tänkbara effekter av en sådan utveckling. Statens 

nuvarande reformstrategi kan visa sig vara framgångsrik genom att flera av Sveri-

ges län kommer att stärka sina förutsättningar för utveckling samt stärka sin 

självständighet i relation till centralstaten. Även om länen fortsättningsvis är att 

betrakta som administrativa enheter så stärks deras position som självständiga 

regioner. Reformstrategin innebär samtidigt, vilket avhandlingen visat, att en del 

län tar mer tid på sig att bilda nya politiska organ i länen. Somliga kanske inte 
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alls är intresserade av att fördjupa samarbetet kring de regionala utvecklings-

frågorna. Därmed kan man konstatera att statens strategi för att reformera den 

regionala mellannivån, midjan i den svenska samhällsorganisationen, också kan 

innebära en ökad differentiering mellan Sveriges län. Alternativt så befäster man 

de redan befintliga olikheterna. Det kan uppstå en otakt i det regionala samhälls-

byggandet som kan vara svår att komma ur, åtminstone utan någon sorts  

inblandning av staten. En sådan otakt skulle bland annat innebära att midjan i 

samhällsorganisationen skulle komma att skilja sig åt i olika delar av Sverige. Det 

skulle också innebära en otakt vad gäller förutsättningarna för samordningen av 

resurser och satsningar för en gemensam utveckling.  

Statens styrning av regionreformen kan beskrivas som en slags nätverksstyrning. 

Även om den bitvis innehåller direkt styrning så ger den ett stort utrymme för 

aktörernas självstyrelse (Jensen och Sørensen 2003).  Det innebär till exempel att 

det kan finnas vissa institutionella grundregler som staten fastlägger men att det 

sedan inom dessa ramar står aktörerna fritt att agera efter egen förmåga. Det 

finns flera olika exempel på hur denna styrning tar sig uttryck i praktiken. I  

denna studie kommer den till uttryck i regionaliseringen men den återfinns också 

i studier av mellankommunala och inomregionala samarbeten (Gossas 2006), 

svensk stadsdelsförnyelse (Hertting 2003), politik för hållbar utveckling (Lund-

qvist och Carlsson 2004) samt energipolitik (Fell 2008). Om statens styrning i allt 

större omfattning är ”indirekt”, så som Pierre och Peters (2000) benämner den, 

finns det också risker att en sådan otakt uppstår även i andra sammanhang än det 

regionala samhällsbyggandet.  

Avslutande reflektioner 

Trots ett flertal utredningar under 1990-talet, en regional försöksverksamhet som 

följdes upp noggrant samt ett efterföljande riksdagsbeslut angående möjligheten 

att bilda SVO så kom ytterligare utredningsarbete att läggas på den svenska regi-

onala samhällsorganisationen. Den parlamentariska Ansvarskommitténs arbete41  

bestod i att ”identifiera, belysa och övergripande analysera de samhällsföränd-

ringar som inverkar på och skulle kunna föranleda förändringar av strukturen 
                                                 
41 Kommitténs arbete påbörjades redan 2003, endast ett år efter att riksdagen fattat beslut om SVO som 
form för det fördjupade regionala utvecklingssamarbetet.  
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och uppgiftsfördelningen i relationen mellan staten, kommunerna och landsting-

en” (SOU 2003:123, sid 1). Slutbetänkandet innehöll ett förslag om att såväl 

landstingen som befintliga samverkansorgan skrotas och ersättas av nya storregi-

oner. Utredarna föreslog inte hur den nya regionindelningen skulle se ut, men 

satte upp ett antal kriterier för vad de nya storregionerna skulle innehålla. Det 

innebar i princip att dagens län skulle reduceras från 21 ner till uppskattningsvis 

6 till 9 nya regioner. Men utredarna lade också fast att det skulle finnas ett stort 

mått av lokalt och regionalt inflytande. Själva indelningsprocessen av de nya regi-

onerna skulle av demokratiska och praktiska skäl präglas av lokal och regional 

delaktighet. Avsikten var således att grunden för att de nya storregionerna skulle 

växa underifrån, inte genom att politiker och tjänstemän på central nivå ritade 

färdiga kartor för rikets indelning.  

Men Ansvarskommitténs arbete har fått utstå mycket kritik. I huvudsak består 

kritiken i att minimikraven är allt för styrande för hur framtidens regioner skall 

se ut. Regeringsalliansens ståndpunkt är att staten inte skall lägga sig i kommu-

nernas och landstingens arbete att bilda nya regioner, vilket innebar att de öpp-

nade upp för en större frihet i det regionala samhällsbyggandet som förväntas ske 

underifrån. Mats Odell underströk att förändringen måste ske via en organisk 

process och att ”De län som vill samverka skall tillåtas göra det” (Dagens  

Nyheter 7 juli 2007). Liknande kritik har också hörts från lokala och regionala 

aktörer. Även om många generellt sett är positiva till större regioner är man oro-

liga över att behöva tvingas in i nya icke önskvärda regionkonstruktioner.  

Det är nya former och delvis andra regler, men principerna är de samma. Åter-

igen kan det konstateras att en regionreform av betydelse för den svenska sam-

hällsorganisationen är avhängig lokala och regionala aktörers förmåga att själva 

sy ihop de nya regionerna. Tiden får utvisa hur den nya kartan kommer att se ut 

om 5 till 10, år men om principerna är de samma som idag finns det goda skäl att 

tro att den kommer att präglas av stor variation mellan landets olika delar. Det 

finns därmed synnerligen goda skäl till att lägga forskningsresurser på att följa en 

sådan omvandling av den svenska samhällsordningen. Först och främst för att 

studera statens styrning, såväl hur den kommer till praktiskt uttryck som effek-

terna av den. Om så kallad statlig nätverksstyrning blir allt vanligare i regionala 
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sammanhang kommer utvecklingen vara beroende av lokala och regionala aktö-

rers förmåga att samarbeta. Om variationen i dessa samarbeten förstås och för-

klaras bör det finnas en öppenhet till en breddad rationalistisk ansats.   

För det andra är det av intresse att belysa frågan ur ett historiskt perspektiv. Utan 

ett sådant kommer statens styrning uppfattas som något nytt och erfarenheterna 

från tidigare negligeras. Vad skiljer denna reform, som förväntas ske underifrån, 

från den senaste kommunreformen som också från början baserades på frivillig-

het? Finns det lärdomar att dra från statens reformpolitik på 1970-talet?  

För det tredje är det av intresse att följa den organiska framväxten av nya regio-

ner på nära håll. Utgångspunkten har hittills varit att stärka regionerna inom ra-

men för de befintliga länen. Men vad händer när dessa gränser inte har någon 

betydelse? Vilka regioner är det som bildas och varför? Är ett framgångsrikt regi-

onbildande, över befintliga länsgränser, ett uttryck för regionala identiteters ge-

mensamma strävanden eller är den en instrumentell anpassning till befintliga lo-

kala arbetsmarknader? Med anledning av de resultat som presenterats här finns 

det anledning att se om och hur en politisk samförståndskultur etableras och hur 

en sådan påverkar det gemensamma institutionsbyggandet. Om inte dessa förut-

sättningar växer fram stora förhoppningar till de politiska ledarna att axla ansva-

ret att med olika medel stimulera framväxten av samarbetsunderstödjande nor-

mer alternativt överbrygga frånvaron av sådan.  
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Appendix. Enkätformulär  

 



 204 

 



 205

 



 



 207

English Summary 

Regionalisation out of step 
- the varying growth of regional cooperation councils 
 
Aim of study 
Strengthening the regional level in Sweden has been a major concern for a long 

time. The issue has been debated for more than 30 years but without any major 

changes. From that perspective, the regional experiments in the end of the1990s 

were a rather big step. After the experiments and evaluation, the government pro-

posed that the strengthening of the regional level should be done through a model 

based on cooperation between the municipalities in each county. But this strength-

ening of the meso level was not to be done through central state reforms. The cen-

tral state would enable regionalisation through legislation, promote it through poli-

cies and at the same time encourage it in political rhetoric. But the formation of 

new regional governing bodies could only be done by the municipalities themselves. 

Even though the regional experiment influenced most local and regional actors in a 

very positive way, rather few new regional bodies were established when the new 

legislation made it possible. Only five counties formed what the law refers to as 

regional cooperation councils. Since then a further six new regional councils have 

been formed. It is this varying growth of regional cooperation councils that this 

study aims to investigate. This thesis sets out to analyse the causes of the varying 

growth of these new regional governing bodies in Sweden. The general question is 

why regional cooperation councils are established in some counties and not in oth-

ers.  

Analytical framework 
To fulfil this aim, an analytic model is constructed consisting of three different  

erspectives. The first is a structural one, where the economy is seen as a driving 

force behind the regionalisation. Much of the rhetoric about strengthening the  

regional level concerns an economic dimension. The regional meso level is seen as a 
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better scale for economy. But stronger and more self-governing regions do not only 

affect the regions themselves, it is also assumed they have a positive effect on na-

tional economic development. According to earlier research, there is a positive con-

nection between strong and self-governing regions and economic development. 

This kind of regionalisation can be seen as an expression of economic modernisa-

tion (Keating 1998). But what regions will benefit from it? Some claim that finan-

cially weaker regions would benefit from strengthening their regional institutions 

since these regions are often dependent on government support and this might have 

a restrictive influence on their development. Others claim that strong regions will 

grow even stronger since they already have better conditions from the start. From a 

Swedish perspective, what kind of development can be expected? Is it relatively 

weak regions that institutionalise already existing regional collaboration or is it the 

strong? The second perspective is concerned with institutional factors. The ongoing 

reform is based on an idea that municipalities need to cooperate and act collectively 

to build new political institutions. According to the political rhetoric, there are 

gains to be made by strengthening a region’s own responsibility for regional devel-

opment policies. Not only economic gains, but also democratic. These benefits 

could be seen as collective goods and they can only be reached through a collective 

action. According to traditional rational choice theory, cooperation is very seldom 

a rational alternative. The implication of these theories is that collective goods can 

only be enabled through state intervention or market solutions. But empirically 

grounded, second generation rational choice theories, claim that cooperation and 

collective action can be rational under certain conditions. If certain norms are pre-

sent, cooperation can be seen as the rational choice for individuals. Together these 

norms can be seen as a kind of collaborative culture. If there is an absence of con-

flicts, positive experiences of earlier cooperation and the relation between the ac-

tors is trustful and based on reciprocity, this kind of culture can be assumed to 

promote collective action.  

Since Sweden is a unitary state and the regional level has been considered as weak, 

one might not have expected there to be these kinds of cultural expressions. But 

municipal actors are increasingly active in different kinds of collaborations;  

between single municipalities or on a more general regional level, the institutional 
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factor could be of importance. “With a chance to see and talk with others repeat-

edly” (Ostrom 2002) trust and other important norms can be established. This 

kind of culture can promote collective action. Does this kind of culture exist in the 

counties and does it have any significance for the growth of new political institu-

tions? The third perspective focuses on different kinds of actors. The main concern 

is the role of municipal politicians and public officials. Politicians could be  

expected to act in a promoting way since the new institutional bodies expect to 

deal with questions about how means and values are collectively distributed.  

Administrators could also be expected to act as entrepreneurs for regionalisation. 

Public officials are often expected to be innovative and find new management 

forms to strengthen municipal activities. If regional cooperation is seen as a man-

agement reform, these officials could be expected to have an important role in these 

activities. Politicians and public officials are representatives for their municipalities. 

From that perspective their activities in a regional context could be expected to 

serve the interests of the municipalities they represent. But there are consultants 

that advocate a new kind of regional leadership that promotes growth and innova-

tions. According to these reports, this leadership must be able to see beyond the 

local interests and take in benefit for a regional common interest (Torége, Norberg 

et al. 2005). Similar conceptions can also be found in reports about innovation and 

triple helix systems, where these leaders play an important role. These agents are 

important since they have access to important arenas where they are expected to 

promote change and unite regional actors for a common vision (Nutek 2005).  

Research methods 
The research design of this thesis accommodates different methods aiming at cover-

ing different dimensions of the research problem at hand. A combination of quanti-

tative and qualitative methods can offer both width and depth. They can also illus-

trate different perspectives of the research problem. Combining different methods 

and material can also be a strategy to validate research results and avoid results 

that are biased by a certain method and material. In this thesis the quantitative part 

consists of a survey study of chairmen of the executive committee in 204 munici-

palities. All counties except Västra Götaland, Skåne and Gotland were included. 

This study gives good opportunities to analyse many units at the same time, to 
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compare groups with each other and in a more general way compare the three per-

spectives with each other. This quantitative study contains both a more descriptive 

ambition and also an explanatory. Using descriptive statistics, counties with re-

gional cooperation councils are compared to those without. Through a factor 

analysis with a large set of indicators, the three perspectives are investigated. The 

hypothetical dimensions derived in this analysis are then examined in a regression 

analysis. The qualitative part consists of a case study. This case is the formation of 

a regional cooperation council in a Swedish county, Östergötland. Through ten 

interviews, with both chairmen of the executive committee and chief executive 

managers, the formation of the new council is studied. The  

investigation covers the process both before and after the establishment of the 

council. The information from the interviews is analysed through the three perspec-

tives. 

Research results 
The first structural perspective focused on economic modernisation as a driving 

force in the modernisation of the regions. First of all, the analysis of single variables 

shows that there are rather small differences between the two groups of municipali-

ties, (those that are members of a regional cooperation council and those that are 

not). What could be seen was that municipalities that had formed new regional 

institutions early, when legislation made it possible, were economically stronger 

and had a better economic development. The multivariate analysis also acknowl-

edges this. These municipalities were less financially dependent on surrounding 

actors like the central government, European Union or other municipalities. It is in 

counties with financially rather strong and independent unicipalities that regional 

cooperation councils are formed. In the case study, economic issues are described 

as important but cannot be seen as a driving force. Regional cooperation does not, 

according to the interviews, add any financial means to the municipal activities. 

Rather it makes it possible to raise the quality of different services and work  

together strategically to promote a sustainable long term development.  

The second perspective focused on the existence of some form of collaborative cul-

ture. The study shows that there is a difference between those municipalities that 

are members of a regional cooperation council and those that are not. In counties 
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where these new regional bodies already exist there are fewer conflicts between 

actors, they are more used to working together and the actors trust each other to a 

greater extent than in counties without a regional cooperation council. The case 

study indicates that there is some kind of culture among the municipalities that 

makes the cooperation easier. This is most visible in the group of politicians. They 

are also the actors that have had the best opportunities to meet, talk and get to 

know each other.  

The study showed that before the formal decision was made to build a regional 

cooperation council, there already was some kind of informal cooperation between 

the municipalities in Östergötland. In this process, actors had a good chance to get 

to know each other and develop a common understanding of what the regional 

cooperation would consist of and what it was good for. When the regional coop-

eration council was formally established it was a rather natural step, a smooth 

transition from already existing informal cooperation to more formal. 

The last perspective examines different actors and their role in the regionalisation. 

The main interest was to investigate the role of politicians and civil servants. What 

could be seen was that politicians have an important role. Both survey and inter-

views indicate that establishing a regional cooperation council is a political process. 

Politicians are more active in the general regional cooperation and also more active 

in the process that might result in forming that kind of institution. These results 

correspond to what was seen in the case study. Politicians owned the process while 

public officials were involved to a very minor degree. The statistical analysis 

showed that the collaborative culture was the most important factor explaining the 

varying growth of regional cooperation councils. The second most important was 

the politicians. A summary of the statistical analysis can be seen in the table be-

low. Counties that have formed new cooperation councils have a strong col-

laborative culture, many promoting politicians, few public officials and other 

actors involved in the process and finally, they consist of municipalities with 

relatively strong economies. 
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Factor characteristics in counties 

 Regional cooperation council 
 Yes No 

Collaborative culture  Strong Weak 

Promoting politicians Many Few 

Public officials and other actors Few Many 

Municipal economy Strong Weak 

 

Concluding remarks 
The point of departure for this thesis is the fact that the regionalisation of Swe-

den is dependent upon local and regional actors cooperating to institutionalise 

the existing regional collaborations through forming new regional governing 

bodies. The study shows that these kinds of reform strategies can result in dif-

ferentiation. Some counties institutionalise their regional cooperation fast by 

forming regional cooperation councils, others work at a much slower pace and 

some do not form these councils at all. Some work with a wide set of issues, 

others only with what legislation tells them to. These differences can be seen as 

an effect of a reform strategy that is based on the capabilities or will of actors to 

cooperate. The main empirical focus of the study was to investigate the impor-

tance of different factors and their effect on the growth of new cooperation 

councils. The results show that the right cultural setting and regionally active 

politicians are of great importance. 

If the factors derived from the statistical analysis are investigated on a county 

level one can see what factors that are the most significant characteristics of 

each county. By this operation one can see that in counties with regional coop-

eration councils, collaborative culture is a main characteristic. Also, in some of 

these counties where new councils were formed very early, this characteristic is 

combined with promoting politicians. That means that counties that build new 

political institutions early not only have a high degree of collaborative culture 

but also that politicians have been active in the regional context. To generalise 

on the results of the case study, the formation of new governing bodies in these 

counties should not be seen as an institutional change. They can instead be seen 
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as a kind of institutional evolution where an already existing informal institu-

tion enters a new formal state. There are some counties where regional coopera-

tion councils exist but the collaborative culture is weak. In some of these coun-

ties there is a high proportion of political actors. These counties may be exam-

ples of an institutional change where politicians play an important role in bridg-

ing the lack of cooperative norms and the lack of will of the actors to cooperate.  
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