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Att leva mellan tiderna 
Vi lever, för att använda författaren Lars Ahlins ord, mellan tiderna. 
Lars Ahlin skildrar i sin debutroman Tåbb med manifestet hur det var 
att leva i gränslandet mellan bonde- och industrisamhälle. Ahlin 
beskriver, ur en ung människas synvinkel, hur det var att leva i det 
svenska 30-talet. Det var en tid med mycket snabba samhällsför-
ändringar. Människorna blev exempelvis medvetna om arbetslös-
hetens problem och många tvingades att lämna sina gamla hem-
miljöer för att söka sig till de mer anonyma industriorterna. Ahlin 
konstaterar att det är krävande, men också spännande, att leva mel-
lan tiderna. Krävande då vår existens på olika sätt känns hotad. 
Spännande därför att vi då ställer oss viktiga livsfrågor. Vart ska vi 
söka vår nya inspiration, vilka nya idéer kan vi använda oss av och 
hur ser de politiska lösningarna ut? 

För några år sedan fick jag Tåbb med manifestet i min hand. Igen-
kännandet vid läsningen var starkt och det kändes som om Tåbbs 
erfarenheter var mina. Precis som Tåbb lever jag i en brytningstid. 
Jag har under de senaste tio åren levt med både förundran och oro. 
Jag tycker mig ha upplevt hur samhällsförändringen övergått från 
ett relativt lugnt och stillsamt flöde till att ha blivit allt hetsigare. 
Den globala ordningen har förändrats totalt. Det som var otänkbart 
på 1980-talet, t.ex. Sovjetunionens fall eller demokratiseringen i 
Sydafrika, är nu realiteter. Även i inrikespolitiken har det otänkbara 



inträffat. Sverige har blivit ett massarbetslöshetens samhälle, Sve-
rige är medlem i EU, det gamla fem-parti-systemet är borta och ra-
dio och TV har kommersialiserats på ett sätt som få kunde föreställa 
sig bara för några år sedan. En del har t.o.m. hävdat att national-
staten Sverige är slut och det som kallats den svenska modellen ett 
minne blott. Till detta ska så läggas ett ökande och ett alltmera svår-
tolkat mönster mellan det som sker hemmavid och det som sker 
globalt.  

Precis som för Tåbb har den nuvarande samhällsförändringen 
sannolikt skapat en livskris för många människor. Ett uttryck för 
detta är att de politiska partierna, med ideologier som bas, synes 
ovanligt vilsna. Många människor känner ett stigande tvivel inför 
att delta i partipolitiskt arbete. Jag tror dock inte att vi därmed blivit 
mindre engagerade i samhällsfrågor. Tvärtom, alltfler prövar nya, 
men skilda typer av engagemang. Många, framförallt kanske den 
yngre generationen, har blivit vad jag skulle vilja kalla för flyttande 
människor. Vi förflyttar oss snabbt, inte bara i geografin och över 
jordklotet, utan även i våra tankeliv. Vi prövar i ökande utsträck-
ning olika sorters livsstilar och engagemang. Det är krävande att 
leva mellan tiderna, men också spännande. Det finns en ångest i att 
lämna det invanda och trygga bakom sig, men också något spän-
nande i att söka sig nya livsvägar.  

I det jag nu sagt ligger dock ett outtalat problem som människor i 
alla tider brottats med. Är förändring något opåverkbart? Det låter 
lite som om jag anser att utvecklingen är något givet, något som vi 
inte kan påverka. Något som likt ödet bara finns där. För Tåbb var 
det en självklarhet att arbeta politiskt. Han utvecklade sitt politiska 
tänkande mot reformismen och socialdemokratin. Han socialdemo-
kratiska vision handlade om att sjunga för de dömda. I tankar till 
sin älskade Kajsa säger han:  

 
"Du och jag är socialdemokrater. Känner du inte att ordet 
socialdemokrati nu fått en ny belysning? Och ord sådana 
som reformism, kompromiss och välfärdspolitik? Ur allt 
detta ser jag nu hur en stark och ljus vilja att vårda det per-
sonliga strömmar fram. Här har människan vänt sig mot 
skapelsen och med träget, vardagligt arbete framställer 
hon den sak som ligger sämre till så att den ligger bättre 
till. Här sjunger man för de dömda." 
 



Grundfrågan, vari detta forskningsarbete vägleds, är att undersöka 
villkoren för politiskt arbete idag. Vilka möjligheter har vi att via 
politisk organisering påverka samhällsutvecklingen? På vilka sätt 
kan vi, genom politisk aktivitet, framställa den sak som ligger säm-
re till så att den ligger något bättre till? Min utgångspunkt är att vi 
har ett visst utrymme. Jag menar att politiskt arbete bär på möj-
ligheter att åstadkomma förändringar, dvs politik innebär reella el-
ler faktiska valmöjligheter. Avsikten är att i en specifik politisk ge-
menskap, Hallands län, studera samhällsförändring och politisk or-
ganisering med fokus på 1990-talet men med en del historiska till-
bakablickar. Sammantaget kommer två övergripande frågor att un-
dersökas:  

Regionala förändringsdrag 
För det första ska jag ta fasta på Lars Ahlins formulering om att leva 
mellan tiderna. Jag tänker undersöka i vilken omfattning och med 
vilken betydelse samhällsförändringen påverkat halländsk politik 
under senare år. Jag kommer, i likhet med exempelvis Jan-erik Gid-
lund att anta: 

 
"att det pågår en omvandling av politikens fundament och 
att det är befogat att tala om ett kvalitativt nytt historiskt 
läge"1 

 
En växande mängd samhällsforskning har gett sig på uppgiften att 
karakterisera innehållet och betydelsen av den nuvarande samhälls-
förändringen. Denna uppgift är på intet sätt enkel. Det råder oenig-
het i de flesta avseenden även om det kanske funnits ett visst in-
tresse för att beskriva samhällsförändringen i termer av en över-
gång från ett modernt till ett postmodernt samhälle. 

Det moderna samhället innebar ett genomgripande uppbrott från 
det traditionella bonde- och hantverkssamhället. Det innebar bl.a. 
att produktionsmönster och sociala relationer lyftes bort från det 
utpräglat lokala samhället. I dess ställe, vilket Tåbb och hans gene-
rationskamrater fick erfara, följde industrialisering och urbanise-
ring. Många har karakteriserat det moderna samhället med begrep-
pet rationalisering. Vi får inom såväl industrin som inom offentlig 

                                         
1 Gidlund 1993, s. 20. 



förvaltning en ökande arbetsdelning där produktivitet och effekti-
vitet blir de nya honnörsorden. En hel rad samhällsforskare har un-
der det senaste decenniet pekat på att detta moderna samhälle nu 
kommit att förändras. Den dominerande uppfattningen är dock att 
det moderna samhällets beståndsdelar ännu har giltighet i många 
avseenden, men att det inom en del områden skett förändringar 
som pekar mot att ett fundamentalt annorlunda samhälle är på 
väg.2 

Mitt syfte i denna studie är mera blygsamt. Jag ska nöja mig med 
att försöka karakterisera samhällsförändringen utifrån tre teser som 
varit framträdande i den statsvetenskapliga forskningen om regio-
ner och regionutveckling: 

Tesen om politikens individualisering 
Individualisering anses av flera samhällsforskare utgöra den kanske 
viktigaste komponenten i den nuvarande samhällsförändringen. I 
politiken har den ökande individualiseringen bl.a. ansetts ha inne-
burit att de politiska partierna fått ökande svårigheter, medan mer 
tillfälligt framsprungna en-fråge-rörelser och lokala grupper fått 
ökande politisk betydelse. I tesen om politikens ökande in-
dividualisering anses också de politiska beslutsfattarna ha hamnat i 
en allt hårdnade vind av kritik och synpunkter från de krävande  
och uppmärksamma medborgarna. Min undersökning avser att 
pröva denna tes i halländsk politik. I vilken grad kan vi avläsa en 
ökande politisk individualisering i halländsk politik? 

Tesen om regionernas Europa 
Samhällsforskningen har under senare år i hög grad kommit att ori-
enteras mot problem rörande hur nationalstaterna utsatts för olika 
typer av påfrestningar. Valuta- och penningmarknaderna, miljöfrå-
gorna, säkerhetspolitiken etc har alla, på ett påtagligt sätt, visat på 
nationalstatens tillkortakommanden. Vi har dock relativt små kun-
skaper om processernas mer konkreta följder för politiskt arbete i 
exempelvis ett litet län som Halland. Den brittiske samhällsforska-
ren David Held har i boken Democracy and the Global Order karakte-
riserat saken på följande sätt: 

 

                                         
2 Jfr Bogason 1996 samt Inglehart 1997. 



"The rapid growth of complex interconnections and inter-
relations between states and societies - often referred to as 
the process of 'globalization' - along with the intersection 
of national and international forces and processes pose 
questions that remain largely unexplored"3 
 

Mitt huvudintresse gäller Halland som regional gemenskap och hur 
Hallands län påverkas av dessa påfrestningar. I forskningslitteratu-
ren om regionernas ställning i ett integrerat Europa har dessa frågor 
diskuterats utifrån tesen att nationalstaten försvagas och att län eller 
regioner förstärks. Beslutssystemen på nationalstatlig nivå un-
dergrävs gradvis vilket i sin tur anses innebära en ökande regiona-
lisering, dvs att regionerna får en allt starkare roll som självständig 
aktör både internationellt och inrikespolitiskt. I forskningslitteratu-
ren har denna tes dominerat och har, måhända något slagordsmäs-
sigt, kommit att benämnas tesen om regionernas Europa.4 En hu-
vudfråga för den kommande undersökningen blir därför att belysa i 
vilken utsträckning denna tes äger giltighet i halländsk politik. I vil-
ken grad kan vi från den halländska horisonten finna stöd för tesen att na-
tionalstaten försvagas medan den internationella samt regionala nivån för-
stärks? 

Tesen om den regionala administrativa röran 
Ett tredje förändringsperspektiv som lyfts fram en rad olika region-
forskare5 är det jag skulle vilja benämna organisatorisk fragmentise-
ring. Regionforskarna har pekat på att vi under de senaste decenni-
erna sett en mycket snabb tillväxt i olikartade politiska organisatio-
ner. Organisationsbyggandet har kännetecknats av både vertikal 
och horisontell uppsplittring. Vertikalt, dvs i linjen från central till 
lokal nivå, har regionerna kommit att bli alltmer inbäddade i såväl 
nationellt verksamma organisationer (t.ex. ämbetsverk) som visavi 
lokala eller kommunala organisationer. Horisontellt befinner sig 
regionerna i ett ökande beroendeförhållande till såväl privata som 
halvoffentliga organisationer rörande exempelvis näringslivsut-
veckling, miljöfrågor, EU-lobbying osv. Sammantaget befinner sig 
alltså de politiska organen i ett alltmer komplicerat korsdrag av or-
ganisationsintressen av högst olikartat slag. Det har talats om att det 
                                         
3 Held 1995, s. ix.  
4 för en sammanfattning av forskningen här, se Sharpe, LJ. (ed) 1993. 
5 se Larsson m.fl. 1998 



i länspolitiken existerar ett organisationsöverskott. Alltfler organisa-
tioner etableras utan att några gamla avvecklas. I den svenska regi-
onfrågan har uttrycket ”den regionala administrativa röran” myn-
tats som beteckning för en alltmer organisatoriskt uppsplittrad 
länsnivå. Min fråga blir: I vilken utsträckning existerar en sådan organi-
satorisk uppsplittring i halländsk länspolitik? 

Om jag formulerar saken något annorlunda ska den kommande 
analysen riktas mot att pröva frågor om samhällsförändring med 
hjälp av tre teser eller huvudfrågor, dvs om halländsk politik kän-
netecknas av… 
…ökande individualisering,  
…ökande internationalisering/regionalisering samt 
…ökande organisationstillväxt/segmentering. 
 
Nästa steg i undersökningen avser att analysera hur dessa föränd-
ringsprocesser påverkat villkoren och möjligheterna att bedriva po-
litiskt förändringsarbete i Halland.  

Frågor om politisk styrning och organisering 
För det andra ska jag, med utgångspunkt taget i Hallands län, un-
dersöka frågor som på ett övergripande plan skulle kunna sägas 
handla om politisk styrning och organisering.  Intresset ska, såsom det 
hittills beskrivits, riktas mot att med Hallands län som fall under-
söka i vilken grad och på vilka sätt samhällsförändringen påverkat 
frågor om politisk styrning och organisering i den halländska läns-
politiken. Jag vill, på ett övergripande plan, veta på vilka sätt de tre 
teserna om individualisering, internationaliserings/regionalisering 
samt organisationssegmentering påverkat halländsk politik under 
1990-talet. För denna uppgift krävs att jag fördjupar under-
sökningen med hjälp av ett antal statsvetenskapliga begrepp: Jag 
ska mer i detalj pröva hur förändringstendenserna påverkat… 
  
  … frågor rörande territorialitet, dvs om politikens geogra-
    fiska aspekter, 
  … decentralisering, dvs frågor rörande relationen mellan hal-
    ländsk och centralstatlig politik  
  … frågor om demokratisk legitimitet, om främst medborgar-
    nas påverkansmöjligheter i politiken samt 



  … samordning av olika politiska intresse- och sektorsområ-
    den i Hallands län. 
 
Min huvuduppgift är att undersöka villkoren och möjligheterna för 
politiskt arbete i Halland, att pröva hur de politiska aktörerna, för 
att nu åter tala med Tåbb, förmår framställa den sak som ligger 
sämre till så att den ligger något bättre till. 

Att lära av Halland 
Det kanske kan synas något märkligt att bygga upp en hel studie 
kring en enda, och en relativt liten, politisk gemenskap som Hal-
lands län. Huvudinvändningen är ju att Halland kanske är ett dåligt 
exempel, dvs Halland är inte representativt för den samhälls-
förändring som sker just nu. Den skolade opponenten skulle, med 
viss framgång, kunna hävda att nog borde väl några fler län plockas 
in i studien. Nog borde åtminstone ett par kontrasterande eller kon-
trollerande län, t.ex. ett storstadslän, ett glesbygdslän och ett indu-
striberoende län, ha tagits med i analysen. Jag vill försvara mig med 
att hävda ett annat perspektiv. Jag är inte intresserad av att finna 
varken representativa fall eller att försöka verifiera mina slutsatser. 
Det innebär att jag är mer intresserad av enskilda sakförhållanden 
än generella tendenser samt mer intresserad av aktörernas motiver-
ingar och retorik än av abstrakta principer och begrepps-analys.6 

Mitt intresse riktar sig mot att göra fallstudier med hög detalje-
ringsgrad och med analyser av politiska, ekonomiska och sociala 
beroendeförhållanden. Jag vill i dialog med deltagande aktörer tol-
ka och återberätta de aktuella förändringsprocesserna. Jag har där-
för i huvudsak baserat mina studier av halländsk politik på ett rela-
tivt stort antal intervjusamtal med beslutsfattare i Halland. Samta-
len har betonat dialog och öppenhet och har utgått från ett halv-
strukturerat frågeformulär. Intervjumaterialet har kompletterats 
med olika typer av skriftlig dokumentation från berörda organisa-
tioner och från offentligt tryck. Till detta ska så läggas en enkätun-

                                         
6 Perspektivet är främst inspirerat av Flyvbjerg 1992, men också i någon mån av Billing-
Stigendahl 1994, Czarniawska-Joerges 1992. 



dersökning där ett urval av länets förtroendevalda i kommunstyrel-
se respektive landstingsstyrelse tillfrågats.7 

I nästa kapitel, Halland - samhälleliga utvecklingsdrag under efter-
krigstiden, ges en övergripande berättelse av de kulturella, ekono-
miska och sociala utvecklingsdragen i Halland under tiden efter 
1945. Avsikten är att klarlägga ett antal strukturella och historiska 
förhållanden som ges läsaren ett antal historiska ingångsvärden för 
analysen av den politiska situationen under 1990-talet.  

I kapitel tre, Halland i ett epokskifte - teoretiska utgångspunkter, ges 
en relativt kortfattad teoretisk och metodmässig orientering inför 
den kommande analysen. Det fjärde kapitlet, Halland som politisk 
gemenskap, är bokens huvudkapitel och här lämnas en analys av 
villkoren för politisk organisering och politiskt arbete i Hallands län 
under 1990-talet. I detta kapitel genomförs en konkret fallstudie av 
Hallands län som består av beskrivningar och analyser av aktivite-
ter, processer och aktörsmotiveringar i den halländska politiken. I 
detta kapitel kommer frågorna om politisk förändring, politisk 
styrning och politisk organisering att behandlas.  

I det avslutande kapitlet, Politik och statsvetenskap i ett epokskifte, 
summeras så studien och här återvänder jag till frågan om sam-
hällsförändringens karaktär och dess politiska konsekvenser i hal-
ländsk politik.  

                                         
7 Enkäten har tillställts ett urval av kommunstyrelsepolitiker i samtliga kommuner i Halland 
jämte ett urval av politikerna i landstingsstyrelsen. Sammanlagt har 40 (av 50 tillfrågade) per-
soner besvarat enkäten. 



2 Halland - samhälleliga utvecklings-

drag under efterkrigstiden 

 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
Jag vill i detta kapitel översiktligt visa vad som hände i det samhälle 
som Tåbb och hans generation kom att leva i. I föregående kapitel 
noterades att Tåbbs ungdomstid, dvs det svenska 1930-talet, inne-
höll en svårighet i att leva mellan tiderna. Men vad hände egentli-
gen efter den tiden? Den brittiske historikern Eric J. Hobsbawm ka-
rakteriserar perioden efter andra världskriget som ”de gyllene 
åren”.8 Andra världskriget var slut, fascismen hade besegrats och 
det europeiska samhällslivet kom att präglas av snabb ekonomisk 
tillväxt, ökande sysselsättning och kraftigt höjd materiell levnads-
standard. Sverige var på intet sätt något undantag och det som kal-
lats den svenska modellen och det starka samhället kunde blomma 
upp.  

Jag ska, med utgångspunkt taget i Hallands län, studera den all-
männa samhällsförändringen under efterkrigsperioden. Beskriv-
ningen kommer att göras på ett övergripande plan och behandlar 
främst kulturella, demografiska och ekonomiska förhållanden. Jag 
kommer att göra denna beskrivning med hjälp av befintlig statistik 
och med hjälp av mina intervjusamtal. Jag ska inleda kapitlet med 
att behandla några kulturhistoriska utgångspunkter för att därvid 
något kortfattat diskutera förekomsten av en specifik halländsk kul-
turidentitet.  
                                         
8 Hobsbawm 1997 



Halland - en historisk gränsregion 
Det brukar berättas att första gången Halland dyker upp i historien 
är när den romerske historieskrivaren Jordanes i mitten av 500 e.Kr. 
talar om Hallin och med det avsåg invånarna i landskapets sydli-
gaste del. Det har också sagts att första ledet i namnet ”hall” före-
kommer i Hovs hallar på Bjärehalvön. De som bodde söder om 
Hovs hallar kallade landskapet norr därom för Halland.  

De äldsta resterna av bebyggelse finns dock i norra delen, i närhe-
ten av Gottskär, där fynd från jägare och fiskare påträffats från 
6000-talet f.Kr. Det är dock först 4000 år senare som man räknar 
med en bofast befolkning i Halland. En rad sten- och bronsålders-
fynd på olika platser i Halland visar att det redan mycket tidigt 
fanns ett livligt utbyte med omvärlden, främst söderut och mot de 
danska öarna. 

I de historiska översiktsverk som gjorts om halländsk historia har 
landskapets ställning som gränsland betonats starkt. Från vikinga-
tiden fram till det att Halland blev svenskt år 1645 kännetecknades 
halländsk historia av att vara ett gränsland mellan främst svenska, 
norska och danska intressen. Danmarks inflytande gick via sjövä-
gen och Halland var under lång tid i förbindelse med Skåne, de 
danska öarna och kontinenten via havet. Kontakterna med Sverige 
och fastlandet österut hindrades i stor utsträckning av vidsträckta 
och svårgenomträngliga skogsområden. Under den svenska perio-
den från 1700-talet till idag finns ett fortsatt stort utbyte med om-
världen via hamnarna i främst Varberg och Halmstad. 

Det framhävs ofta i de kulturhistoriska skrifterna om Halland att 
landskapet kan delas i två huvuddelar: Nordhalland och Syd-
halland. I Erik Montells Halländsk historia - Ett gränslands öden under 
åtta tusen år konstateras följande: 

 
”Halland var normalt indelat i två eller tre län. Mera per-
manent var norra Halland intill Ätran ett län med Var-
bergshus som länsherrens residens. Tidtals var hela södra 
Halland ett enda län med benämningen Lagaholms län. 
Andra perioder var södra Halland uppdelat i Halmstads 
och Lagaholms län. Åter andra tider tillhörde staden 
Halmstad kungens fatabur”9 

 

                                         
9 Montell, Erik, 1983, s. 78. Halländsk historia. Halmstad: Bokförlaget Spektra. 



Vi kan alltså redan under medeltiden skönja ett delat Halland och 
så sent som 1993 konstaterar den statliga regionberedningen att det 
går en kulturgräns genom Halland vid den s.k. Tvååkersgränsen 
söder om Varberg. Utredningen konstaterar att söder om denna 
gräns dominerar skånska, danska och nordkontinentala kulturföre-
teelser och norr därom möts man av kulturdrag som hör till det s.k. 
övre Västsverige.10 Jag ska i senare kapitel återkomma till frågan om 
Hallands delning som ju på 1990-talet kommit att bli en politiskt 
brännande fråga. Hallandssonen Fredrik Ström fångar detta synsätt 
på ett väldigt fint sätt i sin litterära beskrivning av Halland. Lägg 
märke till att Fredrik Ström, i det kanske långa men läsvärda citatet, 
beskriver Halland som ett europeiskt gränslandskap: 
 

”[Det är] havet med dess kust som präglar Halland. Det är 
två slags hav. Ned till Varberg en kust av skär och fjordar, 
en fortsättning och avslutning av den kustlandstyp, som 
börjar vid Murmansk och följer hela Norges kust och Bo-
huslän och vars sista utropstecken mot söder är Skrivare-
klippan utanför Varberg. Ett kärvt och stormigt hav. Söder 
om Varberg börjar ett helt nytt kustlandskap, utan fjordar 
och klippor, med sandstränder, dyner, mader och strand-
ängar, med runda bågformade vikar och bukter, ett land-
skap som sedan, med vilsekomna block och hällar norr 
ifrån, fortsätter praktiskt taget till Pyrenéernas fot vid Bi-
scayaviken. (…) I Halland mötas, förenas och skiljas dessa 
tvenne europeiska landsskapstyper. I Halland äro de 
stundom inslingrade i varandra. Som katedraler av skilda 
skolor ligga de här sida vid sida med murverk och gårdar 
fogade samman. Båda äro de födda av havet, som ger dem 
liv, ande och sång. Men livet, anden och sången äro var-
andra olika. Den mera leende och ljusa stranden ett stycke 
söder om Varberg, vilken öppnar de rika slätterna från 
Falkenberg till Hallandsås, har också skänkt sydhalläning-
en ett mildare sinnelag och ett sävligare lynne än det all-
varliga och trotsiga, som utmärker nordhallänningen.”11 

 
Den norske statsvetaren Stein Rokkan, som ägnade en stor del av 
sin forskning åt territoriella aspekter på politik, hävdade att land-
områden som befinner sig i en gränszon mellan två maktsfärer ten-

                                         
10 se SOU 1993:97, s. 26. 
11 Ström, Fredrik, 1966, Halland. En litterär beskrivning. Skrift utgiven av Samfundet Hallands 
Biblioteks Vänner. 



derar att utveckla specifika politiska särdrag.12 Visserligen riskerar 
ett gränsland att drabbas av intern splittring men det kan också 
komma att stimuleras genom den påverkan som närheten till skilda 
kulturkretsar innebär. Gränslandskapet kan alltså under gynnsam-
ma omständigheter sägas vara både mer kulturellt mångfacetterat 
och mer öppet för nyheter från omvärlden.  

Den historiska översikten pekar på att Halland dels varit ett ut-
präglat gränslandskap, dels att landskapet haft en tydlig uppdel-
ning i en nordlig och en sydlig del. Jag ska i kommande kapitel 
återvända till dessa två förhållanden och undersöka vilken betydel-
se de haft för det politiska arbetet och den politiska organiseringen 
under 1990-talet.   

En halländsk kulturidentitet? 
Av ovanstående historiska översikt antyds förekomsten av specifika 
halländska kulturdrag och att landskapet synes vara delat i en syd-
halländsk och en nordhalländsk kulturkrets. Jag har under mina 
intervjuer ställt frågor om det finns någon specifik halländsk identi-
tet, om det finns något som är typiskt halländskt och om detta är 
något som är betydelsefullt för hur vi organiserar samhället och po-
litiken. Jag har i detta sammanhang utnyttjat en relativt enkel klassi-
ficering av kulturbegreppet13 och jag har under intervjusamtalen 
ställt frågor om det i Halland… 
- finns en känsla av identitet, en föreställning om ett ‘halländskt Vi’ 
gentemot ‘de Andra’ och 
- om det finns ett gemensamt värderingsmönster, dvs en specifik hal-
ländsk uppsättning av värden och normer som definierar gott och 
ont, vad som bör och inte bör göras samt ett känsloregister som ut-
trycker specifika reaktioner på händelser i omvärlden. 

Jag har alltså ställt ett antal frågor till de intervjuade om identitet 
och värderingsmönster. Jag vill säga att dessa faktorer spelat en 
överraskande stor roll under mina intervjusamtal. En stor majoritet 
av de intervjuade refererar till både en specifik halländsk kultur-
identitet och till specifika halländska värderingsmönster. I många 
fall formar sig dessa argument rent av till en sorts tematik under 
intervjun där det specifikt halländska ställs mot något annat. Det är 

                                         
12 se Rokkan 1980, Rokkan-Urwin 1982. 
13 se Therborn 1996, s. 29. 



dock inte så att alla referera till något positivt, ibland ses det hal-
ländska identitets- och värderingsmönstret som ett hinder för regi-
onal utveckling.  

Jag har under intervjusamtalen registrerat dessa identitets- och 
värderingsmönster och samlat de i ett antal halländska karaktärs-
typer. Det är viktigt att inledningsvis påpeka att jag här refererar de 
utsagor eller motiveringar som intervjupersonerna gjort. Det inne-
bär inte att dessa speglar faktiska förhållanden utan ska ses som just 
bara hur intervjupersonerna föreställer sig verkligheten. Mest fram-
trädande under samtalen har varit en diskussion om den hemorts-
bundne hallänningen. En stor grupp av de intervjuade, nära hälften, 
hävdar att betydelsen av en lokal platsidentitet blivit allt mer bety-
delsefullt för människors gemenskap och för samhällslivet i sin hel-
het. I en omvärld som präglas av tilltagande komplexitet, av globala 
händelser i media och av hårdnande sociala villkor anser flera av de 
intervjuade att lokalsamhället och lokala identiteter blivit allt vikti-
gare. Det gäller då inte bara lokala identiteter på landsbygden eller 
på mindre orter utan även i mer urbana bostadskvarter som t.ex. 
Andersberg i Halmstad.  

Tolkningarna av den politiska betydelsen av hemortsbundenhe-
ten varierar dock i att en del ser risker för ökande segregation och 
rivalitet mellan orter och stadsdelar medan andra intervjupersoner 
hävdar att hemortsbundenheten utgör en trygghetspunkt och förut-
sättning för människors och samhällens utveckling i stort. Bland de 
intervjupersoner som ser hemortsbundenheten som något positivt 
hävdas också att hallänningarna har, jämfört med andra, en speci-
ellt stark känsla för hemorten. Jag kan också i detta sammanhang 
notera att många av intervjupersonerna själva faktiskt varit bosatta 
på samma plats i hela sitt liv. Ofta anser de att detta är en sorts 
dygd som visar på det halländska samhällets stabilitet.  

De som ser denna hemortsbundenhet som ett problem hävdar att 
detta försvårar nytänkande. Ett par av kommunföreträdarna säger 
att det är mycket ovanligt med kommunpolitiker med politiska er-
farenheter från annat håll än från just hemkommunen. En del häv-
dar, kanske överdrivet, att släkttillhörighet och boendeort spelar en 
avgörande roll för en persons legitimitet i halländsk kommunal och 
landstingspolitik. Samtliga av de intervjupersoner som är inflyttare 
refererar, ofta oombett, till svårigheter i att nå in i och få förtroende 
i de politiska nätverken i Halland. 



Den andra katraktärstypen som lyfts fram av de intervjuade är 
den praktiske och försiktige hallänningen. På min intervjufråga om vil-
ka regionala problem som är viktigast i länet pekar många av de 
intervjuade (en bra bit över hälften) på svårigheterna att få accep-
tans för behovet av satsningar på forskning, teoretisk kunskap och 
informationsteknologi. Det är svårt, säger de intervjuade, att ut-
veckla Halland till ett kunskapssamhälle. Ett för de intervjuade re-
presentativt svar lyder: 

 
”Halland har inte riktigt hunnit med i kunskapssamhället 
och detta beror till stor del på att det finns en stark agrar 
tradition i Halland.” 

 
En del av de intervjuade säger att hallänningen är känd för sitt 
praktiska handlag och för att vara försiktig när det gäller nymodig-
heter av olika slag. Många intervjuade säger alltså att svårigheterna 
att utveckla kunskaps- och servicesamhället bottnar i ett värde-
ringsmönster som skapat ett ideal om att vara praktisk och försiktig. 
Många kopplar detta till landskapets traditionella orientering mot 
jordbruks- och hantverksnäringarna (några pekar också på in-
dustrisamhällets traditioner i detta sammanhang).  

En tredje karaktärstyp som framträder i intervjumaterialet är den 
samverkande hallänningen. I mina frågor om hur samarbetet i det hal-
ländska länsnätverket fungerar betonar huvuddelen av de intervju-
ade att det råder en specifik ”Hallandsanda” i nätverket. Generellt 
sett råder det ett samverkande klimat i halländsk politik. Samtliga 
partiföreträdare (även småpartierna) talar gärna om att  

 
”i Halland kommer vi överens, här finns inga alltför djupa 
konflikter mellan politiska block eller intressen” 

 
I en del fall anses detta bero på ett gemensamt värderingsmönster. 
Resonemangen i denna del knyts till föreställningar om en specifikt 
halländsk värdering i att kunna komma överens (den praktiske hal-
länningen dyker även upp här) och som bl.a. visar sig i en relativt 
djupgående tradition av samarbete mellan kommuner, landsting 
och länsstyrelse. Det hävdas att de partipolitiska blockkonflikterna 
varit små och att stora politiska reformer, som t.ex. Ädelreformen, 
genomförts i god samarbetsanda mellan landsting och kommuner. 
Orsaken till denna goda samarbetsanda anses av en stor grupp in-



tervjupersoner vara länets litenhet. Det är få kommuner i Halland, 
de flesta känner varandra väl (hemortsbundenheten gör sitt) och 
tätheten i nätverken utvecklar en gemensam problemsyn etc. Det 
finns dock kritiker bland de intervjuade. En del menar att det i reali-
teten finns väldigt få exempel på fungerande regionalt samarbete. 
Kritikerna är inte sena att härvid lyfta fram regionfrågan där läns-
aktörerna och partierna varit splittrade.  

Jag har under mina intervjusamtal mötts av ett stort antal utsagor 
kring betydelsen av olika identitets- och värderingsmönster. Om vi 
får tro intervjupersonerna är hallänningen hemortsbunden, prak-
tisk, försiktig och samverkande. Omfattningen och intensiteten i in-
tervjupersonernas utsagor i dessa frågor har varit överraskande 
stort. Jag kan inte på grundval av mitt material avgöra om dessa 
utsagor är riktiga. Kanske är hallänningen varken mer eller mindre 
samverkande än vad skåningar eller gotlänningar är. Det är likväl 
intressant att notera att identitets- och värderingsmönster spelar en 
stor roll för hur de politiska beslutsfattarna i Halland uppfattar 
verkligheten och människorna i Halland. 

Samhälleliga utvecklingsdrag 
Många hallänningar uttrycker en viss irritation över att Selma La-
gerlöf gav Halland en något styvmoderlig behandling i Nils Hol-
gerssons resa: 
 

"Så hade vildgässen äntligen brutit upp en morgon och 
flugit neråt Halland. Pojken hade till en början inte funnit 
något särdeles nöje i att titta på det landskapet." 

  
Det kan från en gåsarygg och ytligt synas som om Halland vore ett 
tämligen enhetligt landskap, bestående av ett antal medelstora 
kuststäder som bundits samman med Europaväg 6 och med ett ut-
präglat jord- och skogsbrukslandskap däremellan. Denna betraktel-
se är dock just bara ytlig. Närmar vi oss landskapet mer i detalj up-
penbarar sig stora variationer. I landskapet finns visserligen områ-
den med en stark jordbrukskultur, men här finns också ett utpräglat 
förortsliv, traditionella industribygder och områden med ett ut-
vecklat service- och informationssamhälle. Landskapet är förhål-
landevis litet, men på den lilla geografiska ytan trängs en mängd 
olikartade ekonomiska, sociala och politiska förhållanden.  



I den kommande analysen ska en bred samling data presenteras. 
Avsikten är att belysa samhällsutvecklingen under perioden efter 
1945. Det gäller data inom tre huvudområden: 

 
  * Befolkningsutveckling 

* Näringslivsförhållanden och sysselsättning  
 * Sociala förhållanden.  

 
Inom varje huvudområde kommer dels inom-regionala förhållanden 
att beskrivas, dvs skillnaderna inom Halland och mellan kommu-
nerna i Halland, dels mellan-regionala förhållanden, dvs hur Halland 
skiljer sig från andra län. Av speciellt intresse är här att jämföra 
Halland med de nya regionerna i Skåne respektive Västra Götaland. 

Befolkningsutveckling 
Låt oss inledningsvis titta på ett antal förhållanden vad gäller land-
skapets befolkningsmässiga utveckling. I den följande tabellen visas 
befolkningstillväxten i Halland och i jämförelse med befolkningsut-
vecklingen i de län som sedan 1950 haft den snabbaste befolknings-
tillväxten. Vi kan konstatera att den halländska befolkningstillväx-
ten varit näst snabbast i Sverige. Endast Uppsala län kan uppvisa en 
mer positiv tillväxt och vi kan notera att Hallands län haft en långt 
mer positiv befolkningsökning jämfört med storstadsregionerna. I 
tabellen har även de nya regionkonstellationerna i Skåne respektive 
Västra Götaland lagts in som jämförelsepunkter. 
 
 
Tabell. Befolkningsutveckling. De mest befolkningsexpansiva länen i Sverige. 
 
 Bef.utveckling  Bef.utveckling 
Län/Region 1950-96  Län/Region 1990-96 Anmärkning 1990-96 
Uppsala +87%  Uppsala +7,6%  
Halland +65%  Malmöhus +6,3%  
Stockholm +58%  Halland +6,0% +4,0% utan Kungsbacka 
Malmöhus +41%  Stockholm +5,3%  
Gbg/Bohus +39%  Gbg/Bohus +4,8% +5,5% med Kungsbacka 
Skåne +32%  Skåne +4,2%  
V.Götaland +29%  V Götaland +3,0% +3,4% med Kungsbacka 
Riket +26%  Riket +3,0%  

 
Hur fördelar sig då denna tillväxt inom Halland? Av ovanstående 
tabell kan vi i anmärkningskolumnen avläsa att det är Kungsbackas 
expansion som varit den avgörande orsaken till att Hallands län 



parkerat sig i en tätposition vad gäller befolkningsutvecklingen un-
der efterkrigstiden. Den snabba befolkningstillväxten i Halland är 
alltså till stor del kopplad till den snabba befolkningstillväxten i den 
norra länsdelen. I tabellen nedan framgår hur den kommunvisa ut-
vecklingen varit. Alla kommuner, utom Halmstad och Hylte, har 
under perioden 1974-96 haft en snabbare befolkningstillväxt en ge-
nomsnittet för Sverige.  

Befolkningsutvecklingen i Kungsbacka är exceptionell och kom-
munen tillhör de två eller tre mest expansiva i hela Sverige. Även i 
Varberg har befolkningstillväxten varit synnerligen godartad med 
tillväxttal långt över riksgenomsnittet. Kanske är det då anmärk-
ningsvärt att Halmstad haft en, med halländska mått mätt, relativt 
blygsam befolkningstillväxt. Anmärkningsvärt då Halmstad är 
både residensstad och högskoleort samt att kommunerna strax norr 
respektive strax söder om haft en betydligt gynnsammare utveck-
ling. Halmstads befolkningsutveckling har dock, i relation till riket, 
bättrats på en aning under 1990-talet, men är fortfarande långt från 
de positiva värden som noteras för de två nordligaste kommunerna 
Varberg och Kungsbacka. Det är i detta sammanhang också värt att 
notera att Laholms kommun hamnat i en befolkningsmässigt svag 
position under 1990-talet. Hylte kommun utgör det stora problem-
barnet där vi haft en negativ befolkningsutveckling under de senas-
te 25 åren. 

Det är också värt att lägga märke till att Halland haft ett i relation 
till riket mycket starkt flyttningsöverskott. Hallänningen tycks vara 
obenägen att lämna länet (är det hemortsbundenheten som gör sig 
gällande?) och relativt många söker sig till Halland för arbete eller 
utbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. Befolkningsutvecklingen i Hallands kommuner. 
 
   Bef.utveckling Bef.utveckling 
Kommun Antal 1996  1974-96 1990-96  
Halmstad 83.549 +14% +4,4% 
Kungsbacka 61.477 +67%  +13,3% 



Varberg 52.134 +22%  +6,3% 
Falkenberg 39.010 +19%  +3,7% 
Laholm 23.021 +18%  +1,6% 
Hylte 10.869 -2%  -2,5% 
    
Halland 270.060 +25% +6,0% 
Skåne 1.114.368 +10,5% +4,2% 
VG 1.501.975 +8% +3,0% 
Riket 8.844.499 +18% +3,0% 

 
I den regionalpolitiska forskningen har det traditionellt utvecklats 
en tumregel som säger att en regions befolkningsutveckling är den 
enskilt bästa mätaren på den regionala tillväxt- och utvecklingskraf-
ten. Vi skulle då, med ledning av ovanstående tabell, kunna ge föl-
jande riktgivare: Hallands län har varit ett välmående län med en i 
vissa fall extremt positiv regional utveckling. Inom-regionalt i 
Halland kan dock konstateras att det är i den norra länsdelen som 
tillväxten varit särskilt framträdande samtidigt som det också finns 
ett regionalpolitiskt problemområde i Hylte kommun. Vi ska nu 
fördjupa analysen ytterligare och undersöka om vår tumregel står 
sig när vi nu, som nästa hållpunkt, granskar sysselsättning och när-
ingsgeografiska förhållanden. 

Näringsgrenar och sysselsättning 
Låt oss inledningsvis studera nedanstående diagram där närings-
grensutvecklingen illustreras under de senaste trettio åren. På ytan 
ser Halland ut att falla in i ett typiskt mönster: Jordbruket har varit 
på stadig tillbakagång och även industrisektorn har tappat andelar 
medan den offentliga sektorn respektive servicenäringarna blivit 
allt viktigare för sysselsättningen.  
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Figur. Näringsgrenar i Halland 1960-1993 
 
I grova termer överensstämmer denna bild mycket väl med den na-
tionella utvecklingen, med den viktiga skillnaden att Hallands ut-
vecklingstakt varit mer positiv än riksgenomsnittet. Halland har i 
förhållande till riket haft en mer återhållsam minskning av jord- och 
skogsbruket samt industrisysselsättningen och med en betydligt 
snabbare tillväxt inom tjänstesektorn. Om vi hade genomfört en na-
tionell analys av denna utveckling hade framgått att Halland, till-
sammans med Uppsala län, haft den mest gynnsamma förvärvsut-
vecklingen av alla län i Sverige under perioden sedan 1960. Trots att 
det i Halland registrerats 100.000 fler invånare har antalet sysselsat-
ta inom jord- och skogsbruket minskat med över 10.000 personer 
och färre antal personer är idag sysselsatta med industriarbete jäm-
fört med år 1960. Utvecklingen inom tjänstesektorn, som inkluderar 
offentlig sektor, har däremot expanderat mycket kraftigt under 
denna period. 

Kvinnors förvärvsfrekvens har under perioden ökat snabbt och 
det gäller i hög grad även kvinnorna i Halland: 
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Diagrammet visar att kvinnornas inträde på den halländska ar-
betsmarknaden ökat kontinuerligt sedan 1960, men att den kommit 
något senare i Halland jämfört med övriga Sverige. Förklaringen till 
denna försening är sannolikt att jordbrukslandskapet Halland (med 
en relativt många hemarbetande kvinnor) dröjt sig kvar längre i 
Halland jämfört landet i stort. 

Hallands län har alltså genomgått en snabb socioekonomisk om-
vandling under efterkrigstiden och det vore riktigt att benämna den 
halländska utvecklingen som en regional framgångssaga. Nedan-
stående tabell visar den kommunvisa utvecklingen 1970-90. 
 
Tabell. Näringslivsutvecklingen i Hallands kommuner. Andel sysselsatta samt förändring 
under perioden 1970-90 (förvärvsarbetande 20-64 år, dagbefolkning). 
  
Kommun Jord- Jord- Föränd- Indu- Indu- Föränd- Privat Privat Föränd- Off. Off. Föränd- 
 bruk  bruk ring stri stri ring tjänst tjänst ring sektor sektor ring 
 1970 1990 1970-90 1970 1990 1970-90 1970 1990 1970-90 1970 1990 1970-90 
Halmstad 8% 4% -39% 40% 28% -8% 25% 28% +44% 27% 40% +93% 
Kungsbacka 18% 5% -40% 33% 23% +54% 24% 32% +193% 24% 36% +242% 
Varberg 18% 8% -43% 45% 31% -6% 20% 23% +57% 17% 37% +204% 
Falkenberg 20% 12% -30% 41% 33% +7% 21% 25% +57% 18% 30% +128 
Laholm 36% 17% -39% 30% 28 +20% 18% 22% +52% 17% 31% +135% 
Hylte 18% 8% -50% 55% 51% +14% 13% 12% +16% 14% 28% +149% 
             
Halland 16% 7% -39% 41% 30% +3% 22% 26% +64% 21% 36% +137% 
Skåne 9% 4% -46% 38% 28% -10% 27% 29% +28% 26% 36% +70% 
VG 7% 3% -44% 42% 31% -7% 27% 29% +38% 24% 35% +90% 
Riket 8% 4% -42% 39% 28% -10% 27% 30% +38% 26% 37% +76% 

 
Vi kan notera en i relation till riket positiva utvecklingstal för samt-
liga kommuner (undantaget Hylte) och än en gång kan vi konstate-
ra extremt positiva tal för Kungsbacka. När det gäller tjänstesek-
torn, särskilt privata tjänster, har Kungsbacka kännetecknats av till-
växttal på 200% av antalet sysselsatta under perioden 1970-90 då 
det för länet i övrigt stannat vid en ökning på 50-60% och med bara 



en 40%-ig ökning för Sverige som helhet. Vi kan också notera, i lik-
het med slutsatsen för befolkningsutvecklingen, att Halmstad 
kommun har en mindre positiv utvecklingsbild vad gäller både in-
dustrisysselsättningen och privat tjänstesektor jämfört med övriga 
kustkommuner i Halland.  

Under mina intervjusamtal har en relativt stor grupp intervjuper-
soner dock hävdat att framgångssagan nu är slut. Halland har tap-
pat mark vad gäller den näringsmässiga utvecklingen. Halland har 
halkat efter och är idag ett län bland andra, säger flertalet av de in-
tervjuade. Den allmänna sysselsättningsnergången har enligt dessa 
kritiker varit speciellt svårartad i Halland, i vart fall om vi jämför 
med andra likvärdiga län i syd- och västsverige. Det finns därför 
anledning att titta på hur näringslivs- och sysselsättningsutveck-
lingen gestaltat sig i Halland under perioden 1985-96, dvs under 
den tid då den ekonomiska och sysselsättningsmässiga expansionen 
bryts och förbyts i en nedåtgående trend.  

 I figuren nedan visas hur antalet sysselsatta förändrats under pe-
rioden 1970-1996, dvs i stort sett fram till dags dato. Vi kan med 
ledning av de statistiska uppgifterna konstatera att Halland tappat 
många arbetstillfällen under de första åren på 1990-talet. Åren 1990 
och 1991 innebär en vändpunkt. Antalet förvärvsarbetande visar 
nu, för första gången under efterkrigsperioden, en nedåtgående 
trend som dock brutits under de allra senaste åren. Utvecklingen i 
Halland följer riksgenomsnittet men det framgår också tydligt att 
Halland klarat nergången betydligt bättre jämfört med både riket i 
stort och med de andra länen i sydvästsverige.  
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Figur. Antalet sysselsatta 1970-1996 med index 1970=100. 
 
Låt oss så summera resultaten så långt. De statistiska uppgifterna 
visar att Halland varit något av ett regionalt framgångsland men 
har under 1990-talet blivit en del i en nationell nergångsspiral. Det 
finns dock inget fog för påståendena att Halland klarat sig sämre än 
andra län, snarare tvärtom. Vi har sett en nationell sysselsättnings-
nedgång som i Halland varit något mindre uttalad jämfört med 
andra län. Det hindrar emellertid inte att Halland drabbats hårt av 
arbetslösheten. Under perioden 1960-1990 kännetecknades Halland 
av, relativt riket, mycket låga arbetslöshetstal. Det är först på 1990-
talet som denna positiva bild förändras. 
 
Tabell. Andel öppet arbetslösa (exkl. personer i åtgärder och i andel av befolkning i åldern 16-
64 år) samt förändring 1990-96. 
 Andel  

arbetslösa  
1990 

Andel  
arbetslösa  
1993 

Andel  
arbetslösa  
1996 

Procentuell 
Förändring  
1990-96 

Halland 1,0% 5,3% 6,5% +585% 
Skåne 1,3% 6,1% 6,3% +398% 
Västra Götaland 1,1% 6,0% 6,8% +502% 
Stockholms län 0,7% 5,5% 5,7% +753% 
Riket 1,3% 6,1% 6,4% +416% 
Källa: AMS 
 
Halland har alltså försämrat sin position visavi andra län när det 
gäller arbetslösheten. Om vi gör en kommunvis rankning av Sveri-



ges samtliga kommuner kan dessutom konstateras att samtliga 
hallandskommuner (undantaget Hylte) försämrat sin placering på 
rankinglistan. Värst drabbat är Halmstad kommun som har en rela-
tivt sett hög arbetslöshet både i ett halländskt och nationellt per-
spektiv. Hallands län kännetecknas alltså av att ha en relativt stark 
utveckling vad gäller antalet sysselsatta men har ändock relativt 
många arbetslösa. Detta kan förklaras av Hallands positiva flytt-
ningsnetto. Relativt många tycks söka sig till Halland och få flyttar 
därifrån. Förhållandet skulle kunna uttryckas i termer av att det på 
den halländska arbetsmarknaden finns relativt många lediga plat-
ser, men att det är många om budet.  

Sociala förhållanden 
Halland kan alltså betecknas som en regional framgångssaga vad 
avser den näringslivsmässiga utvecklingen. Men hur förhåller det 
sig då med övriga sociala förhållanden? Låt oss granska nedanstå-
ende tabell där ett axplock av sociala variabler ger oss en bild av 
Halland i jämförelse med Sverige i stort och med en del andra län. 
 
Tabell. Sociala variabler. 
       Andel 
  Medel- Utbildn- Andel Ohälso- Krimi- social- Bok- Andel 
  inkomst nivå utrikes talet nalitet bidrags- läsning småhus 
  1994 a 1996 b födda c 1995 d 1992 e tagaref  1996 g  1995 h 
Halmstad 140,4 24% 10,9% 41,4 332 7,6 i.u. 51,2% 
Kungsbacka 167,0 29% 5,5% 29,1 250 4,9 i.u. 76,5% 
Varberg 136,7 21% 6,9% 32,6 264 5,5 i.u. 56,3% 
Falkenberg 132,2 17% 8,0% 29,4 258 8,1 i.u. 70,0% 
Laholm 126,9 16% 6,3% 36,2 265 5,3 i.u. 81,9% 
Hylte 136,9 13% 9,8% 34,9 254 6,9 i.u. 76,8% 
         
Halland 142,8 23% 8,0% 32,5 281 6,4 284 kr 63,6% 
Stockholm 167,7 33% 16,8% 33,7 411 8,7 795 kr 26,5 
Skåne 139,2 27% 11,1% 38,0 371 8,6 330 kr 50,1 
V Götaland 142,5 25% 10,3% 38,1 331 8,1 400 kr 47,5 
Riket 146,5 25% 10,7% 38,6 369 8,1 300 kr 45,9 
i.u.= ingen uppgift 
a. i tkr, Källa: Svenska kommunförbundet, Levnadsförhållanden i Sveriges kommuner. 
b. andel av befolkningen 20-64 år med eftergymnasial utbildning. Källa: Svenska kommunförb. Levnadsförhållanden 
c. andel av befolkningen som är födda utomlands 1995. Källa: Svenska kommunförb. Levnadsförhållanden... 
d. Ohälsotal 1993, dagar per sjukförsäkrad. Källa: Svenska kommunförb., Levnadsförhållanden… 
e. Antal misstänkta per 10.000 invånare. Källa: Landstingsförbundet och Herakles databas 
f. Andel socialbidragstagare 1995 (%)Källa: Svenska Kommunförbundet, Levnadsförhållanden… 
g. Bokhandelns omsättning per invånare 1995. Källa: Hallandsposten 96-10-29.  
h. Andel småhus i % 1995. Källa: Svenska Kommunförbundet, Levnadsförhållanden i Sv. kommuner 
 
Halland har i relation till riket (och i relation till Skåne och Västra 
Götaland) något lägre medelinkomst och utbildningsnivå. Hade vi 



exkluderat Kungsbacka ur det halländska genomsnittet skulle 
Halland parkera sig bland de 5-10 svagaste länen i Sverige vad gäll-
er inkomst- och utbildningsnivå. Flera av de intervjuade anser att 
ett av länets viktigaste problemområden just gäller svårigheterna att 
utveckla Halland som kunskapssamhälle. Intresset för bokläsning 
är en annan indikator på att Halland inte, i likhet med storstadsom-
rådena, tagit steget in i ett kunskapssamhälle.14 I detta sammanhang 
lyfter de intervjuade in identitetsfaktorerna som förklaring. Hallän-
ningen är, med traditioner i det agrara samhället, praktiskt lagd och 
det finns i detta, enligt de intervjuade, ett motstånd mot teoretisk 
och abstrakt kunskap. Även i halmstadortens största dagstidning, 
Hallandsposten, finns en sådan kunskapsskepsis företrädd på le-
darredaktionen. I en ledare angående det s.k. kunskapslyftet sägs: 
 

”Kunskap är viktigt för framtiden och det är ett bagage 
som är lätt att bära på, men man kan inte äta böcker. Låt 
vara att företagen i framtiden lär efterfråga kompetent per-
sonal och att vi behöver vänja oss vid livslångt lärande. 
Men man kan inte äta böcker!”15 

 
Om vi studerar de övriga sociala variablerna kan konstateras att 
Halland har relativt få personer födda utomlands. Flest finns i 
Halmstad och Hylte men andelen är även här låg i förhållande till 
riket i övrigt. Även i detta avseende urskiljer sig Kungsbacka med i 
rikssammanhang låg andel personer födda utomlands. Det kan ock-
så vara värt att framhålla att hallänningen är ovanligt frisk med 
mycket låga ohälsotal. Siffrorna här antyder att nordhallänningen är 
något friskare jämfört med sydhalläningarna. Även brottsligheten 
och andelen socialbidragstagare ligger på en relativt låg nivå i länet 
där ingen av kommunerna når över riksgenomsnittet. Överraskan-
de är dock att Falkenberg har högsta andelen socialbidragstagare 
bland kommunerna i Halland. Halland kännetecknas också av att 
ha en relativt stor andel småhusbebyggelse. Lägst andel i Halland 
har Halmstad kommun som likväl hamnar en bit över riksgenom-
snittet. 

                                         
14 Detta understryks också i en studie av KK-stiftelsen där det konstateras att halländska gym-
nasielärare, i jämförelse med lärare i andra län, upplever sig ha mycket svaga kunskaper i IT-
frågor, se Hallandsposten 1997-10-30. 
15 HP 98-03-20. 



Vi kan summera analysen av de sociala förhållandena med att 
säga att Halland varit ett av landets mest välmående vad gäller sys-
selsättning, hälsa, socialbidrag, kriminalitet och småhusboende. 
Hur vi än mäter ligger Halland högt i landet. Det finns dock två be-
tydelsefulla undantag: Utbildnings- och inkomstnivå. Halland har, 
med undantag av Kungsbacka kommun, låg utbildningsnivå och, 
kanske som en följd av detta, en låg inkomstnivå. 

Den fortsatta framställningen kommer att riktas mot att beskriva 
och analysera Hallands politiska utveckling med tyngdpunkt lagd 
på 1990-talet. I nästa kapitel ska de teoretiska utgångspunkterna 
diskuteras och i det därpå följande kapitel fyra ska analysen av 
Halland som politisk gemenskap behandlas. 
 



3 Halland i ett epokskifte 

- teoretiska utgångspunkter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
Föregående kapitel tjänade syftet att ha skapat ett antal ingångsbil-
der för den fördjupade undersökningen av halländsk politik under 
1990-talet. Jag ska i det nästkommande kapitlet, benämnt Halland 
som politisk gemenskap, studera den politiska utvecklingen i Halland 
i två avseenden:  

För det första är jag intresserad av att belysa politisk förändring i 
Halland under 1990-talet. För det andra ska jag från en halländsk 
horisont belysa hur dessa förändringsvindar påverkat frågor röran-
de politisk styrning och politisk organisering. Jag vill pröva i vilken 
mån och på vilka sätt villkoren för politisk styrning och organi-
sering påverkats vad avser fyra frågor; territorialitet, decentralise-
ring, demokratisk legitimitet samt samordning. 

Syftet med detta kapitel är att något närmare beskriva och disku-
tera de teoretiska och metodmässiga verktyg som ska utnyttjas i 
den fortsatta undersökningen. Jag kommer inledningsvis att lämna 
en teoretisk orientering inom respektive område följt av en opera-
tionalisering, dvs ett antal frågeställningar kring hur politisk för-
ändring, politisk styrning och politisk organisering ska studeras. 



Allra först följer dock en reflexion kring det jag vill benämna en 
statsvetenskapens eftersläpande självförståelse. 

Statsvetenskapens eftersläpande självförståelse  
En växande grupp samhällsvetare16, kanske främst bland sociolo-
gerna, har talat om att de västerländska samhällena är på väg in i en 
ny typ av modernitet, att industrisamhället tynar bort, att välfärds-
staten utsätts för både ekonomiska och legitimitetsmässiga pro-
blem, att en omfattande globalisering gjorts sig gällande och att vi 
sett en övergång från ett samhälle baserat på arbete med varupro-
duktion till ett informations- och upplevelsesamhälle. Även inom 
statsvetenskapen, om än kanske inte lika tydligt som inom sociolo-
gin, har frågor om politisk förändring fått ökande betydelse. För 
många samhällsvetare har det därmed också blivit alltmer uppen-
bart att våra analytiska instrument och begrepp inte riktigt bra för-
mår förklara och fånga in den nya tidens samhälle.17  

Min föresats är att i en konkret politisk gemenskap, Hallands län, 
försöka fånga upp dessa förmodade samhällsförändringar. Intresset 
har främst varit att försöka belysa politikens förändring och hur 
villkoren och möjligheterna för politisk aktivitet och organisering 
påverkats. Men intresset riktas också mot problem rörande de red-
skap eller teorier samhällsvetenskapen använder för att studera po-
litisk förändring. Jag menar att det som kallats en samhällets efter-
släpande självförståelse18 även gäller statsvetenskapen. Samtidigt 
som vi numera regelmässigt pekar på att nationalstatens suveränitet 
och betydelse är på väg att undergrävas bearbetar statsvetaren fort-
farande den politiska verkligheten med begrepp och teorier som är 
starkt bundna till nationalstaten som politisk form. Begrepp som 
demokrati, suveränitet, medborgarskap och legitimitet är alla starkt 
bundna till den moderna statens framväxt och utveckling.19 Alla 
statsvetenskapens stora teoretiker, inom såväl nationell, jämförande 
som inom internationell politik, med namn som Harold Lasswell, 
Hans Morgentau, Robert Dahl, Karl Deutsch, Stein Rokkan och Da-

                                         
16 se t.ex. Beck 1995, Wagner 1993, Giddens 1990, Therborn 1995. 
17 se t.ex. arbeten av Held 1995, Bogason 1996 samt Rhodes 1997. 
18 uttrycket förekommer i den svenska maktutredningen (se t.ex. Petersson 1991, s. 82) som 
främst gäller det politiska livets självförståelse - inte statsvetenskapens. 
19 jfr Held 1995. 



vid Easton var eller är alla nationalstatens teoretiker.20 Många stats-
vetare har dock idag talat för behovet av teoretiskt och be-
greppsmässigt nytänkande. En av de som uttryckt sig tydligast, den 
brittiske demokratiteoretikern David Held, uttrycker det på följan-
de sätt: 
 

”The transformation of politics which has followed in the 
wake of the growing interconnectedness of states and so-
cieties and the increasing intensity of international net-
works requires a re-examination of political theory as fun-
damental in form and scope as the shift which brought 
about the conceptual and institutional innovations of the 
modern state itself. ”21 

 
Det vore en aning anspråksfullt att påstå att denna hallandsstudie 
skulle bidra till en grundläggande teoretisk nyordning inom stats-
vetenskapen. Avsikten är mer blygsam och handlar om att lämna 
några kritiska reflexioner och att jag i bokens slutkapitel kommer att 
lämna ett par synpunkter på frågan om en statsvetenskapens efter-
släpande självförståelse. 

Teorier om samhällsförändring 
Min utgångspunkt är alltså att den halländska politiken kommit att 
förändras på ett grundläggande sätt under 1990-talet. Jag menar, för 
att nu tala Lars Ahlins språk i boken Tåbb med manifestet, att vi ham-
nat någonstans mellan tiderna. För Tåbb var det en övergång från 
ett traditionellt jordbrukssamhälle till ett modernt industrisamhälle 
som gällde, medan vi idag befinner vi oss i övergången från indu-
strisamhälle till en annan typ av samhällsformation. Känneteck-
nande för svårigheten att leva mellan tiderna är att det gamla sam-
hällets livsstilar och identitetsmönster löses upp och att vi i dessa 
tider, som Lars Ahlin visar i sin bok, aktivt reflekterar över vår livs-
situation. Jag tror alltså att människorna i och för sig ständigt reflek-
terar över sin livssituation, men att det kanske sker mer aktivt un-
der perioder med genomgripande och snabba samhällsförändring-
ar. Det vore med andra ord förmätet av oss att hävda att vår tid 
skulle innehålla en särskilt utvecklad och aktiv reflexivitet bland 

                                         
20 Ämnets namn statsvetenskap visar i sig på bindningen till den moderna staten.  
21 Held 1995, s. 143. 



människorna.22 En intensifierad reflexivitet är alltså kopplad till 
svårigheten att leva mellan tiderna, och detta är enligt min uppfatt-
ning oberoende av om det är ett traditionellt jordbrukssamhälle el-
ler ett modernt industrisamhälle som löses upp. 

Ett dominerande drag i samhällsforskningen har varit att försöka 
karakterisera samhällsförändring som en tankefigur om framväxten 
av ett postmodernt samhälle.23 Det finns i den samhällsveten-
skapliga litteraturen en i det närmaste oöverskådlig mängd in-
fallsvinklar och kritik av denna tankefigur. Jag tänker inte bidra till 
detta tankeflöde utan kommer att utnyttja ett antal relativt enkla 
frågeställningar som huvudsakligen rör förändringar av politikens 
institutioner.24 

Låt oss ändock kortfattat summera tankefiguren om ett postmo-
dernt samhälle.25 Kärnan i det moderna samhället är rationaliser-
ingsbegreppet. Rationalisering är kopplat till upplysningstidens be-
toning av förnuftstänkande och empirisk observation. Istället för en 
religiös och traditionsbunden samhällsanalys ställdes vetenskaplig 
observation av empiriska förhållanden i fokus för samhällsförståel-
sen. Rationaliseringens principer födde, enligt tankefigurens berät-
telse, två framträdande samhällsprocesser i 1800- och 1900-talens 
samhällen; industrialisering och byråkratisering. Industrialiseringen 
innebar en långtgående standardisering (ibland längs löpande 
band) av varuproduktion, medan byråkratiseringen innebar en 
motsvarande standardisering av tjänsteproduktion (ofta utformade 
med hjälp av skriftliga dokument). Rationaliseringen genom indust-
rialisering och byråkratisering innefattar i sin tur åtminstone tre ty-
per av förändringsprocesser: 
 
a. Specialisering. Det moderna samhället utvecklar, inom såväl varu- som tjänstepro-
duktion, en alltmera långtgående arbetsdelning. I den offentliga eller politiska organi-
sationen utvecklas denna arbetsdelning dels som sektorisering i olika politikområden 
(t.ex. skol- eller miljöpolitik) och dels som specialisering inom dessa politikområden.  

                                         
22 Lars Ahlins bok är i mitt tycke befriande på så sätt att den lyfter fram den mycket innehålls-
rika reflexivitet som bars fram av den ungdomsgeneration som växte upp i det svenska 30-
talet. 
23 jag är medveten om att termerna ‘modernt’ och ‘postmodernt’ i sig är omstridda och att det 
förekommer en rad andra benämningar (se t.ex. Beck 1995, Wagner 1994) - jag har valt att inte 
fördjupa mig i denna term-excercis (därmed inte sagt att den är oväsentlig) utan väljer att hålla 
fast vid vad jag uppfattar som ett mer gängse eller vardagligt språkbruk. 
24 jag kommer längre fram diskutera innebörden i det som kan kallas politikens institutioner. 
25 den följande framställningen är inspirerad av Bogason 1996 samt Inglehart 1997. 



 
b. Centralisering. Det moderns samhällets centralisering ska ses som ett uttryck för be-
tydelsen av att bibehålla kontrollen över ett alltmer arbetsdelat eller sektoriserat sam-
hälle. I den politiska organisationen har dessa centraliseringsbehov bl.a. diskuterats i 
framväxten av korporativa system där staten i samspel med intresseorganisationer och 
expertis försöker styra och kontrollera ett politikområde. 
 
c. Formalisering. Det moderna samhället utvecklar också en långtgående formalisering 
av varu- och tjänsteproduktionen. I den politiska sfären utgör regelverk, budgetdo-
kument och olika informationssystem de kanske viktigaste delarna i denna for-
malisering. Formaliseringsprocesserna har inneburit en typ av anonymt ställföreträ-
darskap i det politiska arbetet. Istället för möten som sker direkt mellan individerna 
träder organisationer, dokument och förordningar in som en sorts ställföreträdande 
social länk mellan människor i det moderna samhället. 
 
Ovanstående tre förändringsprocesser föder ett antal samhällspro-
blem som har präglat politiskt arbete i det moderna samhället. För 
att åstadkomma politiska förändringar har politikens aktörer kom-
mit att intressera sig för de ‘perverteringar’ av långtgående sektori-
sering, elitisering och byråkratisk formalisering som kan uppträda i 
det moderna samhället. Politiskt arbete har därför kommit att riktas 
mot att skapa ökad integration, samhörighet och legitimitet i det 
politiska systemet. Om vi illustrerar saken med hjälp av mina fyra 
begrepp för politisk organisering kan sägas att politiskt arbete i det 
moderna samhället innebär (1) att via decentralisering motverka kon-
centrationstendenser och skapa ökad legitimitet i det politiska sy-
stemet, (2) att genom territoriell politik skapa ökad politisk integra-
tion och samhörighet inom en given geografisk yta, (3) att med 
hjälp av samordningsinitiativ integrera och skapa samhörighet mel-
lan och inom olika aktörsintressen och politikområden samt (4) att 
genom demokratisering öka legitimiteten och förhindra elitisering i 
samhällslivet. 

Betraktat i en tankefigurs förenklade perspektiv framstår det mo-
derna samhällets politiska landskap som relativt välordnat och 
byggt på ett rationellt sätt att se på möjligheter att förändra eller re-
formera samhället. I det postmoderna samhället är denna ordning 
och rationalitet däremot under upplösning. Det finns inte längre 
några fixa principer och en instrumentell mål-medel-rationalitet ter 
sig som alltmer absurd. Eller som Peter Bogason konstaterar: 
 

”If the hallmark of the modern society is processes of ra-
tionalization intended (but certainly not always succesful) 



to lead to integration or coherence, the signpost of the 
postmodern condition is processes of reasoning where 
there is no overarching rationale, but rather competing 
sources of understanding.”26 

 
Det postmoderna samhället konfronterar de politiska aktörerna in-
för flera, ibland inbördes motsägelsefulla, lösningar på olika politis-
ka problem. De politiska lösningarna formas i en fortlöpande dis-
kussion där skilda livsstilar, politiska intressen och organisatoriska 
förutsättningar blandas i relativt oförutsägbara beslutsprocesser. 
Om det moderna samhället formades av förhållandevis fasta orga-
niseringsprinciper kännetecknas den postmoderna politiken av en 
tilltagande fragmentisering.  

Jag kommer att rikta mitt intresse mot tre förändringsprocesser 
som alla kan kopplas till en sådan postmodern fragmentisering av 
samhällslivet. Det gäller (1) individualisering, (2) internationalise-
ring/regionalisering och slutligen (3) organisationssegmentering 
och organisationstillväxt.  

Politikens individualisering 
Individualisering anses av flera samhällsforskare utgöra den kanske 
viktigaste komponenten i den nuvarande samhällsförändringen. 
Ungefärligen har detta förklarats med att efterkrigstidens snabba 
ekonomiska utveckling skapat ett ökat utrymme för privat konsum-
tion och i takt med att utbildningssystemen byggdes ut gavs indivi-
derna helt nya möjligheter vad gäller val av livsstil, yrke och fritids-
intressen. I politiken har den ökande individualiseringen bl.a. an-
setts ha inneburit att de mer kollektivt orienterade folkrörelserna 
och även de politiska partierna fått problem vad gäller aktivitets-
nivåer, alltmedan mer tillfälligt framsprungna en-fråge-rörelser och 
lokala grupper förefaller ha fått ökande politisk uppmärksamhet 
och betydelse. Det postmoderna samhället innehåller, som Ronald 
Inglehart framhållit, en tilltagande kritik av samhällets politiska 
auktoriteter: 
 

”In the political realm, the rise of Postmodern values brings de-
clining respect for authority, and growing emphasis on partici-
pation and self-expression. These two trends are conducive to 
democratization (in authoritarian societies) and to more partici-

                                         
26 Bogason 1996, s. 17. 



patory, issue-oriented democracy (in already democratic socie-
ties). But they are making the position of governing elites more 
difficult.”27 

 
Jag kommer i den kommande analysen att utnyttja Ronald Ingle-
harts synsätt på politikens individualisering att denna kännetecknas 
av ökande deltagande och auktoritetskritik i det politiska arbetet. 
Jag väljer att begränsa undersökningen till tre aspekter hos Ingle-
hart (se citat ovan) som innebär att vi kan tala om ökande individu-
alisering i halländsk politik om… 
  
…intervjupersonerna anser att politiken alltmer kommit att präglas av ett ökande medbor-

gerligt deltagande 
…intervjupersonerna anser att politiken blivit alltmer sakfrågeorienterad 
…intervjupersonerna upplever att de allt oftare hamnar i mycket svårlösta beslutssituatio-

ner till följd av bl.a. en ökande auktoritetskritik. 

Politikens ökande internationalisering och regionalisering 
I debatten om regioner och regionutveckling har det varit vanligt 
att anknyta till ett uttalande av den dåvarande danske statsminis-
tern Poul Schlüter: 
 

”at den klassiske nationalstat er for stor til at løse mange af 
morgendagens problemer, som bedre kan klares regionalt, 
og for lille til at løse andre, der kræver en international 
ramme”28 

 
Det samhällsvetenskapliga intresset för politikens internationalise-
ring har varit mycket stort under det senaste decenniet. I litteratu-
ren kan vi finna uttryck som att internationalisering är ett ‘honnörs-
ord’, ‘one of the hallmarks of human history’ och rent av som ett 
‘mytiskt’ begrepp.29 Även regionaliseringsbegreppet har fått ökande 
betydelse i samhällsforskningen. Stort intresse har exempelvis äg-
nats åt de regionaliseringsreformer som under senare år genomförts 
i Spanien, Italien, Frankrike och Belgien. Regionaliseringen har upp-
fattats som en sorts politisk innovation och en rad samhällsforskare 
har entusiastiskt talat om ett framtida Europa som ett regionernas 
Europa. Det har också, som är tydligt i tanken om ett regionernas 
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Europa, gjorts kopplingar mellan begreppen internationalisering 
och regionalisering. En vanlig utgångspunkt, både i samhällsforsk-
ningen och i den allmänna debatten, har varit att de västerländska 
samhällena präglas av både ökande internationali-sering och regio-
nalisering. Men vad menas då med dessa begrepp? 

På ett övergripande plan har internationalisering definierats som 
en samlingsbeteckning på processer som manifesterar sig i en framväxt av 
olika slags nätverk av kommunikation, transaktion och organisation över 
statsgränserna.30 Kjell Goldmann skiljer på tre typer av internationa-
lisering:31  
1. Beslutsinternationalisering - rör nya former av internationellt be-

slutsfattande, t.ex. inom ramen för EU-systemet.  
2. Samhällsinternationalisering - rör kommunikationer, resor, impul-

ser etc som sker mellan människor/organisationer och över 
statsgränserna 

3. Probleminternationalisering - som avser de problem, t.ex. miljö-
problem, valutaoro etc, som har spridning över statsgränserna.  

 
Jag menar, i likhet med exempelvis den danske förvaltningsforska-
ren Lars-Thore Jensen, att dessa definitioner är alltför allmänna och 
till föga gagn vid empiriska studier av exempelvis ett läns eller en 
kommuns internationalisering.32 Det krävs ytterligare precisering 
och operationalisering av begreppet för att göra det användbart för 
analyser av konkreta politiska aktiviteter. Lars Thore Jensen har i 
detta sammanhang vidareutvecklat definitionsfrågan och preciserat 
begreppet som förvaltningsinternationalisering: 
 

”Forvaltningsinternationalisering er beslutninger, der en-
ten træffes med den hensigt at forøge antallet eller intensi-
teten af transaktioner på tværs af landegrænserne, eller be-
slutninger, der træffes som konsekvens af øgede eller mere 
intense transaktioner på tværs af landegrænserne.”33  

 
Denna definition ser internationalisering som dels antalet av politis-
ka beslut, kontakter relationer, aktiviteter etc som sker över na-
tionsgränsen och dels som intensiteten, dvs vilken betydelse dessa 
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beslut, kontakter har. Definitionen skiljer dessutom på om de poli-
tiska besluten antingen innebär att en region utvecklar egna strate-
gier eller insatser för att påverka internationella förhållanden eller 
om besluten fattas som en följd av politiska beslut i omvärlden. Jag 
kommer att förenkla definitionen i denna studie i så motto att en-
dast internationaliseringens frekvens och intensitet ska beaktas. Det 
innebär att jag kommer att pröva mitt material, främst utsagor från 
intervjupersoner, utifrån om det sker alltfler politiska beslut med 
internationell anknytning respektive om dessa beslut tenderar att 
bli allt viktigare.  

Regionaliseringsbegreppet kan ses på motsvarande sätt. I detta 
fall är intresset riktat mot regionen som politisk enhet. Och då 
hamnar vi en begreppsproblematik kring vad som avses med en 
region. Jag har i ett annat sammanhang diskuterat regionbegreppet 
och härvid avses, återigen med en förenkling, den politiska mellan-
nivån, mellan nationalstat och lokalsamhälle i det politiska syste-
met.34 Regionalisering kan då sägas ske när antalet och intensiteten i 
de politiska besluten på regionnivå ökar. Vi kan också uttrycka det 
som att regionalisering sker när regioner får utökade ekonomiska 
resurser, större lagliga befogenheter och ökat politiskt handlingsut-
rymme osv.35 

Jag är i första hand intresserad av att kartlägga hur de politiska 
aktörerna i Halland bedömer internationaliseringens och regionali-
seringens omfattning och betydelse för det politiska arbetet. På vil-
ka sätt anser aktörerna att internationaliseringen och regionalise-
ringen påverkat Hallands läns relationer till nationalstaten, de terri-
toriella aspekterna, demokratifrågorna och samordningsmöjlighe-
terna? 

Jag har ovan diskuterat innebörden i internationaliserings- och 
regionaliseringsbegreppen och jag kommer att pröva omfattningen 
av dessa processer i Halland som dels frekvens, dvs antalet aktivite-
ter, kontakter, relationer och beroendeförhållanden, dels intensitet, 
dvs vilken betydelse som tillmäts dessa aktiviteter eller beroende-
förhållanden. Jag ska rikta intresset mot främst följande frågor: 
 
…om intervjupersonerna anser att antalet internationella kontakter och beroendeförhållan-

den ökat  under senare år 
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…om intervjupersonerna anser att det internationella kontaktarbetet och beroendeförhål-
landen omfattar allt viktigare politiska frågor. 

…om intervjupersoner anser att halländsk politik kännetecknats av en ökande regionalise-
ring, dvs alltfler och allt viktigare aktiviteter och beroendeförhållanden på den regionala 
samhällsnivån. 

Organisationstillväxt som politiskt problem. 
I denna del har det sagts att de politiska systemen fött fram ett 
mycket stort antal nya politiska organisationer. Organisations-
byggandet har beskrivits som en uppsplittring både vertikalt och 
horisontellt. Vertikalt, dvs i linjen från central till lokal nivå, har ex-
empelvis regionnivån kommit att bli alltmer inbäddade i såväl 
lokalt verksamma organisationer (kommuner, kvartersgrupper) 
som visavi centrala organ (ämbetsverk, intresseorganisationer). Ho-
risontellt befinner sig regionen i ett ökande beroendeförhållande till 
såväl privata som halvoffentliga organisationer rörande exempelvis 
näringslivsutveckling, miljöfrågor, teknikutveckling, EU-lobbying 
osv. Dagens samhälle kan alltså sägas präglas av en snabb organisa-
tionstillväxt inom olika områden och på olika nivåer. 

Jag kommer att belysa dessa förändringsprocesser i Halland med 
hjälp av en fråga om graden av organisationssegmentering i hal-
ländsk politik under 1990-talet, dvs … 
 
…om intervjupersonerna refererar till en starkt ökande organisationstillväxt i såväl hori-

sontellt som vertikalt avseende 

Politisk styrning och organisering - ‘governance’ i Halland 
En ny term har myntats i det statsvetenskapliga ordförrådet under 
de senaste 10-15 åren. I den anglosaxiska statsvetarlitteraturen har 
uttrycket ‘governance’ kommit att ersätta den mer traditionstyngda 
termen ‘government’. I detta ligger inte bara en termförskjutning 
utan det är fråga om en förändring av tankeinnehåll: Governance 
betyder något annat än government. R.A.W. Rhodes konstaterar: 
 

”Rather governance signifies a change in the meaning of 
government, referring to a new process of governing; or a 
changed condition of ordered rule; or the new method by 
which society is governed”36 
 

                                         
36 Rhodes 1997, s. 46. 



Den tidigare utnyttjade termen ‘government’ refererar alltså till en 
mer enhetlig styrning inom nationalstatens ram medan ‘governan-
ce’ refererar till en sorts nätverksstat. Men vad är då det nya i da-
gens sätt att styra samhället eller att bedriva politik? Den norska 
maktutredningen kan, tolkat i bred mening, sägas utgöra en god 
sammanfattning av politikens utveckling från government till go-
vernance.37 Lite hastigt tecknat handlar det om ett uppbrott från 
modeller som t.ex. "den parlamentariska styrningskedjan", "den ra-
tionella beslutsmodellen" och en grundkritik av den klara uppdel-
ningen mellan offentlig och privat sektor. Istället träder andra per-
spektiv och modeller fram inom samhällsvetenskapen. Nya namn 
som organiserad anarki, förhandlingsekonomi och blandningsad-
ministration myntas. Politiken uppfattas som samspel och motspel 
snarare än som hierarkier. Samråd och förhandlingar har ersatt det 
enkla informationsutbytet etc. En mångfald av självständiga aktörer 
med egna värderingar och intressen ställs därmed i samhällsveten-
skapens fokus. Morten Egeberg, summerade i den norska maktut-
redningens kölvatten, utvecklingen på följande sätt: 

 
"This development indicates that the political organization 
of the nation-state cannot be adequately described only as 
majority rule and hierarchical control. Other forms of or-
ganization, such as for instance systems of bargaining and 
consultation and autonomous adjustment emerge as rather 
important elements"38 

 
Jag kommer i fortsättningen att betrakta ett politiskt styressätt (go-
vernance) i en region som bestående39… 
 
- av beroendeförhållanden (resursberoenden) mellan olika organisa-
tioner, offentliga såväl som privata, 
- av fortlöpande kontakter i organisationsnätverk där förhandlingar 
runt specifika frågor dominerar, 
- av både en viss grad av självständighet i förhållande till statsmak-
ten och en viss grad av offentlig auktoritet och styrning i nätverken. 
 

                                         
37 dock är att märka att den norska maktutredningen aldrig utnyttjar termen ‘governance’.  
38 Egeberg 1980, s. 237. 
39 se Rhodes 1997, s. 53, Bogason 1996, s. 40.  



Regionpolitik i Halland bedrivs alltså enligt detta synsätt, i organi-
satoriska nätverk, medelst huvudsakligen förhandlingar och i en 
sorts spänning mellan självständighet från staten och beroende av 
offentliga resurser. I det följande är avsikten att utveckla en teore-
tisk referensram för studier av ‘governance’ i Halland. Det är fyra 
huvudfrågor som ska undersökas: 
1. Territorialitet - geografisk gränsdragning i Halland. 
2. Decentralisering - nationalstaten och Halland. 
3. Demokratisk legitimitet - medborgarnas Halland. 
4. Samordning - politisk kraftsamling i Halland. 
 
Jag tänker i den följande teoridiskussionen dels presentera de fyra 
grundbegreppen ovan, dels diskutera deras relevans i skenet av 
tanken om en statsvetenskapens eftersläpande självförståelse och 
dels lämna en operationalisering, dvs konkreta frågeställningar 
kring hur begreppen ska analyseras i halländsk politik. 

Territorialitet - geografisk gränsdragning i Halland 
Studiet av territorialitet är i modern statsvetenskap starkt förknip-
pat med Stein Rokkans namn.40 Ett av de problem Rokkan brottades 
med handlade om frågan varför den politiska organiseringen, t.ex. 
relationerna mellan centralstat och regioner, kommit att utformas 
på så skiftande sätt i olika delar av världen. Rokkan pekade här på 
att territoriet spelade en stor roll. Rokkans iakttagelser visade, för 
att ta ett exempel på hans forskning om territorialitet, att den poli-
tiska organiseringen tycks variera beroende på territoriets geogra-
fiska belägenhet i förhållande till dominerande stormakter. Stein 
Rokkans arbeten har fått förvånansvärt få efterföljare i 1980- och 90-
talens samhällsvetenskap. Modern samhällsvetenskap tycks här föl-
ja en gammal tradition. Det påpekas ofta i forskningslitteraturen om 
territorialitet att begreppet, visserligen tillerkänts ett klassiskt värde 
i politikanalys, men att det likväl kommit att spela en relativt un-
danskymd roll.  

Territorialitet har inom statsvetenskapen varit starkt kopplad till 
frågan om nationalstatens suveränitet. Traditionellt har statsvetare 
analyserat suveränitet dels utåt, i ett försvar av det egna landet 
gentemot andra stater, dels inåt, i kontroll och styrning av de inri-
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kespolitiska förhållandena. Det har i litteraturen dock riktats bety-
dande kritik mot denna traditionella uppdelning. Ett ökande om-
världsberoende, både politiskt och ekonomiskt, har i litteraturen 
ansetts vara den viktigaste faktorn som föranlett denna kritiska 
omprövning. Kännetecknande för diskussionen och kritiken har 
dock varit en i det närmaste total avsaknad av empiriska studier 
kring detta problem. En dominerande slutsats i forskningen är att 
territoriella faktorer tycks spela en minskande roll för den politiska 
organiseringen om vi talar om territorialitet på den nationalstatliga 
nivån. Däremot är inte slutsatserna lika entydiga vad beträffar terri-
torialitetens betydelse i andra sammanhang, t.ex.vid politisk orga-
nisering på regional nivå. Bjarne Lindström har sammanfattat forsk-
ningen enligt följande: 
 

"En av våra viktigaste slutsatser är att dessa förändringar [i 
privat och offentlig maktutövning, min anm.] i hög grad 
handlar om förskjutningar i det känsliga förhållandet mel-
lan de politiska och ekonomiska strukturernas territoriella 
bas. Det etablerade systemet för samordning av det poli-
tiska och ekonomiska territoriet (nationalstaten) håller på 
att lösas upp och kompletteras med nya sätt för rumslig in-
tegration."41 

 
Vi kan i detta se en ytterligare sida av governancebegreppet. Terri-
torialitet är strikt kopplat till nationalstatens enhetliga styrning. En 
utveckling mot en nätverksstat leder oss till en betydligt mer kom-
plicerad geografisk avgränsning i politiken. I den fortsatta be-
greppsanalysen ska jag, trots kritiken, tillsvidare hålla fast vid tradi-
tionen och bibehålla kategorierna utåt respektive inåt, men fortlö-
pande belysa denna uppdelnings olika problem. I kategorin territo-
rialitet utåt har statsvetenskapen ägnat intresse åt studier av in-
ternationella konflikter, inom bl.a. försvars- och säkerhetspolitikens 
områden. Den globala säkerhetsordningen har i mycket stor ut-
sträckning kommit att bli analyserad i termer av territoriell suverä-
nitet utåt.42 Bilden av denna territoriellt grundade säkerhetsordning 
har dock kommit att ifrågasättas av en rad olika skäl. En del i denna 
modifiering kan knytas till den ökande internationaliseringen samt, 
vilket är av intresse för denna studie, till den ökande regionalise-
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ringen. En del bedömare har kommit att tala om regionaliseringen 
som en "globalisering av regionerna". Ivo Duchacek har träffande 
illustrerat saken på följande sätt: 

 
"...thus, paradoxically, localism and regionalism are in the 
process of being globalized by the perceived or directly 
experienced effects, occuring far beyond the national 
boundaries, and affecting nations and their subnational 
segments selectively and unevenly, from Chernobyl, Basle, 
the Arab oil embargo, acid rain and international terror to 
everyday fluctuations of prices and credits on the world 
markets."43 

 
 Tankeinnehållet i denna diskussion kan ungefärligen beskrivas 
med att vi under 1970- och 80-talen sett en markant decentralise-
ringsvåg i de flesta västeuropeiska stater. I många länder har regio-
nerna eller länen fått del av dessa decentraliserade resurser.44 Pa-
rallellt med detta sker en internationaliseringsprocess. Staterna blir 
alltmer beroende av varandra och i denna utveckling är regionerna 
inblandade. Regionernas arbete internationaliseras eller globalise-
ras. Det visar sig bl.a. i ett ökande gränsregionalt samarbete och i 
fler internationella kontakter. Utrikesdepartementen i olika stater 
tvingas nu dela den diplomatiska kompetensen med aktörer i bl.a. 
regionala och gränsöverskridande nätverk.45  

I kategorin territorialitet inåt är det möjligt att urskilja åtminstone 
tre olika statsvetenskapliga inriktningar. För det första har territori-
alitet i det inrikespolitiska arbetet studerats inom den tradition som 
i brittisk samhällsvetenskap ofta fått beteckningen territorial politics. 
Förenklat kan denna tradition sägas innehålla analyser av hur för-
ändringar av de politiskt-administrativa gränserna i en stat påver-
kar samhällets värdefördelning. Problemområdet har i den svenska 
statskunskapen huvudsakligen studerats kring dels effekterna av 
kommunblocksreformerna och dels vad beträffar länsindelnings-
problemet i svensk politik.  

I den andra statsvetenskapliga inriktningen inom kategorin terri-
torialitet finns regionalismen. En ganska omfattande, och sannolikt 
även växande, samhällsvetenskaplig litteratur har ägnat sitt intresse 
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åt regionalismen som politiskt fenomen. Regionalism är ett både 
omtvistat och mycket mångtydigt begrepp, men begreppet förknip-
pas ofta med att det innehåller en ideologisering eller politisering 
av regionen som syftar till ökande grad av självständighet, att regi-
onalismen ofta befinner sig i konflikt med den centrala statsmakten 
samt att regionalismen ofta betonar regionen som en historiskt och 
kulturellt betingad gemenskap46 

Regionalismen anses stå relativt svag i Norden. Sverker Sörlin 
(1992) hävdar att svensk politik knappast haft mer än några få 
"krusningar på ytan" i regionalistisk riktning. Dessa krusningar kan, 
för det första, förknippas med en förhållandevis svag ström av rö-
relser där begreppet regional självtillit blivit en viktig del. Det gäller 
rörelser, ofta förankrade i lokalsamhället, för att bryta en negativ 
regional utveckling och istället satsa på regional mobilisering.47 En 
andra typ av krusning på den regionalistiska ytan är den, också re-
lativt svaga, ström av huvudstadskritik som då och då växer fram 
ute i olika, oftast mer perifera, landsdelar. Mera intressant är kanske 
en tredje strömning som idag går under benämningen nyregiona-
lism och som innebär ett hävdande av det regionala intresset i en 
situation av ökande regional konkurrens internationellt. I Skåne tas 
fler och fler initiativ till att öka integrationen över Öresund och mot 
Nordtyskland, i Mälardalen finns ett organisatoriskt regionsamar-
bete, i Barentsregionen tas initiativ till utökade kontakter osv.48  

Den tredje inriktningen i kategorin territorialitet inåt kan sägas 
befinna sig mittemellan territorial politics och regionalism. Det jag 
tänker på är den relativt omfattande statsvetenskapliga forskningen 
om regionalpolitik. Regionalpolitiken kan i Sverige ses som en av få 
riktigt betydelsefulla politikinsatser där regionen och territoriet stått 
i centrum. Regionalpolitik har utformats i en växelverkan mellan å 
ena sidan en centralt dirigerad stöd- och planeringsverksamhet och 
å den andra av regionala/lokala initiativ underifrån.49  

Jag ska i analysen av halländsk politik under 1990-talet låta inter-
vjupersonerna få ta ställning till ett par frågor rörande territorialitet: 
 
…Vilken betydelse tillmäter intervjupersonerna geografisk avgränsning och indelning för 

det politiska arbetet idag? 

                                         
46 denna stipulation har inspirerats av Rokkan-Urwin 1982, Sörlin 1992, Elander 1978:36-49. 
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48 se t.ex. Gidlund-Sörlin 1993:188-221. 
49 jfr Elander 1978, Johansson 1991. 



… Anser intervjupersonerna att platsidentifikation - en identitet med ett visst geografiskt 
område/ett landskap/en stad/ett kvarter etc är av stor eller liten politisk betydelse idag? 

… Anser intervjupersonerna att vi har för många län i Sverige?  
…Vilken är intervjupersonernas åsikter om Hallands län vad gäller framtidens länsindel-

ning?  

Decentralisering - nationalstaten och Halland 
Vi kunde i föregående avsnitt konstatera att en viktig del av diskus-
sionen om den politiska förändringen innefattat en föreställning om 
att nationalstatens betydelse kommit att bli alltmer urholkad i takt 
med en ökande internationalisering. En huvudtanke eller avsikt 
med denna studie är att försöka belysa dessa ståndpunkter med 
hjälp av aktuella förändringsprocesser i halländsk politik. Är det så 
att nationalstatsnivån, dvs främst riksdagen, regeringen och de cen-
trala verken, förlorar mer och mer av sin politiska betydelse i hal-
ländsk politik? För att undersöka denna fråga ska jag ta hjälp av ett 
klassiskt statsvetenskapligt begrepp, nämligen decentraliseringsbe-
greppet. 

I den aktuella svenska regionfrågan har decentraliseringsbegrep-
pet givits en framträdande plats i diskussionen. Många bedömare 
har sett ett samband mellan å ena sidan en fortlöpande de-
centralisering till regioner och kommuner, och å den andra, en cent-
ralisering av nationalstatliga funktioner till överstatliga institutio-
ner, främst då inom EU.50 Nu har dock detta samband mellan inom-
statlig decentralisering och överstatlig centralisering satts ifråga. Är 
det verkligen så att dessa processer betingar varandra? En del kriti-
ker har här pekat på att situationen ser högst olikartad ut i olika 
länder och i olika politiska system.51  

I detta ligger också ett metodologiskt problem knutet till frågan 
om en statsvetenskapens eftersläpande självförståelse. Hur ska de-
centralisering analyseras i en situation där den relativt enhetliga na-
tionalstatliga suveräniteten urholkas genom att regioner och kom-
muner kommit att bli allt mer integrerade i såväl vertikala som ho-
risontella organisationsberoenden? I klassisk statsvetenskaplig teo-
ribildning har decentralisering förknippats med termer som delege-
ring, utlokalisering och kommunalisering. Termer som alla är starkt 
bundna till en mycket enhetlig nationalstatlig politisk arena. En 
arena där den centrala statsmakten via riksdags- och regeringsbe-
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slut förfogar över styrinstrument som förhållandevis oproblema-
tiskt förmår förändra villkoren för regioner och kommuner. De-
centraliseringsbegreppet är alltså starkt kopplat till ett national-
statsperspektiv (‘government’) som förefaller föråldrat om vi väger 
in perspektiven om en nätverksstat (‘governance’). Även om natio-
nalstaten lever kvar är det ändock tveksamt om den centrala stats-
makten kommer att kunna styra kommuner och län på samma sätt 
som tidigare. Jag menar att statsvetarna i allt väsentligt saknar en 
mer utvecklad teoretisk nyorientering av dessa problem. Jag ska i 
denna studie och tillsvidare följa redan invanda och här kritiserade 
fotspår. Jag ska dock återkomma till den metodologiska frågan och 
diskutera decentraliseringsbegreppets relevans i mitt slutkapitel. 

Decentraliseringsbegreppet ska i den empiriska analysen betrak-
tas med utgångspunkt taget i den centrala statsmaktens relationer 
till halländsk länspolitik. Jag tänker utnyttja en mycket enkel mo-
dell för att karakterisera denna relation.52 Intresset riktas mot de re-
gionala nätverkens autonomi eller dess handlingsfrihet och hand-
lingsförmåga. Decentralisering uppfattas då som det regionen får, 
kan och vill göra. Autonomin ses vanligen som icke bara beroende 
av vad den centrala statsmakten tillåter respektive stimulerar utan 
också vad regionen självt utvecklat för typ av kapacitet och intresse 
att bedriva en viss verksamhet. Decentraliseringfrågan måste då 
vägas i kategorier som har med den centrala styrningen att göra, 
men också i termer av vad regionen, internt, förmår åstadkomma. 
Detta kan åskådliggöras på följande sätt:  

 

styrning interna karaktär
Centralstatlig Regionens

Strategival

Får

Kan

Vill

Regler

Bidrag Kompetens

Indirekt

Indirekt

 
 
Figur. Decentraliseringsvariabler. 
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Vad regionen får göra, dvs regler eller lagstiftning kring sakområ-
den och procedurer bestäms centralt. Detta kan endast indirekt 
kopplas till hur regionens interna karaktär är utformad även om 
regionen i t.ex. sina strategier på olika sätt, via exempelvis läns-
styrelser eller kommun- och landstingsförbund, försöker påverka 
regelverket. I kategorin kan är naturligtvis de resurser i form av 
pengar, kapital och kunskap som central nivå bidrar med en viktig 
faktor för regionens möjligheter i olika avseenden. Här är dock re-
gionens interna förhållanden också en viktig variabel då det gäller 
dess förmåga att förvalta de bidrag som ställts till förfogande. I ka-
tegorin vill spelar den centrala nivån en mera indirekt roll även om 
naturligtvis både regelverk och resurstilldelning påverkar regio-
nens möjligheter att driva en egen strategi. Men i stort betingas re-
gionens strategival av dess egen, interna, förmåga att utveckla olika 
typer av framtidsstrategier etc. Kategorin vill kan naturligtvis också 
innebära att regionen på olika grunder inte vill, dvs vägrar att ge-
nomföra policy-beslut som den centrala nivån utformat. 

De kommande analysuppgifterna fokuseras därmed på en tude-
lad problematik. Å ena sidan kommer intresset att riktas mot den 
centralstatliga nivåns avsikter och ambitioner i Halland. Å den 
andra sidan är regionens eller hallänningarnas egna strategier också 
av intresse. Den politiska organiseringen av en region blir dels be-
roende av vad den centrala statsmakten tillåter/stimulerar, men 
dels också vilka politiska lösningar regionen självt förmår förverkli-
ga. Det är tänkbart att regionen vill utveckla en strategisk be-
redskap för att göra sig relativt sett oberoende av centralmakten, att 
försöka undvika en för stark bindning till de bidrag centralmakten 
lämnar. Detta kan ske främst horisontellt, genom samarbete med 
privata aktörer i regionen och i ökande s.k. paradiplomatiska kon-
takter internationellt, t.ex. via utökat gränsregionalt samarbete eller 
kontaktarbete i Bryssel.  

 Den empiriska uppgiften avser här att identifiera aktörsuppfatt-
ningar i halländsk politik om de olika decentraliseringsvariabler 
som presenterats i figuren ovan. Syftet är därvid att erhålla indika-
tioner på hur aktörerna i halländsk politik betraktar och värderar 
relationerna mellan central och regional nivå. Följande frågor ska 
behandlas: 
 



…På vilka sätt beskriver intervjupersonerna kontakterna mellan halländska politikaktörer 
och den nationella eller centralstatliga nivån? Betraktas kontakterna som stöd-
jande/hindrande eller ömsesidiga/ensidiga 

…Vilka strategier förordar intervjupersonerna när det gäller att minska beroendet visavi 
den centrala nivån?  

…Anser intervjupersonerna att det uppstått några intressekonflikter mellan central nivå 
och regional nivå till följd av att regionen/kommunen bedrivit egen internationell kon-
taktverksamhet?  

Demokratisk legitimitet - medborgarnas Halland 
I den regionpolitiska debatt som förts i Sverige på 1990-talet har det 
allmänt ansetts existera ett demokratiskt underskott i länspolitiken. 
De viktigaste reformmotiven i den s.k. regionberedningen utgjordes 
demokratiargument. Demokratidebatten har utgått från att det 
uppstått en alltmer besvärande demokratibrist. Det demokratiska 
underskottet i regionerna har uppkommit på två sätt: Dels i ett, vad 
jag skulle vilja kalla, ett globaliseringsproblem. Dels i ett regionali-
seringsproblem. I globaliseringsproblemet innebär den ökande inter-
nationaliseringen eller globaliseringen att medborgarna i allt större 
utsträckning utsätts för beslut eller åtgärder som de inte kan utkrä-
va politiskt ansvar för. Huvudtanken är här att den traditionella 
demokratimodellen, med sin fasta förankring i det nationalstatliga 
territoriet, förlorat i betydelse i takt med att politiska beslut, eko-
nomiska transaktioner, valutaflöden, miljöproblem etc kommit att 
globaliseras. Det kan exempelvis synas problematiskt att an-
svarsbelägga de halländska politikerna för försurningsskador i länet 
som huvudsakligen orsakats av svaveldioxidutsläpp från Storbri-
tannien. Det kan invändas att dessa problem inte representerar nå-
got nytt, nationalstaterna har alltid befunnit sig i ett internationellt 
beroende, men många bedömare hävdar att en sorts kritisk eller 
kvalitativ gräns har passerats. Den nyss nämnde David Held be-
skriver situationen med hjälp av governancebegreppet: 
 

"Regional and global interconnectedness contests the tradi-
tional national resolutions of the central questions of de-
mocratic theory and practice. The very process of gover-
nance seems to be 'escaping the categories' of the nation-
state. The implications of this are profound, not only for 
the categories of consent and legitimacy but for all the key 
ideas of democratic thought: the nature of a constituency, 
the meaning of accountability, the proper form and scope 



of political participation, and the relevance of the nation-
state"53 

 
Grundtanken är alltså att internationaliseringen för med sig ett 
ökande demokratihot som får återverkningar även på den regionala 
samhällsnivån. Det är emellertid inte alldeles säkert att globalise-
ringsproblemet också ensidigt urholkar demokrativärdena på den 
regionala nivån. Det kan i förstone synas rimligt att anta att regio-
nerna följer nationalstaten vad gäller förlorade demokrativärden, 
dvs att internationaliseringen påverkar regionernas demokrati-
värden på ett med nationalstaten likartat sätt. Men det har också 
hävdats att regionerna här istället kan komma att få en s.a.s. demo-
kratiskt kompenserande roll. Om regionerna (alternativt kommu-
nerna) ges en stärkt ställning i framtidens samhällsorganisation 
skulle de kanske kunna kompensera den demokratiska försvagning 
som äger rum på central eller nationalstatlig nivå. Den svenska mo-
dellen skulle med andra ord ersättas med en mängd olika regionala 
"filialmodeller.54  

I det andra problemet, regionaliseringsproblemet, har demokrati-
modellen hamnat i obalans på grund av att decentraliseringen till 
regionerna i ökande grad kommit att ske med hjälp av instrument, 
t.ex. bildande av halvoffentliga bolag/stiftelse eller via informella 
förhandlingsnätverk, som regioninvånarna fått allt svårare att få 
insyn i eller utkräva politiskt ansvar för. De politiska beslut som fat-
tas har blivit anonymiserade och medborgarna har svårt att uppfat-
ta åtgärdernas koppling till ansvariga beslutsfattare.   

Denna diskussion förs även i andra västeuropeiska stater. Regio-
nernas resurser har i olika avseenden stärkts, men ett demokratiskt 
underskott har uppstått i detta att regionernas demokratiska för-
ankring eller legitimitet urholkats. I detta ligger ett intressant di-
lemma i det demokratiska systemets behov av både öppen debatt 
och slutna förhandlingar. Den öppna debatten är nödvändig för 
medborgarnas inflytande och kontrollmöjligheter, medan slutna 
förhandlingar är nödvändiga för att ge bredd och effektivitet åt de 
politiska lösningarna.55  

                                         
53 Held 1991:204, jfr även Reich 1991, Camillieri-Falk 1992.  
54 jfr Stenelo 1990:328ff. 
55 jfr Jerneck 1994:221. 



Diskussionen om det demokratiska underskottet, både som ett 
globaliserings- och regionaliseringsproblem, talar för en föränd-
ringsriktning mot nya och utvecklade former för demokratisk legi-
timitet i regionerna. I Sverige har, som redan nämnts, regiondemo-
kratin traditionellt handlat om landstingens roll visavi den statligt 
kontrollerade och relativt anonyma länsstyrelsesfären. Dagens de-
batt om dessa frågor handlar om att överföra regionala utveck-
lingsuppgifter (t.ex. näringslivspolitik, regionalt stöd, EU-stöd, tra-
fikfrågor etc) från länsstyrelserna till folkvalda eller kommunalt 
styrda organ. På detta sätt hoppas många på att regionpolitiken kan 
demokratiseras genom att partipolitiken, folkrörelser och massme-
dier ska ges en ny och mer aktiv roll i länspolitiken.  

Diskussionen berör ett brett och ytterst komplicerat spektrum av 
frågor rörande den politiska och demokratiska organiseringen av 
regionerna. Det handlar om mångtydiga företeelser och begrepp 
som demokratisk legitimitet, om medborgarnas roller och infly-
tande, om makt- och kompetensfördelning mellan kommun och stat 
etc. Även i denna del vill jag efterlysa teoretisk nydaning. Frågorna 
om regiondemokratisk förnyelse kräver även demokratiteoretiskt 
nytänkande. Till detta ska jag emellertid återkomma och nöjer mig 
med att här och nu endast koncentrera mig på ett antal specifi-
cerade delar i det vi kan kalla för ett politiskt medborgarskap.56 Jag 
ska i min analys av Halland specificera frågan om regionernas de-
mokratiska legitimitet till två aspekter som båda utgår från medbor-
garnas intressen och behov: 

Den ena aspekten består i att undersöka medborgarnas möjlighe-
ter att i allmänna val utkräva politiskt ansvar för regionalt fattade 
beslut. I detta sammanhang är de politiska partierna strategiska aktö-
rer och intresset riktas här mot vilken roll partierna haft för den re-
gionala utvecklingen och vilken roll de bör spela i framtiden. Intres-
set kommer här också att riktas mot partierna som diplomatiska aktö-
rer, dvs vilken roll har och bör partierna spela i de regionala nätver-
kens kontakter utomlands.57  

                                         
56 Jag använder medborgarskap i den breda kategorin "politiskt medborgarskap" som innebär 
att "Citizens are active participants in the community as well as in the polity, contributing to 
the common welfare, to the economy´s wealth production and, most significantly, sharing in 
the rights and responsibility of the polity" (Ranson-Stewart 1989:14ff). 
57 jfr Jerneck 1990 och 1994. 



Den andra aspekten avser att belysa medborgarnas möjligheter 
till insyn eller graden av öppenhet i de regionala organens arbete. 
Traditionellt har öppenheten och insynsmöjligheterna betonats som 
ett särskiljande kännetecken för svensk förvaltnings- och demo-
kratitradition. Öppenhet har i denna tradition betraktats som en 
nödvändig förutsättning för ett fungerande politiskt deltagande. 
Men vi bör också, som diskuterats ovan, tala om en mer sluten för-
handlingskultur i svensk förvaltnings- och demokratitradition. Med 
ökande internationalisering och kraven på nationell kraftsamling 
internationellt har en del bedömare sett en risk i att förhandlings-
kulturen kommit att dominera på opinionsbildningskulturens be-
kostnad.58  

I den kommande analysen av halländsk regiondemokrati är det 
följande frågor som står i fokus: 
 
… Anser intervjupersonerna att de regionala demokratifrågorna, allmänt betraktat, fått 

ökande eller minskande betydelse under de senaste tio åren? 
…Upplever intervjupersonerna att det finns ett demokratiskt underskott i dagens regionpo-

litik? 
… Anser intervjupersonerna att regionala frågor fått ökande eller minskande betydelse i 

halländsk partipolitik under de senaste tio åren?  
…Hur ser intervjupersonerna på frågan om en stärkt direktvald regional nivå i svensk poli-

tik? 
… Anser intervjupersonerna att regionen och det regionala utvecklingsarbetet utsatt för of-

fentlig granskning och insyn eller är det en mer anonym förhandlingskultur som domine-
rar?  

Samordning - politisk kraftsamling i Halland 
Samordning är ett annat klassiskt, om än inte lika värdeladdat, be-
grepp som decentralisering, territorialitet eller demokrati. Samord-
ning brukar i förvaltningslitteraturen förknippas med styrningspro-
blem i komplicerade politiska miljöer. Samordningsbegreppet är 
omtvistat i forskningslitteraturen. En minimidefinition av sam-
ordning kan beskrivas negativt, nämligen som politiska aktiviteter 
som syftar till att förhindra att beslut i olika sfärer motverkar var-
andra. Detta indikerar också en maktaspekt i samordningsbegrep-
pet. Samordning kan innebära ingrepp i andra aktörers hand-
lingsfrihet, dvs att förhindra en aktör att genomföra specifika poli-
tiska beslut.59  

                                         
58 jfr Stenelo 1990 och Jerneck 1994. 
59 detta avsnitt om samordning är hämtat från Johansson 1995 



I Sverige har regionfrågan och länens framgångar (eller misslyck-
anden) ofta tecknats som ett samordningsproblem. Samordnings-
frågan har utgjort ett av de viktigare administrativa problemen i 
utformningen av svensk regionalpolitik och också i skilda administ-
rativa reformförsök av svensk länsförvaltning. Samordningsfrågan 
har i allt väsentligt överskuggat länsindelningsfrågan och det är 
ingen överdrift att säga att administrativ samordning har utgjort ett 
ledmotiv i svensk länsförvaltnings historia under efterkrigstiden.  

Behovet av samordning förknippas ofta med olika typer av kriser 
i det politiska systemet. Det kan vara händelser eller förändringar i 
regionens omgivning, t.ex. radioaktivt nedfall eller en fortlöpande 
internationaliseringsprocess. Detta kan leda till krav på samordning 
mellan aktörerna för att inte problemen ska förvärras eller alter-
nativt att förändringarna kan hanteras på ett mer effektivt sätt. 
Andra typer av samordningsbehov kan uppstå i att det politiska 
systemet fungerar dåligt internt, t.ex. genom att kommunikationen 
mellan aktörerna är bristfällig, att aktörerna saknar en gemensam 
problemsyn eller gemensamma mål, att systemet splittras av starka 
organiserade intressen eller av starka professioner osv. I svensk 
länsförvaltning har sektorsintressena, t.ex. arbetsmarknad, trafik- 
och miljövårdsområdena arbetat i olika sfärer, ofta med olikartad 
problemsyn och med motstridiga mål.60 

I den kommande teoridiskussionen om samordningsfrågor är det 
tre variabler som intresset huvudsakligen kommer att riktas mot:61 
Den första frågan handlar om betydelsen av historiska traditioner för 
samordning. I varje län finns ett specifikt samordningsklimat, dvs 
det finns en tradition av både samordningskonflikter och strategier 
för problemlösning. Om vi betraktar de traditionella svenska länen 
finns exempelvis traditioner av konflikter mellan kommuner, mel-
lan kommuner och länsstyrelse och konflikter mellan sektorsintres-
sen, t.ex. mellan arbetsmarknadspolitik och miljöpolitik.  

Den andra frågan berör samordningens procedurer eller organise-
ringstekniker. Dessa procedurer rör ett brett spektrum av aktiviteter, 
alltifrån införande av enstaka auktoriserade regler till skapande av 
helt nya förhandlings- eller kommunikationssystem. Den or-
ganisationsteoretiska litteraturen uppvisar här en nära nog oöver-

                                         
60 jfr Dunsire 1978, Beckman 1987. 
61 jfr Beckman-Johansson 1985, Beckman 1987. 



skådlig mängd instrument eller tekniker för samordning. Det kan 
gälla frågor såsom förekomst av  
• regler eller regelsystem respektive finansiella styrmedel62 
• linking-pin-organisationer, dvs aktörer som fungerar som infor-

mations- och kommunikationsknutpunkter i ett län.63 
• samarbetsprocesser i övrigt, t.ex. specifikt etablerade samord-

ningsorganisationer, skilda typer av informationssystem, och 
förhandlingsformer. 

 
Forskningen kan visa upp ett flertal studier där den ledande regi-
onmyndigheten (länsstyrelse, provinsmyndighet, delstatsregering 
etc) haft en strategiskt viktig roll som mäklare eller konfliktlösare 
vid intressekonflikter dels mellan offentliga och privata aktörer, 
dels mellan central och lokal politisk nivå samt dels mellan urbana 
centra och glesbygdsområden. Myndigheten har här kunnat ge legi-
timitet åt olika regionala aktiviteter, man har kunnat fungera som 
katalysator för att få igång regionala projekt och man har lyckats 
binda samman skilda aktörsintressen genom att tillhandahålla för-
handlingsfora osv.  

 Det tredje området handlar om samordningens beroende av en 
gemensam problemsyn mellan aktörerna. Organisationsteorin pekar 
på att olika typer av värderingar kan utgöra barriärer mot samord-
ning. Aktörernas tolkning av fakta i en fråga, bedömningar av mål-
sättningar, konsekvenser etc påverkas av aktörernas utbildnings-
bakgrund, professionella kompetens, tidigare erfarenheter osv. Ak-
törerna utvecklar specifika filter genom vilken informationen silas 
och i organisationslitteraturen talas det ofta om mentala eller kogni-
tiva barriärer.64  

Utgångspunkten i de analyser som gjorts är att en region genom-
korsas av en mängd olika uppsättningar av mentala kartor eller 
problemuppfattningar. Privata företag, intresseorganisationer, olika 
politiska sektorsområden och kommuner arbetar i sfärer med delvis 
olika problembilder, olika värderingar, olika rutiner och olika syn-
sätt vad gäller problemlösning. Internt, inom varje sfär, råder uni-
                                         
62 jfr Beckman-Johansson 1985. 
63 linking-pin-organisationer brukar förknippas med två huvudfunktioner: (1) som kommuni-
kationskanaler mellan olika organ, (2) som resursfördelare för att skapa kontakt mellan organi-
sationer (se Aldrich-Whetten 1981). 
64 se t.ex. Beckman-Carling 1987, Jönsson 1983, Törnqvist 1993 (talar om "omgivningsbilder", s. 
152). 



formitet, dvs man arbetar med en gemensam problemsyn, men utåt, 
i kontakt med andra sfärer, är synsätten och värderingarna ofta 
olikartade. De kognitiva kartorna är alltså ofta högst olikartade 
inom exempelvis jordbrukssektorn, sjukvården, eller arbetsmark-
nadsområdet. När sedan dessa sfärer möts i gränsöverskridande ak-
tiviteter kan olika typer av konflikter eller barriärer uppstå som för-
hindrar ett bra samordningsresultat.65 

Utifrån denna genomgång kommer analysen i kapitel fyra att 
vägledas av följande frågor till intervjupersonerna i Halland: 
 
…Hur upplever intervjupersonerna samarbetsklimatet mellan de viktigaste aktörerna i lä-

net? Vilka är de viktigaste konfliktpunkterna och hur löses konflikter? 
…Finns det enligt intervjupersonerna en gemensam problemsyn i samarbetet? 
…Finns det enligt intervjupersonerna en sorts historisk intressegemenskap eller tradition 

för samarbete och samordning i regionen? 
…På vilka sätt anser intervjupersonerna att förutsättningarna för samordning förändrats 

under de senaste tio åren? 

Summering 
Låt mig så i korthet få summera de teoretiska utgångspunkterna 
inför den fortsatta framställningen. Intresset riktas mot att undersö-
ka politisk förändring, politisk styrning och politisk organisering i 
halländsk politik under 1990-talet. Vägledande för analysen blir 
dels en undersökning av regionala förändringsprocesser som indi-
vidualisering, internationalisering/regionalisering och organisa-
tionstillväxt, dels fyra statsvetenskapliga grundbegrepp. Det kom-
mande resultatkapitlet syftar till att ge en bild av på vilka sätt den 
politiska förändringen påverkat halländsk politik under 1990-talet. 
Undersökningen baseras huvudsakligen på utsagor av intervjuper-
soner. I några delar kompletteras intervjupersonernas utsagor med 
hjälp av en enkätundersökning bland förtroendevalda i kommun-
styrelser och landstingsstyrelse. Till detta ska så läggas en mer prin-
cipiell reflektion kring det jag kallar en statsvetenskapens efter-
släpande självförståelse. Syftet är att, på ett försöksmässigt sätt, 
granska den statsvetenskapliga teoribildningen i ett politiskt epok-
skifte.  
 
 

                                         
65 jfr Törnqvist 1993:152, Beckman-Carling 1987, kap 5. 



4 Halland som politisk gemenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
Jag har under nära tre års tid följt halländsk politik. Jag har i inter-
vjuform samtalat med ledande beslutsfattare, jag har samlat skrift-
ligt material och följt politiska händelser i Halland med hjälp av 
dagspressen. Ett centralt tema i mitt material handlar om politisk 
förändring. Det har uttryckts farhågor för de mycket snabba för-
ändringarna i arbetslivet, för svårigheterna att upprätthålla en god 
kvalitet inom vård och omsorg och för den unga generationens 
framtidsutsikter. Men det finns också förväntningar. Det gäller ut-
vecklingen av kunskapssamhället, kring kulturell nydaning och i 
tankegångar om en hållbar ekologisk utveckling. Jag tror inte att 
Halland härvidlag är unikt. Det sker en omvandling av Sverige.  

Det pågår, visar mitt material, ett intensivt tankearbete och en 
spännande diskussion om framtiden. För de allra flesta av de jag 
samtalat med finns åsikten att politiskt arbete leder till förbättring-
ar. Politik är, för att återknyta till Lars Ahlin, konsten att framställa 
den sak som ligger sämre till så att den ligger något bättre till. Jag 
menar, för att göra en personlig reflektion och med risk för att fram-
stå som naivt okritisk, att politiker och makthavare arbetar med 
både uppriktiga och realistiska avsikter. Politiken har under det se-
naste åren fått klä skott för medias och allmänhetens misstro. Politik 
är mygel, fusk med representation, maktfullkomlighet och en verk-
samhet som är sig själv nog. Tveklöst förekommer misshälligheter 
och fusk. Till detta finns, tror jag, ett ökande gap mellan politikelit 



och folk vad gäller åsikter, sätt att uttrycka sig och övriga livsvill-
kor. De jag talat med är emellertid starkt medvetna om dessa pro-
blem. Det finns en politisk vilja till förändring och det som domine-
rar i mina anteckningar är att huvuddelen av politiker och besluts-
fattare i Halland arbetar med det allmännas bästa för ögonen. Det 
finns många goda ambitioner, öppenhet för olika lösningar och en 
konstruktiv vilja att åstadkomma förbättringar.  

Men, vilket är viktigt att framhålla, de flesta makthavare upple-
ver att politikens handlingsutrymme minskar. Viljan finns alltså, 
liksom många samhällsproblem att ta itu med, men det har blivit 
allt svårare att hitta de rätta framkomstvägarna. Det är i detta sam-
manhang denna studie ska ses. Jag vill pröva omfattningen av sam-
hällsförändringen och på vilka sätt detta påverka villkoren för poli-
tiskt arbete och politisk aktivitet. Jag ska i detta kapitel återge och 
analysera vad intervjupersonerna uttalat, dels om politisk föränd-
ring under 1990-talet, dels om politisk styrning och politisk organi-
sering i dagens regionpolitik i Halland. I fokus står utsagor i mitt 
intervjumaterial som dock kommer att kompletteras med både sta-
tistiskt material och uppgifter ur dagspressen. Jag ska dock inleda 
med att i korthet beskriva den svenska regionfrågans utveckling för 
att ge läsaren en bakgrund till det som utspelar sig i Halland. 

Den svenska regionfrågan - en bakgrund 
Bakgrunden till initiativen att reformera den svenska länsnivån kan 
spåras i de ökande spänningar och problem som mötte svensk läns-
förvaltning från början av 1980-talet. Samordningsproblemen mel-
lan olika sektorsmyndigheter upplevdes som svåra att hantera och 
länsstyrelserna hade inte tillräckligt med resurser och kompetens 
för att möta ökande krav från privata aktörer och från kommuner 
och landsting. Den offentliga sektorns finansiella problem var na-
turligtvis en annan faktor i sammanhanget. Trots att en rad stegvisa 
regionreformer genomförts sedan 1960-talet upplevdes behovet av 
en mer samlad länsreform som allt mer angelägen. I april 1991 till-
satte regeringen, efter ett önskemål från kommun- och landstings-
förbunden, en utredning för att  göra en analys av den offentliga 
verksamhetens regionala uppbyggnad samt att göra en perspektiv-
studie med olika alternativ för en framtida struktur.66  I direktiven 
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framhölls att utredningen, som tog namnet Regionutredningen, sär-
skilt borde ägna tid åt att belysa 
 
-  behovet av regionalt samarbete vid stora infrastrukturprojekt, t.ex. 
 Öresundsbron. 
-  behovet av samarbete över länsgränserna vad gäller miljöpolitiska 
 aktiviteter. 
-  behovet av regionalt samarbete inom storstadsområden och inom 
 andra större regioner. 
-  behovet av regional anpassning till den ökande internationalise
 ringen. 
 
Det är alltså värt att notera att det redan i direktiven förs in ett in-
ternationaliseringsperspektiv på regionfrågan. Regeringen skriver i 
sina direktiv: 
 

"En särskild fråga är hur internationaliseringen påverkar 
den offentliga verksamhetens institutionella uppbyggnad. 
I ett Europa med öppna gränser för handel med varor och 
tjänster är det troligt att det uppstår nya mönster för sam-
verkan mellan politiska och administrativa institutioner i 
olika länder."67 
 

Regionutredningen publicerade sina resultat i juni 1992 och skisse-
rade tre alternativa scenarier för den framtida regionala samhälls-
organisationen i Sverige.68 De tre alternativa scenarierna kan sam-
manfattas med följande: 
 
1. Statligt regionalt ansvar. Alternativet innebär att staten kraftsam-

lar sina regionala uppgifter inom en organisation, nämligen läns-
styrelsen. Länsstyrelserna får en starkare ställning i att företräda 
det statliga intresset i regionerna och ska verka för att nationella 
mål får ett starkare genomslag. Länsstyrelsen får en renodlad roll 
som en statlig förhandlingspart visavi andra intressen i länet. 

 
2. Kommuner i samverkan. Kommunerna kommer i denna modell att 

svara för merparten av den offentliga servicen i regionerna. Det 
innebär att landstingen avvecklas och att kommunerna blir an-
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svariga för nya uppgifter såsom hälso- och sjukvård, kommuni-
kationer, regional kulturpolitik, miljöfrågor etc. Kommunöver-
gripande frågor löses genom att kommunalförbund bildas inom 
olika områden. Dessa kommunalförbund kan utses genom indi-
rekta val via kommunfullmäktige. Länsstyrelserna behåller i det-
ta alternativ sina tillsynsuppgifter beträffande myndighetsutöv-
ning och lagtillämpning. 

 
3. Regionalt folkstyre. Alternativet, som är det mest omdanande, in-

nebär att ansvaret för de offentliga uppgifterna på regional nivå 
läggs på självstyrande och direktvalda regionala organ - region-
fullmäktige eller länsparlament. Regionfullmäktige, som till-
skrivs beskattningsrätt, övertar uppgifter från dagens landsting 
(dvs sjukvården) och uppgifter från länsstyrelserna vad gäller 
t.ex. miljövård, trafik, utbildning, näringslivspolitik. 

 
Det hör till bilden att regeringen, samtidigt  med Regionutredning-
en och med samme utredare, tillsatte en annan utredning med upp-
draget att särskilt studera Västsveriges regionala samhällsstruktur 
och utvecklingstendenser. Denna, s.k. Västsverigeutredning69, av-
lämnade sitt betänkande samtidigt som Regionutredningen och 
förordade att ett särskilt regionförbund, omfattande fyra västsvens-
ka län, skulle bildas. Utredningsarbetet präglades, särskilt i Region-
utredningen, av mer övergripande resonemang och perspektiv-
studier. Resultatet av utredandet bildade underlag för en ny utred-
ning, den s.k. Regionberedningen, med uppdraget att mer konkret 
utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och 
indelning på regional nivå.70 Regionberedningen publicerade sitt 
slutbetänkande under 1995 vari fanns förslag om att skapa nya re-
gioner i Skåne och Västsverige.71 Förslaget innebar att Kungsbacka 
kommun fördes till den nya västsverigeregionen. Utredningsförsla-
gen har under 1996-97 följts upp med riksdagsbeslut som i sam-
manfattning innebär bl.a. följande: 
 
• Skåne län bildades den 1/1 1997 genom en sammanslagning av 

Malmöhus och Kristianstads län. Från den 1/1 1999 etableras ett 
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direktvalt regionfullmäktige för hela Skåne som nu omfattar 33 
kommuner och 1,1 miljoner invånare. 

• Västra Götalands län bildas den 1/1 1998 genom sammanslag-
ning av tre län, Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län samt 
Skaraborgs län och omfattar 49 kommuner med 1,5 miljoner in-
vånare. 

• Försöksverksamhet med en ny regional samhällsorganisation 
inleds i Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götalands län som i 
huvudsak innebär att uppgifter inom regionalpolitik, trafik-
planering och kulturpolitik överförs från statligt till ‘region-
kommunalt’ huvudmannaskap. Nya demokratiska arbetssätt etc 
kommer att prövas.72 

 
Det kan på ytan synas som små reformsteg, men det är viktiga 
maktmässiga och principiella förändringar som genomförs. Många 
aktörer ute i den regionpolitiska verksamheten menar att vi med 
dessa inledande reformer satt en sten i rullning som kommer att 
leda till en helt ny regional samhällsmodell i Sverige. Mer om detta 
lite senare i kapitlet. 

Politisk förändring i Halland  
I föregående kapitel presenterades tre huvudfrågor för politisk för-
ändring i Halland: Individualisering, Internationalisering/Regiona-
lisering samt Organisationstillväxt. Syftet med den fortsatta fram-
ställningen är att beskriva och analysera hur intervjupersonerna 
bedömer dessa förändringstendenser i halländsk politik under 
1990-talet. Men låt mig först få rekapitulera det som sades i kapitel 
två om den historiska utvecklingen. Om vi med ledning i detta ka-
pitel försöker sammanfatta de viktigaste allmänna samhällsföränd-
ringarna fram till dags dato kan följande sägas: 

Första det första att olikartade och ibland motsägelsefulla identi-
tetsfaktorer betonas mycket starkt av ledande politiska aktörer i lä-
net. Det existerar en rad föreställda förhållanden om hallänningen 
som hemortsbunden, praktisk och samverkande. Dessutom betonar 
flertalet intervjuade att platsidentifikationen har en stor betydelse 
för människor och samhällsliv i Halland. I detta innefattas såväl 
traditionella landsbygdsidentiteter som mer urbana kvartersidenti-
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teter. Jag menar att denna starka betoning av identitetsfaktorer är 
ett uttryck för ett slags postmodernt tänkesätt. Det finns i halländsk 
politik ett sökande tillbaks och ett idealiserande av hembygden och 
landsbygden samtidigt som helt nya identitetsmönster föds i länets 
urbana miljöer (t.ex. i Kungsbackas förortsliv och i Anderbergsom-
rådet i Halmstad). Till detta ska så läggas existensen av ett mer mo-
dernt eller rationalitetsgrundat utvecklingsscenario. Det gäller soci-
aldemokraternas idé om att dela Halland och att satsa på stora regi-
oner för ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Identitetsfakto-
rerna betonas alltså starkt, men det är ett mycket splittrat identi-
tetsmönster där traditionellt, rationellt och urbant existerar sida vid 
sida. 

För det andra har Hallands socioekonomiska utveckling präglats av 
tillbakagång för industrisamhället och i en snabb tillväxt av tjänste-
sektorn (inkluderande offentlig verksamhet). Halland har visat på 
mycket positiva befolkningstal och på en godartad sysselsättnings-
utveckling under hela efterkrigsperioden. Halland har i dessa avse-
enden klarat sig betydligt bättre än riket i övrigt. Den halländska 
samhällsförändringen synes, vad gäller socioekonomiska faktorer, 
varit mera återhållsam än på andra håll i Sverige. 

För det tredje utgör Hallands relativt låga utbildningsnivåer en 
lite överraskande faktor i en annars mycket positiv bild vad gäller 
övriga sociala förhållanden. När det gäller kunskapsvariabler, som ef-
tergymnasial utbildning, IT-satsningar och bokläsning, befinner sig 
Halland på den undre halvan bland Sveriges län och långt efter 
storstadsområdena. Undantaget är här Kungsbacka där kunskaps-
samhället utvecklats mycket starkt och placerar Kungsbacka kom-
mun som en av de kunskapstätaste i landet. Landskapets agrara och 
industriella traditioner synes, ännu så länge, leva kvar på så sätt att 
det snarare är praktiskt handlag än teoretiskt vetande som ges mest 
uppskattning och status i det halländska samhällslivet. 

Så långt den historiska och övergripande utvecklingen i Halland. 
Men vad har då skett på 1990-talet? Jag har inlett mina intervjusam-
tal med en öppen fråga till intervjupersonerna: Hur vill du beskriva 
de viktigaste förändringarna i halländskt samhällsliv under de senaste tio 
åren?  Svaren präglas, vilket är viktigt att notera, mycket starkt av 
vilken organisatorisk miljö intervjupersonen befinner sig i. Kom-
munfolk uppehåller sig vid förändringar i kommunsektorn, lands-
tingens förändring dominerar hos landstingsledamöterna osv. Den 



egna organisations- eller institutionstillhörighetens traditioner, 
språkbruk, normer och problemsyn färgar alltså av sig i intervju-
personernas utsagor. Detta utgör kanske ett första tecken på en 
svaghet i de regionala samordningsträvandena. Om de regionala 
aktörerna är alltför starkt bundna av den egna organisationens ut-
veckling är det åtminstone tänkbart att detta kan leda till bristande 
engagemang för länsgemensamma åtgärder. Nu är denna fråga för 
tidigt väckt och jag ska något senare i kapitlet pröva samordnings-
frågan mer ingående.  

Likväl kan jag hitta en gemensam nämnare i intervjupersonernas 
utsagor om samhällsförändringen. Huvuddelen av de intervjuade 
pekar på dramatiska förändringar i den offentliga sektorns organi-
sation under de senaste tio åren. Intervjupersonerna beskriver hur 
den kommunala verksamheten utvecklats, hur den regionala nivån 
förändrats och hur den statliga organisationen omvandlats under 
senare år. Det handlar om nya uppgifter, om budgetmässiga ned-
skärningar, nya organisationsmodeller och en ny geografisk indel-
ningsstruktur inom det statliga området. Intervjupersonerna vittnar 
om att hela havet stormar och att det varit mycket svårt att över-
blicka förändringens inriktning och effekter.  

Drivkrafterna bakom denna förändring söker intervjupersonerna 
på olika håll. Dominerande i resonemangen är dock den offentliga 
sektorns försvagade finanser som pressat fram olika typer av bespa-
ringsåtgärder, omorganiseringar och rationaliseringar. Det försäm-
rade ekonomiska läget förklaras, beroende på parti- och organisa-
tionstillhörighet, i något olikartade riktningar. Det handlar om allt-
ifrån "lättsinnig budgetpolitik i början av 90-talet" till "förändringar 
i världsekonomin". Relativt många av de intervjuade pekar på be-
tydelsen av den nya informationsteknologin som anses kräva snab-
bare beslut, en flexibel politisk organisation och ett kreativt ledar-
skap för att kunna hantera en snabb och forcerad omvärld. Andra 
drivkrafter som lyfts fram under intervjuerna handlar om att den 
offentliga sektorn blivit alltmer decentraliserad och att detta lett till 
olika typer av maktförskjutningar och omorganisation på och mel-
lan olika nivåer i det politiska systemet. Förvånande få av de inter-
vjuade lyfter fram EU:s betydelse. Europeiseringen, som spelat en 
stor roll i den samhällsvetenskapliga diskussionen om politisk för-
ändring, har alltså inte gjort riktigt samma intryck på ledande poli-
tikaktörer i Halland. 



Dessa bilder av samhällets allmänna förändringstakt säger oss att 
intervjupersonerna upplever en snabb samhällsomvandling som 
skapat en grundläggande osäkerhet kring hur det politiska arbetet 
ska skötas.  Jag låter en av kommunpolitikerna i mitt material få 
tala: 

 
”De dominerande problemen idag kan knytas till samhäl-
lets och politikens ständigt ökande komplexitet. Vi rör oss 
som kommunpolitiker mellan globala frågor, som t.ex. va-
lutapolitiken, till väldigt småfuttiga frågor som exempelvis 
sponsring av knattehandboll. Vi har, kort sagt, svårt att 
greppa sammanhang och helheter i det politiska arbetet 
idag.” 

 

Politikens individualisering i Halland 
Ronald Inglehart har beskrivit en ökande politisk individualisering 
som dels bestående av en ökande medborgerlig kritik av politiska 
makthavare, dels i en tilltagande betoning av politiskt deltagande 
och dels som en betoning av specifika sakfrågor i det politiska arbe-
tet. De politiska besluts- och makthavarna upplever därför, enligt 
Inglehart, allt större svårigheter att styra. Vilka attityder finns då 
bland beslutsfattarna i Halland kring dessa frågor? 

Det torde framgå av ovanstående att de halländska politikaktö-
rerna upplever allt större svårigheter att styra och överblicka sam-
hällsutvecklingen. Ytterst få av de intervjuade refererar dock till att 
detta skulle bero på en ökande medborgerlig kritik i politiska frå-
gor. Intervjupersonerna pekar mestadels på massmedias ökande 
betydelse som leverantör av auktoritetskritik. Det är möjligt att det-
ta indirekt speglar ett ökande medborgerligt engagemang, men hu-
vuddelen av de intervjuade uppfattar massmedia mer som en själv-
ständig aktör än som en aktör som vidareförmedlar medborgerliga 
synpunkter. Intervjupersonerna menar dock att politiken har indi-
vidualiserats i så motto att intresset för ett partipolitiskt engage-
mang minskar och att individerna engagerar sig i mer temporära 
frågor. En av de intervjuade kommunpolitikerna säger exempelvis 
följande: 

 
”Det finns ett stort engagemang ute bland människor. I 
själva verket är engagemanget för samhällsfrågor kanske 
större än någonsin. Se på Hem- och Skolaföreningen där 



många föräldrar engagerar sig i skolfrågorna under den tid 
som deras barn går i skolan. Jag möter många engagerade 
och organiserade föräldrar. Men det är tveksamt om de po-
litiska partierna förmår fånga upp detta engagemang.” 

 
Citatet är förhållandevis representativt för de intervjuade (både 
bland partipolitiker och bland tjänstemännen). Det finns en uttalad 
ambition bland de intervjuade partiföreträdarna att försöka få fler 
människor intresserade av partipolitiskt arbete. Nya verksamhets-
former, med hjälp av uppsökande verksamhet, påverkan via inter-
net etc prövas och det finns en medvetenhet om att medborgarnas 
intressen inte alltid låter sig fångas i hela paket med ideologiska för-
tecken. Anpassning till individuella intressen är en, i vart fall utta-
lad, angelägenhet för de intervjuade partiföreträdarna. En del av 
intervjupersonerna refererar även till att de medborgerliga kontak-
terna, i form av telefonsamtal och direktkontakter på gatan, tende-
rar att ta allt mer tid i anspråk. Men likväl kan jag inte av intervju-
materialet få något starkare stöd för att besluts- och makthavarna i 
Halland känner sig utsatta för en ökande auktoritetskritik från den 
enskilde medborgarens sida. Däremot känner sig makthavarna 
ganska hårt granskade av media och där de senaste årens skandaler 
och fusk med representation etc finns med i bilden. 

Ingleharts beskrivning av det postmoderna samhället som ett del-
tagande och sakfrågeorienterat samhälle ges ett visst stöd i mitt ma-
terial. Medborgaren uppfattas som alltmer politiskt engagerad, men 
det kanaliseras inte eller fångas inte upp av de politiska partierna. 
Det ökande deltagandet och sakfrågeorienteringen har dock inte lett 
till att de styrande upplever en ökande medborgerlig kritik. De 
upplevda styrningsproblemen grundar sig, inte i en ökande med-
borgerlig kritik, utan i andra förhållanden, framförallt kanske för-
ändringar i näringsliv, ekonomiska nedskärningar och en ökande 
globalisering osv. Det kan naturligtvis vara vanskligt att dra alltför 
långtgående slutsatser av intervjuerna i denna del. Beslutsfattarna 
kanske förtränger kritiken. Vem vill erkänna sig utsatt för svidande 
kritik från medborgarnas sida? Och det kan ju också vara så att 
makthavarna håller sig otillgängliga. Det kanske är så att missnöjet 
filtreras bort, att makthavarna aldrig eller tillräckligt ofta ställs inför 
medborgarnas kritik. 

Jag har inget starkare stöd i mitt material för att sådana sorter-
ingsmekanismer skulle existera. Men lite här och där i materialet 



finns kritiska röster. Några av de intervjuade säger exempelvis att 
landstingen är väldigt anonyma och svårpåverkbara, andra är kri-
tiska mot en alltför tam dagspress, främst beroende på att det som 
t.ex. i Halmstad, är en stor tidning som utan konkurrens dominerar 
på orten. Ytterligare andra hävdar att de halländska politiknätver-
ken är slutna och starkt personbundna, dvs man håller ihop utåt 
och det tar lång tid för nykomlingar att etablera sig. Det är emeller-
tid svårt att med ledning i mitt material påstå att det sker en ökande 
auktoritetskritik i halländsk politik. Visst förekommer det protester 
mot nedskärningar och mot förändringar i den offentliga servicen. 
Men mitt intryck är ändock att den är relativt sparsam och kanske 
är det så att intern kritik, dvs kritik inom t.ex. landstinget eller inom 
en kommun, är mer utvecklad och artikulerad.  

Den kritiske läsaren kan i detta resonemang se en motsägelse. De 
intervjuade säger, å ena sidan, att politiken individualiserats genom 
ett ökande medborgarengagemang i temporära sakfrågor. I stort 
sett samtliga parti- och organisationsföreträdare i materialet intygar 
också att respektive parti/organisation har problem med (eller ser 
det som en utmaning) att försöka anpassa sig till den nya tidens in-
dividualiserade medborgare. Likväl är det, å den andra sidan, yt-
terst få bland de intervjuade som säger sig uppleva en ökande kritik 
från medborgarhåll. Ökande engagemang alltså, men inga kritiska 
röster.  

Jag har svårt att förklara denna motsägelse. Den kan tyda på att 
klyftan mellan offentliga makthavare och medborgarna vidgas, att 
makthavarna inte lyssnar på eller sorterar bort kritiska röster, att 
medborgarna inte bryr sig om att kanalisera sitt engagemang till det 
partipolitiska systemet eller att engagemanget inte resulterar i någ-
ra missnöjesyttringar då det till syvende och sist råder en relativ till-
fredsställelse med den offentliga verksamhetens innehåll.  
 

Internationalisering och regionalisering i Halland 
Regionfrågan och regionforskningen har, som diskuterats i tidigare 
kapitel, präglats av en idé om framväxten av ett regionernas Euro-
pa. Grundtanken är att nationalstatsnivån förlorar makt, dels uppåt 
till EU, dels neråt till regioner. En viktig delfråga i min undersök-
ning är att s.a.s. pröva giltigheten av denna tes i halländsk politik. 
Jag vill inledningsvis redovisa hur de halländska kommunstyrelse- 



och landstingsstyrelsepolitikerna besvarat en enkätfråga om inter-
nationaliseringens betydelse: 
 
 
Tabell. De halländska politikernas åsikter om internationaliseringens betydelse (n=42).  
 
 Instämmer Helt eller Ingen
 helt eller i i stort sett  åsikt 
Påstående stort sett motsatt åsikt Vet ej 
 
Regionfrågan är ett uttryck för en ökande inter- 
nationalisering, dvs att svensk politik kommit  
att bli alltmer sammanlänkad med internatio- 
nella frågor och problem. 69% 29% 2%
  
 

 
De förtroendevalda i enkäturvalet uppfattar, tämligen entydigt, att 
tillkomsten av en regionfråga i svensk politik är kopplad till inter-
nationella förhållanden. Det är tydligt att just internationaliserings-
aspekterna fått ett starkt genomslag för hur politikerna i Halland 
uppfattar regionfrågan i stort. Enkätsvaren ger dock inte något svar 
på frågan vilken betydelse, mer konkret betraktat, internationalise-
ringen haft för det politiska arbetet i halländsk politik. Vi får lov att 
konsultera mitt intervjumaterial. 

Det råder förhållandevis enhetliga bedömningar bland de inter-
vjuade kring frågor rörande den halländska politikens internationa-
lisering. Samtliga intervjupersoner hävdar att halländsk politik på-
verkas i ökande omfattning av förhållanden utomlands. Alltfler po-
litiska beslut och aktiviteter har fått internationell anknytning. In-
tervjupersonerna menar dock, även i denna del tämligen samstäm-
migt, att internationaliseringsaspekterna funnits med sedan länge 
och att det inte är ett helt igenom nytt fenomen. Några av kommun-
företrädarna (främst i länets småkommuner) säger dessutom att in-
ternationaliseringen befunnit sig på en konstant nivå under de se-
naste tio åren. Halländsk kommunalpolitik har sedan länge haft 
etablerade och välfungerande vänortskontakter, inom landstinget 
har det under lång tid funnits internationella kontakter och bland 
de politiska partierna och intresseorganisationerna finns en lång 
tradition av internationellt engagemang. 

Trots en del invändningar i intervjumaterialet vågar jag påstå att 
antalet internationella kontakter utökats under 1990-talet. På ett all-
mänt plan vittnar huvuddelen av intervjupersonerna om en ökande 



reseverksamhet utomlands, i ökande internationell representation 
och ett relativt livligt deltagande i internationella konferenser etc. 
De intervjuade ger till detta en bild av att det svenska EU-
medlemsskapet inneburit ett ökande halländskt engagemang i arbe-
tet med EU:s strukturfonder och i olika aktiviteter för att påverka 
beslutsfattande och politik inom EU. I synnerhet har den nya jord-
brukspolitiken inneburit en förändrad verksamhet inom länsstyrel-
sen. Halländska kommuner och landstinget är exempelvis aktiva 
inom Sydsam (samarbete mellan kommunförbund och landsting i 
Sydsverige), inom West Sweden (representations-kontor inom EU 
för västsvenska kommuner och landsting) och Hallandslandstinget 
är, i likhet med andra svenska landsting, medlem i AER (Europeis-
ka regioners förbund) etc. 

Flertalet intervjupersoner menar alltså att regionfrågan har en 
tydlig internationell koppling. Många ser tanken om ett regionernas 
Europa som en viktig politisk idé bakom försöken att förändra den 
svenska regionpolitiken. Här är intervjupersonernas utsagor helt i 
linje med enkätsvaren i tabellen ovan. Intervjupersonerna resonerar 
dock på ett relativt allmänt plan i denna del. När jag i mitt intervju-
ande försöker precisera frågeställandet om internationaliseringens 
konkreta innebörder blir bilden mer oklar. 

De flesta av intervjupersonerna känner en stor osäkerhet inför ut-
vecklingen. En av de ledande politikerna i länet säger exempelvis 
följande: 

 
”Internationaliseringsfrågor tar mycket tid i anspråk och 
vår organisation har ingen möjlighet att hantera allt. Ännu 
är allt i sin linda och det vore en överdrift att säga att in-
ternationaliseringen har stor betydelse. Även om det tar 
mycket tid så måste det ändock betraktas som en marginell 
sak”  

 
Uttalandet är representativt för de intervjuade. I stort sett samtliga 
understryker att det är oerhört svårbedömt att avgöra vilken betydelse 
det internationella kontaktarbetet har. De involverade politikaktörerna 
har svårt att överblicka den myriad av internationella påverkans-
strömmar som kommer och de intervjuade vittnar om svårigheter 
att hitta en lämplig strategi och organisation för arbetet. Många av 
intervjupersonerna säger att det är svårt att sålla ut vad som är vik-



tigt och mindre viktigt att engagera sig i. En av kommunföreträdar-
na uttrycker det så här: 
 

”Vi lever i en tuff kommunalekonomisk situation där våra 
resurser är i minskande. Vi har därför få resurser att ut-
nyttja för att göra det internationella arbetet mer operatio-
nellt och konkret. Internationellt arbete tenderar att stanna 
vid middagsborden eller i bästa fall i form av ett symposi-
um. Den stora svårigheten ligger i att utforma konkreta 
handlingsvägar, att gå från ord till handling” 

 
Många intervjupersoner nämner dock, som exempel på ett mer 
konkret arbete, ett relativt brett länsutbyte med Polen och Glogow. 
Intressant i detta sammanhang är att de intervjuade partiföreträ-
darna säger att den egna regionala partiorganisationen hittills haft 
en mycket begränsad roll i det internationella kontaktarbetet. Parti-
politiker finns givetvis representerad i olika internationella åtagan-
den, men då oftast via exempelvis kommun- eller landstingsorgani-
sationen och inte så mycket genom partiaktiviteter. Istället har en 
stor del av detta arbete lagts på partiet centralt. Det är partiernas 
riksnivå, inte länsnivån som i första hand fått fler internationella 
uppgifter. Detta skulle då innebära ett sorts demokratiskt under-
skott i så motto att de offentliga regionorganen, t.ex. landsting och 
statliga länsmyndigheter, fått fler internationellt orienterad uppgif-
ter samtidigt som de regionala partiorganisationerna inte hängt 
med på den internationella arenan. Det finns med detta en risk att 
de regionala partierna och partipolitikerna överlåter initiativ och 
politisk makt dels till centralt verksamma och internationellt specia-
liserade politiker och dels till tjänstemän i de offentliga politiska or-
ganen. 

Under intervjuerna framkommer även en rad utsagor om svårig-
heter i att bedriva internationellt kontaktarbete. Utöver det att språ-
ket utgör en barriär ges under intervjuerna en lång provkarta på 
olika slags vedermödor och problem i det internationella arbetet. 
Först och främst anses det internationella arbetet som tidsödande 
och kostsamt. Resor är dyrt, det tar lång tid att planera olika typer 
av arrangemang och en rad olika praktiska frågor, t.ex. tolkpro-
blem, visumadministration, kulturkrockar, lägger hinder i vägen. 
Ett par av kommunföreträdarna säger att det f.n. inte finns budget-
medel att utveckla skilda internationaliseringsaktiviteter. I tider av 



nedskärningar har det i dessa kommuner ansetts som svårt att av-
sätta pengar för en internationaliseringsansvarig tjänsteman och för 
reseverksamhet. 

För det andra vittnar intervjupersonerna om svårigheter att över-
blicka olika internationella förhållanden, institutioner och regel-
verk. Det internationella arbetet anses som komplicerat och många 
intervjupersoner anser att t.ex. strukturfondsarbetet, med dess 
många regler (inte minst blanketter), är nära nog omöjligt att sätta 
sig in i. För det tredje finns det, enligt intervjupersonerna, ett bety-
dande legitimitetsproblem i att bedriva internationellt kontaktarbe-
te. En av intervjupersonerna drar följande slutsats: 

 
”Det handlar i hög grad om legitimitet från medborgarnas, 
medias och även partiernas sida. Det finns en rad attityd-
frågor som bottnar i historiska erfarenheter mot att resa ut-
omlands. Kommunpolitikerna ska hålla sig hemma och 
lösa kommunens problem, inte omvärldens. Man kunde 
tänka sig att dessa attityder främst finns bland medbor-
garna, men i vår kommun finns det även bland partierna 
en tydlig uppfattning att internationellt arbete inte är en 
viktig kommunal angelägenhet” 

 
Flera av de intervjuade ger liknande bilder av denna legitimitets-
brist för internationella åtaganden i lokal- och regionpolitiken. En 
annan intervjuperson säger 
 

”att internationellt arbete fått ett skamfilat rykte - det är i 
mångas ögon, inte minst i massmedia, något skumt att be-
finna sig på resa utanför läns- och nationsgränsen” 
 

Vi kunde i föregående kapitel notera att internationaliseringsfrå-
gorna fått mycket stor uppmärksamhet i samhällsforskningen un-
der det senaste decenniet. Det har talats om ett historiskt trendbrott 
och att vi nu fått en helt ny och förändrad dagordning i de väster-
ländska samhällena. Min studie av halländsk politik visar att le-
dande politikaktörer inte betraktar sakläget på riktigt samma sätt. 
Internationaliseringens betydelse tonas generellt sett ner. Dess om-
fattning anses visserligen vara i ökande, men huvuddelen av inter-
vjupersonerna anser att dess betydelse för det politiska arbetet på 
lokal och regional nivå, ändock måste anses som marginellt. Min 
tolkning av detta är att internationaliseringsaspekterna ännu är i sin 



linda, att EU-arbetet ännu inte fått något starkare genomslag och att 
politikaktörerna inte givits varken medborgerlig eller massmedial 
legitimitet att prioritera detta område. Jag menar dock också att 
samhällsforskningen överbetonat internationaliseringens genom-
slag och betydelse för det politiska arbetet på lokal och regional 
nivå.  

Till detta måste läggas att mycket tid och kraft ägnats åt budget- 
och nerskärningspolitik i kommuner och landsting under de senaste 
tio åren. En av de intervjuade säger, i en kritisk motfråga till inter-
vjuaren: 

 
”Varför har samhällsforskningen ägnat så stort intresse åt 
samhällets internationalisering (och regionalisering) me-
dan det uppenbarligen varit mindre intressant att veten-
skapligt studera den för oss allt överskuggande frågan om 
att få de offentliga finanserna att gå ihop?” 

 
Det något triviala svaret på frågan varför internationaliserings-
aspekterna inte fått ett så stort genomslag som samhällsforskarna 
antagit beror alltså på att det saknats både tid och pengar. Bespa-
ringspolitiken har i sig tagit mycket tid i anspråk och bespa-
ringspolitiken har inte, av bland annat legitimitetsskäl, inneburit 
några prioriteringar av internationellt kontaktarbete. 

Vi kan alltså inte, för att nu summera detta delavsnitt så långt, 
tala om ett särskilt starkt genomslag vad beträffar internationalise-
ringsaspekterna i halländsk politik. Det synes dock vara på väg. 
Många av de intervjuade har utnyttjat uttrycket ”att det hela ännu 
är i sin linda” vilket jag tror fångar läget i denna del ganska väl. Jag 
tror dock att det är två förutsättningar som i dagsläget saknas: För 
det första saknas resurser (både tid och pengar). För det andra sak-
nas legitimitet. I händelse av att de offentliga finanserna förbättras 
finns också möjligheter att mer genomgripande bygga upp organi-
sationer och anställd personal för internationellt arbete. Om det 
dessutom är så att andra kommunala eller regionala verksamheter 
får mer resurser ter sig inte satsningar på internationella åtaganden 
som lika stötande ur legitimitetssynpunkt.  

Men hur förhåller det sig då med den andra sidan på myntet, dvs 
frågan om politikens ökande regionalisering i halländsk politik? Jag 
har låtit de intervjuade få ta ställning till denna problematik genom 
följande relativt öppna frågeställning: Anser du att vi sett en ökande 



regionalisering i halländskt samhällsliv under det senaste decenniet?  Med 
detta kommer vi också in något av den svenska regionfrågans kär-
na. Hur kommer det sig att vi ånyo fått en s.k. regionfråga på den 
politiska dagordningen i Sverige?  

Jag ska inledningsvis presentera hur de halländska kommunsty-
relse- och landstingsstyrelsepolitikerna besvarat två enkätfrågor om 
just regionaliseringens betydelse för framväxten av en svensk regi-
onfråga: 

 
Tabell. De halländska politikernas åsikter om regionaliseringens och demokratifrågornas be-
tydelse (n=42).  
 
 Instämmer Helt eller Ingen 
 helt eller i i stort sett  åsikt 
Påstående stort sett motsatt åsikt Vet ej 
 
 
Att en regionfråga placerats på den politiska    
dagordningen beror på att alltfler politiska  
frågor och samhällsproblem inte kan åtgär-  
das eller lösas av varken centralstaten i Stock-  
holm eller av primärkommuner. 74% 21% 5% 
 
Regionfrågan är ett uttryck för en politisk vilja 
att åstadkomma ökad demokrati och medbor- 
garinflytande i svenskt samhällsliv. 40% 50% 10% 

 
 
Tabellen ger intressanta besked. För det första kan notera att en 
bred majoritet anser att regionfrågan är ett uttryck för att en ökande 
mängd politiska frågor inte kan åtgärdas av varken centralstat eller 
primärkommuner. Det skulle alltså tala för att det skett en ökande 
regionalisering av svensk politik under senare år. Till detta ansåg 
de förtroendevalda att demokratifrågorna inte varit någon viktig 
drivkraft bakom försöken att reformera den regionala samhällsor-
ganisationen i Sverige. Detta torde överraska en del som följt regi-
onfrågan under 1990-talet. Den dominerande argumentationen (i 
såväl offentliga utredningar som i den allmänna debatten) har 
handlat om att via regionreformer öka demokrativärdena i svenskt 
samhällsliv. Jag ska fördjupa analysen av dessa frågor med hjälp av 
mina intervjuer och det finns huvudsakligen tre ståndpunkter i sy-
nen på en svensk och halländsk regionalisering: 
 



1. Den sakpolitiska ståndpunkten. Det finns en relativt stor grupp 
intervjupersoner, nära hälften, som upplever att alltfler sakfrågor 
eller politiska problem kräver åtgärder på regionnivån. Detta över-
ensstämmer då mycket väl med de uppfattningar som framkommer 
i tabellen ovan. Regionaliseringen ökar och det sker på grundval av 
att regionen både tillförs fler uppgifter (från centralstat och EU-
nivå) och att regionen självt initierar egna strategier och beslut. Ofta 
nämns infrastruktursatsningar, miljöfrågor, kommunikationer och 
näringspolitiska uppgifter som framträdande i regionaliseringspro-
cessen och där det krävs lösningar som är både kommun- och läns-
överskridande. En av de sakpolitiskt orienterade i mitt intervjuma-
terial konstaterar: 
 

”Tveklöst har en ökande regionaliseringen skett under se-
nare år. Här i Halland har en rad aktiviteter och projekt, 
främst inom näringslivs- och miljöområdet, ökat i betydel-
se. Till detta bör läggas ett ständigt ökande kontaktutbyte 
med grannlänen inom sjukvården, trafiken och i sam-
ordningen av olika EU-frågor.” 

 
Den sakpolitiska ståndpunkten innefattar alltså motiveringar som 
pekar på att det är en rad konkreta sakpolitiska förhållanden som 
driver fram en ökande regionalisering. Det handlar om såväl regio-
nala reaktioner på beslut på högre nivåer som i självständigt initie-
rade aktiviteter på regionnivån. 
 
2. Den maktpolitiska ståndpunkten. Förvånansvärt många, återigen 
nära hälften av de intervjuade, är mycket tveksamma till åsikten att 
olika sakfrågor skulle vara drivkrafter bakom regionaliseringen. 
Den maktpolitiska ståndpunkten innefattar istället ett synsätt som 
innebär att regionfrågan i huvudsak är en politiskt konstruerad hi-
storia. Det är alltså ett uttryck för maktpolitiska strävanden hos vis-
sa politiska aktörer. Det är två maktsfärer som  nämns. Dels inom 
landstingen och Landstingsförbundet. Dels inom storstadspolitiken. 
En av intervjupersonerna säger: 
 

”När vi talar om regionalisering måste vi i rättvisans namn 
tala om politisk makt. Framförallt har regionfrågan hand-
lat om att ge landstingspolitiken högre status och betydelse 
- eller mer rakt på sak - den räddade landstingen från av-
veckling.” 



 
Företrädarna för en maktpolitisk ståndpunkt menar, när det gäller 
landstingssektorns roll, att det vid 1980-talets slut fanns en hotbild 
mot landstingen och det fanns röster som talade för en avveckling 
av landstingen helt och hållet. Landstingen och land-
stingsförbundet, nu fortfarande i enlighet med en maktpolitisk 
ståndpunkt, bedrev därför en intensiv aktivitet för att placera regi-
onfrågan på den svenska politiska dagordningen. En rad offentliga 
utredningar initierades och med detta hade en regionali-
seringsprocess satts i rullning. Här utvecklar de maktpolitiskt sin-
nade intervjupersonerna en kritik mot utredningsarbetet för att ald-
rig riktigt fullständigt ha analyserat regionaliseringsprocessernas 
faktiska eller reella sakunderlag. En av de intervjuade noterar: 
 

”Utredningsarbetet har handlat om att rita nya kartor och 
föreslå olika organisationsförändringar, men någon mer 
djuplodande analys av de innehållsliga sidorna har aldrig 
gjorts.” 

 
Det finns till och med intervjupersoner som hävdar att antalet sak-
frågor minskat i omfattning och betydelse under senare år. En dessa 
intervjupersoner säger: 
 

”Jag måste säga att anhängarna av ett regionernas Europa 
har fel i ett avseende. Det har blivit färre, inte fler, politiska 
sakfrågor att behandla på länsnivån under senare år” 

 
En delvis annan maktpolitisk ståndpunkt betonar storstädernas roll 
i regionaliseringens ökande betydelse. Här pekar de intervjuade på 
att en rad starka politiker i de tre storstadsområdena lyckats få stort 
utrymme på den politiska dagordningen under de senaste tio åren. 
Storstadspolitiken har i mycket definierats i termer av ett behov av 
att satsa på storregioner och på att hävda sig i en allt hårdare kon-
kurrens mellan Europas storstadsregioner.  
 
3. Den regiondemokratiska ståndpunkten. Ett fåtal intervjupersoner 
vill ge prioritet åt ett synsätt på regionaliseringen som ett uttryck 
för ett ökande demokratiskt underskott i samhället. Argumentatio-
nen bygger på ett perspektiv som innebär att regionaliseringspro-
cesserna drivs fram på grund av att nationalstatsnivån förlorar 



makt och suveränitet till den internationella nivån. När nationalsta-
tens politiska betydelse minskar, då försvagas även en stats de-
mokrati-värden. Enligt den regiondemokratiska argumentationen 
kan detta demokratiunderskott kompenseras genom att stärka regi-
onernas ställning, bl.a. genom att bygga upp direktvalda regionför-
samlingar. Det bör sägas att denna uppfattning företräds av ett fåtal 
bland de intervjuade och även i denna del finns en god överens-
stämmelse med de åsikter som framkom i enkätmaterialet.  

Den sakpolitiska och regiondemokratiska ståndpunkten företräds 
främst av intervjupersoner med anknytning till landstingssfären. 
Den maktpolitiska finns huvudsakligen företrädd inom kommun- 
respektive länsstyrelsekretsen. Detta torde knappast överraska den 
som följt den svenska regiondebatten under 1990-talet. Det har varit 
känt att ståndpunkter i regionfrågan följt organisationstillhörighet.73 
Länsstyrelserna vill bevara det statliga inflytandet, landstingen vill 
se en mer självständig och direktvald regionnivå och kommunerna 
har varit mest intresserad av kommunalförbundslösningar. Mitt in-
tervjumaterial bekräftar delvis detta. Men bara delvis. Det finns fö-
reträdare i landstingssfären som betonar maktpolitiska aspekter och 
kommunföreträdare med en tydlig sakfrågeorientering osv.  

Till detta har det sannolikt, mitt intervjumaterial ger inget säkert 
svar, skett en åsiktsförskjutning under den tid jag genomfört inter-
vjuerna. Regionfrågan har s.a.s. materialiserats i beslut av riksdag 
och regering om dels nya län i Skåne och Västra Götaland, dels i en 
försöksverksamhet med en ny regional samhällsorganisation i Skå-
ne, Kalmar, Gotland och Västra Götaland. Regionaktörerna har med 
detta fått nya, faktiska, omständigheter att arbeta och anpassa sig 
efter, vilket sannolikt påverkat deras ståndpunkter. Den kanske vik-
tigaste faktorn i sammanhanget rör de nya samarbetsformer som är 
på väg att byggas upp i försökslänen mellan främst landsting och 
kommuner. Regionfrågan innehöll framtill år 1996/97 en tämligen 
stark konflikt mellan kommunerna och landstingen huruvida fram-
tidens regioner skulle byggas som kommunalförbund eller med bas 
i ett direktvalt regionfullmäktige. De nya samverkansformer som 
byggs upp i försökslänen, och som tycks vara på väg att utvecklas 
även i andra län, har sannolikt öppnat vägen för ett starkare sam-
förstånd mellan kommuner och landsting i länspolitiska frågor. Jag 

                                         
73 se Henning-Liljenäs 1993. 



tror därför att om intervjuundersökningen genomförts i sin helhet 
under 1998 hade intervjupersonernas utsagor varit annorlunda. 
Framförallt tror jag att den maktpolitiska ståndpunkten blivit ner-
tonad, medan den regiondemokratiska möjligtvis skulle fått mera 
utrymme. 

Likväl markerar intervjupersonernas utsagor något intressant. 
Det finns i halländsk politik olikartade bedömningar av regionalise-
ringens drivkrafter. Till viss del finns det ett inslag av att tala i or-
ganisationsbevarande termer. Intervjupersonernas bedömningar av 
verkligheten sker alltså återigen genom ett filter där den egna orga-
nisationens traditioner och problemsyn färgar av sig. 

Intrycken av i vilken utsträckning vi kan tala om en ökande regi-
onalisering i halländsk politik är alltså relativt svårbesvarad. Olika 
personer gör olika bedömningar. Regionaliseringen har, enligt en 
del intervjupersoner, ökat på vissa områden (t.ex. inom frågor 
rörande regional utveckling, på infrastrukturområdet, inom EU-
politiken) och minskat inom en del andra områden (inom exempel-
vis vården där kommunerna övertagit uppgifter från landstingen).  

Organisationstillväxt som politiskt problem 
Den mest dramatiska förändringen i halländsk politik, om vi då får 
tro de intervjuade, rör ett ökande organisationsbyggande i samhäl-
let. Först och främst har det under 1990-talet skett ett ökande orga-
nisationsbyggande inom ramen för de allmänna förändringar som 
kännetecknat den offentliga sektorn under 1990-talet. Det har gällt 
nya organ för hemsjukvård, trafikfrågor, arbetsförmedlingsnämn-
der, organ för EU-projekt, samordningsgrupper för olika aktiviteter 
inom socialtjänst, sjukvård och arbetsförmedling etc. Intervjuperso-
nerna konstaterar att nya organisationer bildas men utan att några 
gamla avvecklas. Jag ska i avsnittet om samordningsfrågorna åter-
komma till organisationsbyggandet.  

För det andra, och kanske intressantast, är att de intervjuade lyf-
ter fram ett ökande organisationsbyggande över såväl kommun- 
som länsgräns. Över i stort sett hela det politiska spektrat, dvs 
bland kommuner, länsorgan, statliga verk, politiska partier och 
bland intresseorganisationerna har det under 1990-talet utvecklats 
en rad, både formella och informella, samarbets- och organisations-
former över länsgränsen. Detta berör frågan om det politiska terri-
toriets relationer till de åtaganden eller funktioner som det politiska 



systemet ska tillgodose. Politiken har hittilldags varit starkt rotat i 
ett givet territorium vari den politiska makten utövat sin suveräni-
tet. Ett landsting eller en kommun kan sägas vara en politisk kon-
struktion med basen i ett territorium. Till detta territorium har såväl 
de politiska partierna som intresseorganisationerna oftast anpassat 
sin organisation och verksamhet. Mitt intervjumaterial vittnar i 
denna del om att radikala förändringar är på väg att ske. I stort sett 
samtliga intervjupersoner vittnar om att man är involverad i att 
bygga nya organisationer över de traditionella territoriella gränser-
na. Det gäller…  
 
*  nybildade kommunalförbund och olika nätverksorganisationer 
på  kommunal nivå,  
*  skilda typer av länssamarbete (t.ex. Sydsam, West Sweden),  
*  en ny regional indelning för olika statliga sektorsorgan, 
*  utökat partipolitiskt samarbete över länsgränserna 
*  nya distrikts- eller regionindelningar för intresseorganisationer. 
 
Det är givet att den nya länsindelningen i Skåne och Västra Göta-
land, som väl i sig är uttryck för en vilja att förändra politikens ter-
ritoriella gränser, påskyndat denna typ av organisationstillväxt i 
Halland. En av de intervjuade i en intresseorganisation säger: 
 

”Inom våra led har det förts en intensiv debatt om behovet 
av en ny distriktsindelning för att ge oss större slagkraft. 
Den politiska regionprocessen i Västsverige och Skåne har 
varit avgörande för att vi nu kommer att omorganisera oss 
för att ingå i ett större och starkare distrikt.” 

 
Med några få undantag vittnar intervjupersonerna om behovet av 
att ompröva respektive organs geografiska verksamhetsområde. I 
en del fall sker denna omorganisering i form av mer informellt ut-
byte men i andra fall har mer formella organisationer bildats över 
länsgränsen. Vad som står klart är att alltfler samhälleliga verksam-
heter får ett ökande inslag av territoriellt gränsöverskridande. Inom 
en del organisationer, ta exempelvis LO-förbundens distriktsindel-
ning, uppvisas en oerhört komplicerad geografisk struktur. Det in-
nebär att exempelvis LO-medlemmar i Halmstad kan tillhöra för-
bund med högst olikartad geografisk indelning. En del medlemmar 
har sin avdelningssexpedition i Borås, andra i Helsingborg, en tred-



je i Varberg och den fjärde får ta kontakt med en ombudsman loka-
liserad i Ljungby osv. Intressant är också att kommunföreträdarna 
säger att de kommunöverskridande kontakterna är i stark ökning. 
Det gäller både samarbeten med grannkommuner i olika sakfrågor 
och i samarbete på längre avstånd, t.ex. mellan residensstadskom-
muner. 

Vi kan sammanfattningsvis dra slutsatsen att vi under 1990-talet 
sett en mycket snabb organisationstillväxt i halländsk politik. Orga-
nisationsbyggandet har dessutom tenderat att flyta ut alltmer över 
de fastlagda geografiska kompetensgränserna. Sammantaget upp-
visar Hallands län en oerhört komplicerad organisationsflora. Jag 
tror att Halland i någon mån är unikt i Sverige i detta avseende. 
Placeringen mellan de två nybildade storregionerna Skåne och 
Västra Götaland har lett till fler gränsöverskridande (över läns- och 
kommungräns) organisationsbildningar i Halland jämfört med 
andra län. Jag ska i ett senare delavsnitt diskutera dessa aspekter 
ytterligare. Det finns även i denna del en tydlig motsägelse i frågan 
om länsgränsens utformning. Trots att organisationsbyggandet i 
hög grad sker över länsgränsen är relativt få av de ledande politiska 
aktörerna beredda att förändra den traditionella länsgränsen. Men 
till detta ska jag återkomma strax. 

Politisk förändring i Halland - en summering 
Låt oss summera förändringsaspekterna på följande sätt. Individua-
liseringen tycks, om vi får tro intervjupersonerna, ha ökat. Indivi-
dernas politiska intresse förefaller ägnas åt enskilda frågor och med 
kortvarig varaktighet. Det finns exempelvis ett uttalat intresse från 
partiföreträdarnas sida att anpassa sin organisation och verksamhet 
efter en ny typ av medborgerligt engagemang. Långvarigt arbete i 
kollektiva organisationer, med stämmor, kongresser, styrelsearbete, 
motionsförfattande etc, tilltalar inte medborgaren i samma ut-
sträckning som tidigare. Likväl finns det inget uttalat stöd i mitt in-
tervjumaterial kring tesen att denna individualisering också lett till 
ökande kritik av makthavare. En tänkbar förklaring till detta är att 
klyftan mellan makthavare och medborgare vidgats under senare 
år. 

När det gäller internationaliseringen är vi nog ännu så länge endast 
i en sorts förberedelsefas. Halländsk politik har, sedan länge, haft 
ett internationellt inslag. En viss ökning av internationaliseringen 



synes ha skett under 1990-talet, men intervjupersonerna tonar gene-
rellt sett ner betydelsen av internationaliseringsaspekterna. Det 
samma kan sägas om regionaliseringstrenden. Det finns inslag som 
talar för att halländsk politik blir alltmera regionaliserat, men det 
rör sig inte om dramatiska förändringar.  

Slutligen så organisationstillväxten. Här finns ett mycket tydligt 
trendbrott. Antalet organisationer, särskilt i läns- och kommunöver-
skridande sammanhang synes ha ökat starkt och fått allt större be-
tydelse i halländsk politik under 1990-talet. Det är i flera avseenden 
en mycket komplicerad organisationsflora, vari olika arbetssätt, 
verksamheter och geografisk avgränsning blandas på nära nog 
oförutsägbara sätt. I nedanstående ruta sammanfattas de viktigaste 
slutsatserna om politisk förändring i Halland: 



Sammanfattningsruta: Politisk förändring i Halland 

* Politisk förändring beskrivs av in-
tervjupersonerna utifrån den egna 
organisationens traditioner, språk-
bruk och normer. 

* De intervjuade känner en tydlig 
osäkerhet inför hur politiskt arbete 
kommer att gestalta sig i framtiden. 

* Dominerande i intervjupersoner-
nas beskrivning av samhällsföränd-
ringen under 1990-talet rör den of-
fentliga sektorns organisation. 

* Intervjupersonerna noterar ett 
ökande beroende av internationella 
faktorer, men menar dock att inter-
nationaliseringens genomslag i poli-
tiskt arbete ”ännu är i sin linda”. 

* Det finns bland de intervjuade 
olikartade bedömningar av regiona-
liseringens drivkrafter. En del ser 
maktaspekter, andra sakfrågor och 
ytterligare andra ser behovet av en 
stärkt demokrati. Åsikterna färgas 
av vilken organisationstillhörighet 
man har. Landstingsaktiva betonar 
demokrati, länsstyrelseföreträdare 
talar mer i makttermer  och kom- 

munaktiva talar oftast om sakfrågor. 

* Intervjupersonerna menar att in-
dividerna kommit att ägna alltmer 
tid och engagemang i enskilda och 
temporära politiska frågor. 

* Intervjupersonerna anser sig inte 
vara utsatta för en ökande medbor-
gerlig kritik 

* De politiska aktörerna i Halland 
upplever en stor osäkerhet i att hitta 
lämpliga strategier och handlings-
vägar i det internationella arbetet. 

* De regionala partiorganisationerna 
har enligt intervjupersonerna hittills 
spelat en liten roll som drivkraft i 
internationaliseringsarbetet. 

* Flera intervjupersoner upplever en 
legitimitetsbrist, dvs stöd från med-
borgare och medier, vad gäller att 
bedriva internationellt arbete. 

* Intervjupersonerna pekar på en 
stark ökning av antalet organisatio-
ner med verksamhetsfält över läns- 
och kommungräns. 

 

Politisk styrning och politisk organisering i Halland 
Det är nu dags att granska frågor rörande politisk styrning och poli-
tisk organisering i halländsk politik. Syftet med framställningen är, 
som diskuterades i kapitel 3, att pröva i vilken mån och på vilka sätt  
samhällsförändringen, såsom den beskrivits ovan, påverkat villko-
ren för politisk styrning och organisering. Det är fyra frågor som 
ska studeras; territorialitet, decentralisering, demokratisk legitimitet 
samt samordning. Varje delavsnitt inleds med att en övergripande 
och även historiskt tillbakablickande beskrivning ges. 

Territorialitet - några historiska tillbakablickar 
I frågan om territorialitet kan sägas att Hallands yta uppgår till ca 
5.500 km2 vilket gör Halland till ett av Sveriges minsta län. Vi kan 



också notera att län och landskap överensstämmer tämligen väl 
även om det finns områden där landskapsgränser bryter länsgrän-
ser. I samband med kommunblocksreformen under 1960- och 70-
talen tillfördes Hallands län Kungsäters kommun och Älvsereds 
församling från Älvsborgs län. Samtidigt fick Hallands län lämna 
ifrån sig Lindome församling till Göteborg- och Bohuslän och Östra 
Karups församling till dåtidens Kristianstads län. Vid årsskiftet 
1973/74 överfördes Hylte och Unnaryds kommuner från Jönkö-
pings till Hallands län.  

De halländska länsgränserna har alltså varit nära nog intakta se-
dan 1600-talet. Under efterkrigsperioden har dock ett stort antal ut-
redningsförslag presenterats som syftat till att förändra Hallands 
länsgräns. Frågan äger fortfarande giltighet och det har under 1990-
talet förts en intensiv debatt om länets framtida geografiska storlek. 
I nedanstående tabell ges en sammanfattning av de viktigaste för-
slagen om länsindelningsfrågor i Halland sedan 1960-talet. 



 
Utredning Länsindelningsförslag Anförda argument 
Länsindelningsutredningen 
(SOU 1967:23) 

Antalet län i Sverige bör minskas 
till 15. Ett län bör ha minst 300.000 
invånare 
 
Hallands län (utom Ö. Karup) förs 
till ett utvidgat Göteborgs-Bohus 
län 

a. Effektiv samhällsplanering och 
samhällsförvaltning. 
b. De näringsgeografiska resurserna 
bör stärkas genom större län 
c. Kommunblocksreformerna ökar 
behoven av starkare länsförvaltning 

Länsberedningen  
(SOU 1974:84) 

Antalet län bör i stort bibehållas, 
men Sverige bör delas in i 8 sam-
verkansområden för samordning av 
regionalpolitiska planeringsfrågor 
 
I Hallands län bör Kungsbacka över-
föras till Göteborg-Bohus län. 

a. Effektivitet i samhällsförvalt-
ningen, särskilt fysisk planering. 
b. Samhällsservicens lokalisering 
överensstämmer dåligt med arbets-
platser och bosättning. 
c. Politisk samhörighet i ett län be-
tonas, men övergripande planering 
bör ske över länsgränserna. 
d. Demokratiaspekterna ges visst 
utrymme i argumentationen. 

Regionutredningen/Väst-
sverigeutredningen (SOU 
1992:63, SOU 1992:66) 

Betydande minskning av antalet län 
övervägs. 
 
Ett regionförbund förordas för Väst-
sverige med Hallands, Göteborg/ 
Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs 
län. 

a. Den näringspolitiska utvecklings-
förmågan kräver större regioner. 
b. Internationella och europeiska 
förhållanden betonas 
c. Starka regioner viktigt för att 
kunna bedriva en effektiv satsning på 
en hållbar utveckling. 

Regionberedningen 
(SOU 1995:27) 

Skåne och Västra Götaland bildas 
som nya län. 
 
I Halland överförs Kungsbacka 
kommun till Västra Götalands län. 

a. Demokratiaspekter betonas. 
b. Effektivitets- och besparingsskäl. 
c. Internationaliseringsaspekter. 
d. Miljöfrågorna kräver helhets-
lösningar i regionpolitiken. 

 
Det tog alltså kring 30 år74 av utredningsarbete till det att riksdagen 
vågade sig på att genomföra en mer omfattande förändring av läns-
gränserna med bildandet av Skåne respektive Västra Götalands län. 
För Hallands del har dock länsgränsen bevarats även om det ett tag 
under 1995/96 såg ut som om att åtminstone Kungsbacka kommun 
skulle förloras till Västra Götaland. Vi bör också hålla i minnet att 
Halland varit ett gränslandskap med en historisk tudelning i en 
nordlig och sydlig del. 

Det är dock intressant att se hur argumentationen i den svenska 
länsindelningsfrågan förändrats under de senaste 30 åren.75 På 1960- 
och 70-talen motiverades länsindelningsreformerna med argument 
rörande en förbättrad samhällsplanering. Svenskt samhälle var inne 
                                         
74 Vill man se frågan än mer långsiktigt bör framhållas att länsindelningsdebatten kan spåras 
till 1910 då en utredning om förändrad länsindelning föreslog en hopslagning av Hallands län 
och Göteborgs- och Bohuslän. 
75 se här Helmstad 1997. 



i en snabb förvandling där den offentliga sektorn expanderade och 
där behoven av en slagkraftig samhällsplanering ansågs som en 
strategisk faktor för fortsatt ekonomisk och näringsmässig utveck-
ling i landet. På 1990-talet är det istället besparingspolitiken som 
ställs i fokus och där planeringstänkandet i hög grad kommit att 
ersättas av en mer marknadsorienterad politik för näringslivsut-
veckling. Framträdande för 1990-talets reformförslag är även en re-
lativt stark argumentation för demokrativärdena och för en in-
ternationellt anpassad eller europeiserad samhällsorganisation.  

I den halländska debatten på 1990-talet har åsikterna i viss ut-
sträckning kommit att formas utifrån att Halland, territoriellt, be-
finner sig i ett gränsland mellan storstadsregioner i söder 
(Malmö/Kö-penhamn) och norrut (Göteborg/Oslo). En del debat-
törer ser risker i att Halland blir ett utkantslän, medan andra ser 
stora möjligheter i denna gränslandsposition. Följaktligen vill en 
grupp debattörer dela Halland för att mer direkt kunna vinna för-
delar av att ingå i storlän, medan andra vill bevara Halland för att 
kunna tillvarata de miljömässiga och kulturella fördelar som ett litet 
landskapslän kan erbjuda. Vi ska strax återvända till denna fråga 
med hjälp av mitt intervjumaterial, men först ska ytterligare en vä-
sentlig territoriell aspekt beröras. 

Det handlar om kommunblocksreformerna som under perioden 
1950 till 1975 förändrade Sveriges territoriella karta på ett omväl-
vande sätt. I nedanstående tabell framgår kommunantalet i Halland 
och i ett antal andra län under perioden 1951 till 1978. 

 
 

Tabell. Antal kommuner under perioden 1951-1978 
  
  Antal Antal Antal Antal    
  kommuner kommuner kommuner kommuner Förändring   
 Län 1951 1964 1971 1978 1951-78 

Halland 92 39 20 6 - 93% 
Skåne 392 130 69 33 - 92% 
VG 579 159 75 50 - 91% 
Kalmar 112 50 16 12 - 89% 
Västerbot-
ten 

33 33 23 12 - 64% 

Riket 2498 1006 464 277 - 89% 

 
Antalet svenska kommuner har under efterkrigstiden reducerats 
med i genomsnitt nära 90% eller med ca 2200 kommuner. I debatten 
om kommunblocksreformernas effekter på det politiska arbetet i 



kommunerna har två ståndpunkter stått i centrum. Å ena sidan har 
en del hävdat att kommuner med liten yta kunnat bygga en kom-
munal verksamhet baserad på samhörighet, gemenskap och över-
blick för kommuninvånarna. Å den andra har det hävdats att små 
kommuner saknar ett tillräckligt starkt resursunderlag (skatteun-
derlag, expertis etc) för att kunna bedriva en effektiv och handlings-
kraftig kommunalpolitik. Det halländska kommunlandskapet upp-
visar en sorts lagomhet, både vad gäller kommunernas ytstorlek 
och antalet invånare per km2. Det har hävdats i debatten och även i 
mitt intervjumaterial att denna lagomhet varit en styrka för de hal-
ländska kommunerna vad avser både samhörighet inom kommu-
nen och i resurskraft för en effektiv kommunal verksamhet. I de-
centraliseringstermer har detta inneburit relativt goda för-
utsättningar för de halländska kommunerna att utveckla en själv-
ständig politik i förhållande till länsmyndigheter och den centrala 
statsmakten. 

En liknande diskussion förs på 1990-talet, men nu om länsindel-
ningens utformning. Återigen ställs samhörighetsargument mot ef-
fektivitetsargument i den territoriella debatten. Vi ska i det följande 
försöka belysa hur intervjupersonerna i Halland ser på dels frågan 
om den geografiska avgränsningens och platsidentitetens betydelse 
för det politiska arbetet, dels hur intervjupersonerna mer konkret 
betraktar frågan om länsindelningens framtida utformning i 
Halland.  

Territorialitet - den halländska debatten 
Jag har inlett frågeställande om territorialitet med en övergripande 
fråga om vilken betydelse geografisk avgränsning och indelning har för 
det politiska arbetet idag? Omkring tvåtredjedelar av de intervjuade 
svarar att den geografiska avgränsningens betydelse minskar. Näs-
tan alla de intervjuade hävdar att den nationella territorialiteten av-
tar i betydelse. Man pekar på framväxten av informationssamhället, 
folks ökande flyttbenägenhet, den stora arbetspendlingen och på, 
det som behandlades i föregående delavsnitt, ett ökande gränsöver-
skridande samarbete både i kommunal- och länspolitik. Intressant 
är dock att de allra flesta som ser en generellt minskande betydelse 
av territoriella aspekter, modifierar sin uppfattning en stund senare 
i intervjun. Modifiering kan handla om lite olika saker. De kan säga 
att… 



 
…territorialitetens betydelse minskar generellt i samhället, men det 
gäller inte på  lokal nivå…eller 
 
…territorialitetens betydelse minskar generellt i samhället, men det 
gäller inte för halländsk politik - här finns en stark och växande 
identitet med landskapet som fått allt större politisk betydel-
se…eller 
 
…territorialitetens betydelse minskar generellt i samhället, men en 
rad kulturella och  emotionella faktorer rörande geografi tycks ha 
blivit viktigare på senare år…eller 
 
…territorialitetens betydelse minskar generellt i samhället, men för 
de politiska aktörerna är det viktigt att ha territoriet kvar för att sty-
ra resurser och tydliggöra gränserna ur demokratisk synvinkel. 
 
Vill jag uttrycka det lite elakt så säger intervjupersonerna att geo-
grafisk gränsdragning minskar i betydelse, men inte just i Halland. 
Många av de intervjuade upplever att Hallands län är lite av ett sär-
fall i detta avseende. De senaste årens ganska hårda debatt om läns-
indelningens framtida utformning har sannolikt påverkat intervju-
personernas tänkande och utsagor om territorialitetens mer allmän-
na betydelse. Kanske förhåller det sig så att de flesta av intervjuper-
sonerna nog faktiskt anser att geografiska aspekter på politik blivit 
allt mindre viktiga, men att engagemanget för eller mot en delning 
av Hallands län medfört att deras åsikter kommit att modifieras en 
aning. Den politiska miljö som intervjupersonerna lever i tycks allt-
så färga av sig på hur de politiska aktörerna uppfattar de territoriel-
la aspekterna.  

En minoritet bland intervjupersonerna är emellertid av uppfatt-
ningen att territoriella aspekter ökar i betydelse för det politiska ar-
betet. En del säger att det i takt med en ökande komplexitet i om-
världen blivit allt viktigare att knyta politisk verksamhet till en tyd-
liggjord geografisk enhet. En del andra säger att lokalsamhällets 
territorialitet blivit viktigare, vilket också är den nivå som växt mest 
i politisk betydelse under senare år. En tredje typ av resonemang 
rör samhällets resursfördelning där övergripande samhällsinvester-
ingar, t.ex. i infrastruktur och inom näringslivs- och regionut-



veckling, blivit allt viktigare att planera utifrån territoriella aspek-
ter.  

Jag har fortsatt mitt frågande om territorialitet genom att be de 
intervjuade utveckla frågan kring behovet av platsidentitet i det politis-
ka arbetet. Jag har i kapitel två redan behandlat denna fråga och 
kunde då notera att nära hälften av de intervjuade pekar på vikten 
av en platsidentitet för människors gemenskap och för samhällslivet 
i stort. Det gäller då främst lokal platsidentitet på såväl landsbyg-
den som i bostadskvarter i städerna. Den grupp av intervjupersoner 
som hävdar att territoriella aspekter på politik ökar hävdar oftast 
också att det är på den lokala nivån betydelsen är som störst. Till 
detta kommer även en grupp intervjupersoner som generellt sett 
betraktar de territoriella aspekterna som allt mindre viktiga utom 
just på den lokala nivån (samt i några fall på landskapsnivå).  

Sammantaget säger alltså huvuddelen av de intervjuade att geo-
grafisk avgränsning minskar i betydelse om vi ser frågan mer gene-
rellt och för nationell politik. Däremot råder det något olikartade 
synsätt på betydelsen av territorialitet på regional eller land-
skapsnivå. Här påverkas intervjupersonerna sannolikt av den aktu-
ella länsindelningsdebatten i Halland vilket gör intervjumaterialet 
en aning svårbedömt i denna del. Däremot finns det en relativt stor 
grupp intervjupersoner, kring hälften, som ser en ökande betydelse 
för olika platsidentiteter i lokalpolitiskt arbete.  

Om vi då går in på den kontroversiella frågan om Hallands läns 
delning kan vi börja med att studera nedanstående tabell: 
 
 
Tabell. De halländska politikernas åsikter om länsindelningsfrågan (n=42). Inom parenteser 
redovisas fördelningen bland socialdemokratiska politiker (n=16) . 
 
 Instämmer Helt eller Ingen 
 helt eller i i stort sett  åsikt 
Påstående stort sett motsatt åsikt Vet ej 
 
Jag upplever att vår kommun/vårt landsting 
har bäst förutsättningar att utvecklas inom ett  
bevarat Hallands län i framtiden 64% (31%) 29% (63%) 7% (6%) 
 
På lång sikt bör Hallands län ingå i en större 
läns- eller regionbildning 40% (75%) 50% (13%) 10% (12%) 

 
 

Enkätsvaren pekar på att de halländska politikerna slår vakt om 
den nu rådande länsgränsen. Undantag utgörs här av de socialde-



mokratiska politikerna som är anhängare av en delning av Hallands 
län. Mitt intervjumaterial ger ungefärligen samma bild även om jag 
i mitt intervjuande här hittar en intressant motsägelse. När jag frå-
gar de intervjuade om de anser att det finns för många län i Sverige 
får jag oftast ett jakande svar. Huvuddelen av de intervjuade svarar 
att det nog faktiskt finns för många län i Sverige, men man skyndar 
sig snabbt att göra tillägget att det inte innebär att Hallands läns-
gränser nödvändigtvis bör justeras. Ett relativt typiskt intervjusvar 
låter så här: 

 
”Förmodligen finns det för många län i Sverige. De admi-
nistrativt utstakade länsgränserna överensstämmer sanno-
likt allt sämre med olika funktionella förhållanden (här 
nämns pendling, arbetsmarknad, näringsliv). Men det är 
också viktigt att initiativ om länsförändringar växer fram 
underifrån. Jag tror att hallänningarna inte vill in i någon 
storregion och det måste respekteras” 

  
Länsindelningsfrågan har dock varit hett politiskt stoff under den 
tid jag följt halländsk länspolitik. Det framgick tidigare att Hallands 
länsgränser varit föremål för prövning i en rad utredningar under 
efterkrigstiden. Om vi bortser från smärre gränsjusteringar har Hal-
lands gränser varit intakta sedan lång tid tillbaka. På 1990-talet in-
tensifieras länsindelningsdebatten i Halland främst genom de ut-
redningsförslag som presenteras inom ramen för dels Västsverige-
utredningen (SOU 1992:66), dels Regionberedningen (SOU 1993:97 
samt SOU 1995:27). 

Västsverigeutredningen, som hade tillkommit på initiativ av 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, presenterade 
i december 1991 en delrapport vari föreslogs att ett nytt västsvenskt 
län skulle bildas. Med Västsverige avsågs de s.k. NORP-länen76 och 
förslaget innebar att kommunerna och landstingen i NORP-länen 
skulle bilda ett regionförbund med uppgift att lösa övergripande 
västsvenska utvecklingsfrågor och med samordningsuppgifter för 
sjukvårdsfrågorna. Avsikten var att på sikt tillskapa ett direktvalt 
västsvenskt fullmäktige med beskattningsrätt (alternativt som ett 
primärkommunalt samverkansorgan). Bland de halländska partier-
na avstyrker i detta skede moderaterna, folkpartiet, centerpartiet 

                                         
76 Dvs Hallands (=N), Göteborg/Bohus (=O), Skaraborgs (=R), samt Älvsborgs län (=P).  



och vänsterpartiet förslaget, medan socialdemokraterna, miljöparti-
et och kristdemokraterna tillstyrker tanken om ett regionförbund 
med övriga län i Västsverige.  

I den därpå följande regionberedningen togs ett steg längre då 
det föreslogs att bilda nya län, dels i Skåne och dels ett i Västsverige 
bestående av de tre ORP-länen plus Kungsbacka kommun i 
Halland. Orsakerna till att endast Kungsbacka borde få ingå i det 
nya storlänet var, enligt beredningen, att Hallands södra del (främst 
Laholm och Halmstad) var mer orienterad mot skåneregionen och 
att förändringsbehoven i Varberg respektive Falkenberg ännu inte 
var så påträngande att det brådskade med en anslutning till den 
nya västsvenska regionen. Regionberedningens förslag om länsin-
delningen blev starkt ifrågasatt i Halland. Kritiken riktas främst mot 
att regionberedningen inte tagit ett helhetsgrepp i förslaget om att 
inlemma endast Kungsbacka i den nya västsvenska storregionen. 
För anhängarna av ett bevarat Halland framstod förslaget att rycka 
loss Kungsbacka (med dess starka skatteunderlag etc) som helt oac-
ceptabelt. Landstinget uttrycker detta i sitt yttrande på följande sätt: 

 
”Landstingets ekonomi kommer således att försämras om 
Kungsbacka skiljs från länet. Därigenom försämras också 
landstingets möjlighet att behålla och utveckla servicen till 
medborgarna i övriga länet. Mot bakgrund av vad som 
ovan anförts vill landstinget framhålla den stora betydel-
sen av ett intakt Halland. Landstinget i Halland avstyrker 
således på det bestämdaste beredningens förslag att 
Kungsbacka skall ingå i Västra Götalands län.”77 

 
Och för anhängarna av storregioner i Sydsverige var förslaget na-
turligtvis positivt för Skåne och för ORP-länen men en oerhört dålig 
nyhet för de fem återstående kommunerna i Halland (i debatten då 
och då benämnt som ”rest-halland”). Den socialdemokratiska 
landstingsgruppen skriver i sin reservation till landstingets yttran-
de följande:  
 

”Att föra Kungsbacka till Västsverige skulle innebära att 
förutsättningarna för en positiv utveckling av övriga 
Halland radikalt skulle försämras. Vi vill således även fort-
sättningsvis verka för att Hallands södra del i en framtida 

                                         
77 Landstinget i Halland, Yttrande över ”Regional framtid”, 1995-09-25. 



regional struktur kommer att tillhöra Sydsverige medan 
Hallands norra del utgör en del av Västsverige och att 
denna indelning sker vid samma tillfälle.”78 

 
 
Flertalet av de intervjuade har också gjort gällande att om Kungs-
backa gått över till Västra Götalandsregionen hade det också sanno-
likt lett till att Varberg skulle begärt att få följa efter. Flertalet re-
missinstanser i Halland menade därför att regionberedningen borde 
ha prövat länsindelningsfrågan i sin helhet, där analyser av hela 
Sydsverige (eller rent av hela landet) borde genomförts. I Kungs-
backa blir debatten om kommunens yttrande till regionberedningen 
intensiv. I yttrandet, som till slut kunde röstas igenom i fullmäktige, 
ställer sig kommunen avvisande till regionberedningens förslag: 
 

”Som framgår av Kungsbacka kommuns yttrande till Inri-
kesdepartementet anser kommunen att beredningen inte 
tillräckligt utförligt redovisat konsekvenserna av en del-
ning av Hallands län. Då underlaget inte är tillräckligt för 
ett ställningstagande i länsindelningsfrågan, anser kom-
munen att en ändring av kommunens länstillhörighet inte 
är aktuell förrän en tillfredsställande lösning finns beträf-
fande de administrativa nivåerna. Utvecklingen av gemen-
samma regionala frågor får dock ej förhindras av nu-
varande länsgränser, varför en Västsvensk region kan till-
skapas”79 

 
Utvecklingen i Kungsbacka skulle dock även fortsättningsvis bli 
tämligen dramatisk. Det som sker därefter är att regeringen under 
1996 inleder arbetet med att utveckla en regionreform på grundval 
av bl.a. regionberedningens betänkande. De halländska kommu-
nernas och landstingets relativt eniga ståndpunkter i länsindel-
ningsfrågan gör att regeringen inte vågar sig på en delning utan 
förordar ett intakt Halland. Tanken om att inlemma Kungsbacka i 
det nya västsvenska länet försvinner därmed bort ur reformproces-
sen. Regeringen beslutar ganska snabbt att föreslå riksdagen att låta 
Skåne bli ett nytt län. I frågan om hur det västsvenska länet ska bil-
das tillsätts en särskild utredare. I samband härmed väcker kom-

                                         
78 Landstinget i Halland, Yttrande över ”Regional framtid”, 1995-09-25, reservation underteck-
nad Björn Ahlkvist. 
79  Hämtat från Skrivelse Kungsbacka kommun, 1996-08-21 



munledningen i Kungsbacka på nytt frågan om kommunen ändock 
inte borde finnas med i de överväganden som den nye utredaren 
hade att göra. I en skrivelse till kommunfullmäktige vill kommun-
styrelsen att… 
 

”Kungsbacka kommun hemställer därför, att utrednings-
uppdraget om det nya västsvenska länet som regeringen 
beslutat 1996-02-22, vidgas till att omfatta även Kungs-
backa kommun”80 

 
Debatten i fullmäktige blev intensiv och dramatisk. Kommunstyrel-
sen ansåg att Kungsbacka kommun borde, med vissa villkor upp-
fyllda, få vara en del av det beslutsunderlag som den nye utredaren 
hade att arbeta med. Motståndet blev dock hårt och vid omröst-
ningen blev kommunstyrelsens förslag nerröstat med 34 mot 27 rös-
ter. Med kommunfullmäktiges beslut i Kungsbacka var länsindel-
ningsfrågan, åtminstone under några år framöver, punkterad för 
Hallands del. Västra Götalands och Skåne län kunde därmed bildas 
utan några gränsjusteringar för Hallands del. 

Vilka argument har då anförts i den halländska länsindelnings-
debatten? Drivande i frågan att dela Halland (med en del till skåne-
regionen och en del till Västra Götaland) har det socialdemokratiska 
partidistriktet i Halland varit. I ett tidigt yttrande över regionbe-
redningens första delbetänkande 1994 slår den socialdemokratiska 
landstingsgruppen fast de övergripande principerna:  

 
”Socialdemokraterna i Landstinget finner det positivt att 
det görs en översyn och ett försök att samordna uppgifter 
på regional demokratisk nivå. Förutsättningarna för sam-
hällsarbetet förändras i snabb takt och utvecklingen mot en 
internationalisering innebär större behov av att få redskap 
för att påverka den egna regionens utveckling och till-
växt”81 

 
Socialdemokraterna hävdar att det inte vore särskilt lyckat att, som 
den s.k. Västsverigeutredningen föreslog, låta hela Halland ingå i 
Västra Götaland. Istället förordar man en delning av länet där den 

                                         
80 Kungsbacka kommun, skrivelse som bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll 1996-09-12. 
81 Hallands Socialdemokratiska partidistrikt, reservation över landstingets yttrande över SOU 
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sydliga länsdelen förs till Skåne och den norra till Västra Götaland. 
Det finns flera motiv bakom detta. Ett motiv handlar om att stärka 
regionernas konkurrenskraft i det europeiska sammanhanget. 
Halland bör vara en del i och få vara med att påverka de storregio-
nala satsningar som utvecklas i Skåne respektive Västra Götaland. 
Halland har, som litet län, mycket små möjligheter att själv driva en 
kraftfull näringslivs- och sysselsättningspolitik i framtiden. Det 
räcker inte att enbart bygga upp en näringslivspolitik på småskaliga 
idéer om kulturlandskap och turism. Ett annat motiv handlar om att 
garantera en mer effektiv medborgarservice med samordningsvins-
ter inom främst sjukvården men även vad gäller frågor som tra-
fikförsörjning, högre utbildning och miljöpolitik. Ett tredje motiv 
handlar om demokratifrågor. En stärkt regionnivå (territoriellt och 
med direktvalda politiker) skapar större intresse, debatt och vitalitet 
i länspolitiken. 

Socialdemokraternas idéer har dock mötts av betydande invänd-
ningar från andra politiska aktörer i Halland. Det har under hela 
1990-talet funnits en politisk majoritet bland centerpartister, folk-
partister och moderater i landstinget för att bevara Halland och i 
den halländska dagspressen har ledarskribenterna genomgående 
varit kritiska mot delningsförslagen. Argumenten har främst kan-
ske handlat om betydelsen av ta till vara den samhörighet och 
överblickbarhet som anses ha varit en styrka i halländsk politik un-
der lång tid. Storlän innebär ökande avstånd mellan exempelvis 
medborgarna och politikerna precis som mellan kommuner och re-
gionorgan. Till detta sägs att en majoritet av hallänningarna själva 
är motståndare till en delning av länet. Det finns kulturella traditio-
ner knutna till landskapet som är betydelsefullt för människors 
identitet och sammanhållning som riskerar att gå förlorad i ett stor-
län. Anhängarna av ett bevarat Halland har också i debatten hävdat 
att en förändring av länsgränsen måste föregås av en folk-
omröstning bland hallänningarna. En av de som kanske starkast 
förordat ett bevarat Halland är förre Landshövding Björn Molin 
som i ett debattinlägg uttrycker sin ståndpunkt på följande sätt: 

 
”Med cirka 270.000 invånare är vi ett medelstort län med 
goda utvecklingsmöjligheter för alla invånare i Halland. 
En sammanslagning med ett nytt storlän i Västsverige eller 
en delning av länet skulle däremot snabbt minska förut-
sättningar för en god och balanserad utveckling i Halland. 



Vi skulle då riskera att bli ett utkantsområde med långa 
avstånd till de styrande. I Halmstad kommun skulle ome-
delbart 500-600 arbetstillfällen kopplade till residensstads-
funktionen försvinna, och på sikt skulle en betydande 
kompetensuttunning ske.82 

 
Länsindelningsfrågan representerar ett intressant politiskt dilemma 
i halländsk politik. Vi kunde i avsnittet om organisationstillväxt 
ovan notera att det skett en mycket snabb organisationsutbredning 
över den halländska länsgränsen. I mycket har Kungsbacka kom-
mun och den norra länsdelen kommit att bli både funktionellt och 
organisatoriskt länkad till Göteborgsregionen. I Kungsbacka har 
många människor sin försörjning i Göteborg, pendlingen över läns-
gränsen är omfattande och Kungsbackaborna utnyttjar samhälls-
service och kulturliv i högre grad mot Göteborg än mot residens-
staden Halmstad. När regionfrågan blir pånyttfödd i svensk politik 
under 1990-talet var det framförallt politiska aktörer i Västsverige 
som var drivande. I mitt intervjumaterial anses exempelvis perso-
ner som Sven Hulterström, Lars Nordström, Jörgen Andersson vara 
framträdande i strävandena att utveckla regioner som nya och stra-
tegiskt betydelsefulla politikenheter i framtiden.  

För Hallands del uppstår då ett dilemma runt frågan om Kungs-
backas framtida regionstillhörighet. En av de intervjuade formule-
rar dilemmat på följande tillspetsade vis: 

 
”Halland är betydligt mer beroende av Kungsbacka än 
vise versa. Kungsbacka är mer beroende av Västra Göta-
land än vise versa.” 

 
Om det vid en länsindelningsreform blev så att Kungsbacka ham-
nade utanför Halland hade det sannolikt lett till dels att Varberg 
velat gå samma väg (eventuellt även Falkenberg), dels att Hallands 
län skulle tappa betydande delar av sitt skatteunderlag (i debatten 
har nämnts ca 25%). Samtidigt finns det inget större intresse i den 
södra länsdelen att ansluta sig till Skåneregionen. Laholms kom-
mun skulle med en sådan lösning bli en utkantskommun, mycket 
långt fjärmad från de styrande i Malmö respektive Kristianstad. 
Halmstad kommun skulle kanske vara den största förloraren bland 
kommunerna med risk för att förlora sin ställning som residensstad. 
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Många av intervjupersonerna, inte bara de i den norra länsdelen, 
hyser stor förståelse för Kungsbackas intresse att få vara med i regi-
onbildningsprocessen i Västra Götaland, men är samtidigt medvet-
na om att det också i sin förlängning skulle innebära slutet för 
Halland som eget län.  

Till detta kommer en komponent som handlar om legitimitet. I 
intervjumaterialet betonas medborgarnas stöd för en ny regionkon-
stellation. Nära tvåtredjedelar av den intervjuade politikerkåren 
förordar att en folkomröstning bör hållas före det att några läns-
gränser förändras. Det är inte alls säkert, säger en del av de inter-
vjuade, att medborgarna i den nordliga delen av Halland känner sig 
villiga att ge sitt stöd (och skattepengar) till politiska organ i ett 
storlän av Västra Götalands typ. Detta har då också varit ett huvud-
argumenten bland det flertal politiker i Kungsbacka som varit mot-
ståndare till att skiljas från Halland.  

Territorialitet en summering 
Av den historiska beskrivningen i kapitel två konstaterades att 
Halland haft en traditionell indelning i en sydlig och en nordlig del. 
Detta förhållande har haft fortsatt betydelse i den halländska läns-
debatten under 1990-talet. Regionberedning drog i sina analyser 
slutsatsen att det gick en kulturgräns mitt i Halland (den s.k. Två-
åkersgränsen). Frågan om en eventuell delning av Halland har haft 
stor aktualitet under senare år och det är särskilt socialdemokrater-
na som placerat denna fråga på dagordningen.  I hög grad råder en 
polariserad debatt mellan delningsanhängare och de som vill beva-
ra Halland odelat. 

Detta har sannolikt bidragit till att det finns en minst sagt ambi-
valent hållning till frågor rörande territorialitet i Halland. Huvud-
delen av de intervjuade ser en minskade politisk betydelse av geo-
grafisk gränsdragning - men detta gäller inte för halländsk politik. 
Här anses identiteter med landskapet och lokalsamhället som vikti-
ga politiska inslag. På samma sätt finns en sorts ambivalens i att allt 
fler organisationer (även bland organisationer som vill se ett odelat 
Halland i framtiden) utvecklat kontakter över länsgränsen. Det är 
uppenbart att betydelsen av en länsgräns minskar i så motto att oli-
ka aktiviteter och organisering sker över länsgränsen. Men hos in-
tervjupersonerna kvarstår ofta en stark uppfattning om att läns-
gränsen bör hållas intakt. 



Det är också uppenbart för alla att länsgränserna fått allt mindre 
att betyda för att avgränsa olika organisationers verksamhetsområ-
den. I den statliga organisationen är det snart bara länsstyrelsen och 
länsarbetsnämnden som bibehållit länen som bas, och sak samma 
gäller för olika intresseorganisationer. Men likväl finns det alltså i 
halländsk politik ett starkt vaktslående om en orörd länsgräns. 

 

Sammanfattningsruta: Territorialitet 

* Intervjupersonerna menar att geografiska 
faktorer (t.ex. administrativa gränsdrag-
ningar) minskar i betydelse om vi ser frågan 
mer generellt och för nationell politik. Fler-
talet intervjupersoner menar dock att geo-
grafiska faktorer blivit allt viktigare för 
Hallands del och i lokalpolitik. 

* Huvuddelen av intervjupersonerna anser 
att vi har för många län i Sverige men flerta-
let menar dock att detta inte bör innebära 
förändringar av länsgränsen i Halland. 

* Frågan om Hallands delning har varit ett 
hett debattämne i halländsk politik. Det är 
främst socialdemokraterna i Halland som 
varit drivande för en delning av länet. Moti-
veringen bakom denna ståndpunkt har  

handlat om behovet av en starkare regional 
konkurrenskraft internationellt, i behoven av 
att bibehålla en bra samhällservice och i en 
tro på ökande politisk vitalitet och debatt. 

* Anhängarna av ett bevarat Halland betonar 
vikten av samhörighet i ett litet län och att 
det anses finnas ett folkligt stöd för ett beva-
rat Halland. Det anses viktigt med närhet 
mellan medborgare och beslutsfattare. 

* Regionberedningens arbete och slutsatser 
får mycket kritik av intervjupersonerna. Man 
menar att det var fel att föreslå att Kungs-
backa kommun skulle ingå i den nya storre-
gionen i Västra Götaland utan att en helhets-
bedömning av konsekvenserna för hela 
Hallands län gjordes. 

 

Decentralisering - några allmänna utgångspunkter 
I frågan om decentralisering är det svårt att i ett historiskt perspek-
tiv klargöra hur relationerna mellan centralstat, län och kommun 
gestaltat sig just i Hallands län. Vi får här nöja oss med att huvud-
sakligen lämna en allmän karakteristik för Sverige som helhet. Först 
och främst bör sägas att det svenska kommunlandskapet förändrats 
i riktning mot att den centrala statsmakten successivt överfört fler 
uppgifter och sakområden på främst primärkommuner och i viss 
mån på olika länsorgan. Denna decentralisering har följt på efter-
krigstidens välfärdspolitiska reformer där kommuner och län fått 
fler uppgifter genom främst olika speciallagar. Denna decentralise-
ring har fortsatt under 1980- och 90-talen. Kommunerna och länsor-
ganen har under 1980- och 90-talen fått ansvaret för fler uppgifter 



och andra kännetecken för denna period är en utveckling mot fler 
ramlagar och mer av generella statsbidrag till kommunerna. Ned-
anstående tabell visar den offentliga konsumtionens fördelning 
mellan stat, landsting och kommun 1980-95:  
 
 

Nivå 1980 1995 
   
Kommu-
ner 

42,7
% 

47,5% 

Landsting 24,1
% 

20,6% 

Stat 33,1
% 

31,9% 

 
Tabell. Konsumtion i offentlig sektor, andel 1980 respektive 1995. 

 

Primärkommunernas andel av den offentliga konsumtionen har 
ökat kontinuerligt under hela efterkrigsperioden och denna utveck-
ling har, som visas i diagrammet, accentuerats under de senaste 20 
åren.83 I raden av nya kommunala uppgifter på 1990-talet kan näm-
nas att: 
 
- omsorgen om utvecklingsstörda, handikappade och psykiatrin, 
- viss miljötillsyn, 
- tillstånd för handel, spritservering och försäljning av öl/tobak, 
- civilförsvaret, familjerådgivning, riksfärdtjänst, kollektivtrafiken, 
- representation vid regionala EU-kontor  
 
har, helt eller delvis, blivit nya primärkommunala uppgifter under 
1990-talet. Till detta ska sedan läggas det faktum att 
- 1991 fördes 150.000 lärare över från staten till kommunerna, 
- 1992 fördes 60.000 anställda från landstingen till kommunerna 
inom äldreomsorgen 
 
Utvecklingen på landstingskommunal nivå har inneburit att lands-
tingen tappat en del uppgifter och ovanstående diagram visar att 
konsumtionen i landstingen minskat med fyra procentenheter se-
dan 1980. Den kanske tyngsta posten är här överföringen av äldre-
sjukvården från landsting till primärkommuner.  
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Vi kan med detta konstatera att vi under senare år sett en mycket 
snabb förändring av hela den kommunala verksamheten (både 
landsting och primärkommuner). Detta speglas också mycket tyd-
ligt i mitt intervjumaterial där förändringarna i samhällsor-
ganisationen anses som det mest iögonfallande under 1990-talet. 
Fler uppgifter och viktiga uppgifter har överförts från stat och 
landsting till primärkommunerna och det är rimligt att benämna 
denna utveckling som en ökande kommunalisering.  

I vilken grad kan vi då tala om en ökande regionalisering, dvs att 
ett ökande antal och att allt viktigare politiska beslut sker på den 
regionala nivån? Vi har ju redan berört den frågan och konstaterat 
att den är svårbesvarad. Detta är dels beroende på att regionalise-
ringen synes ha minskat inom en del politikområden, t.ex. inom 
landstingens arbetsfält (se tabellen ovan) medan vi kan notera en 
ökande regionalisering inom en del andra tunga områden som re-
gional- och näringslivspolitik, kommunikationer, arbetsmarknads-
politik och EU:s stödformer.  

 

Den centrala statsmaktens roll i Halland 
Jag har utvecklat mitt frågande om decentraliseringsaspekterna ge-
nom att mer uttryckligen problematisera den centrala statsmaktens 
betydelse för halländsk politik. Jag vill veta hur intervjupersonerna be-
skriver kontakterna mellan halländska politikaktörer och den cen-
tralstatliga nivån. Upplevs de centrala myndigheterna som stöd-
jande eller hindrande? Och vilka politiska strategier förekommer, 
enligt intervjupersonerna, dels från centralstatliga sida, dels från 
halländsk sida i resursspelet mellan de båda? Och vilken roll och 
betydelse tillmäts statens förlängda arm i länet, dvs Länsstyrelsen, i 
dessa relationer? 

Jag vill börja med att presentera hur kommunstyrelse- och lands-
tingsstyrelsepolitikerna besvarade enkätfrågor rörande decentrali-
seringsfrågorna: 

 
 
 
 
 
 



Tabell. De halländska politikernas åsikter om statens makt och inflytande i halländsk politik 
samt åsikter om Länsstyrelsens roll och betydelse (n=42). 
 
 Instämmer Helt eller Ingen 
 helt eller i i stort sett  åsikt 
Påstående stort sett motsatt åsikt Vet ej 
 
Jag upplever att staten, dvs riksdag, regering 
och ämbetsverk, har fått alltmer makt och in-  
flytande i Halland under de senaste fem åren. 64% 19% 17%
  
Jag tycker det är viktigt att Länsstyrelsen även 
i framtiden har en inflytelserik position i läns- 
politiken. 38% 57% 5% 
 
Jag tycker att Länsstyrelsen hittills lyckats bra  
med sina ambitioner att samla länets kommu- 
ner i en gemensam regionpolitik för hela  
Hallands län. 43% 47% 10% 
 
 
 

Tabellen pekar på två saker: För det första upplever politikerna att 
den centrala statsmakten fått mer makt och inflytande över politis-
ka frågor i Halland under de senaste fem åren. Till detta finns en 
majoritet i politikerkåren som inte anser det som självklart att Läns-
styrelsen ska ha en inflytelserik position i länspolitiken och som  
dessutom är relativt kritiska mot Länsstyrelsens arbetssätt (i vart 
fall när det gäller att samla de relativt fåtaliga kommuner som finns 
i Halland i länsgemensamma insatser). Låt oss hålla ovanstående 
tabell i minnet för att fortsätta redovisningen av vilka åsikter som 
finns representerade i intervjumaterialet. 

Inledningsvis kan det vara värt att notera att ingen av de inter-
vjuade önskar sig en utveckling mot ett federalt Sverige (några en-
staka röster i materialet står dock mycket nära ett sådant synsätt). 
Intervjupersonerna menar samfällt att nationalstaten Sverige bör 
bestå i dess nuvarande konstitutionella form. Det innebär att riks-
dagen har lagstiftnings- och budgetmakten över hela Sverige och de 
beslut som innefattat ökande befogenheter för län och kommuner 
kan, när som helst, återkallas genom nya riksdagsbeslut. De allra 
flesta anser dock att det skett en ökande decentralisering i svensk 
politik under de senaste decennierna. Kommuner och landsting har, 
om vi får tro intervjupersonerna, fått fler uppgifter och större grad 
av handlingsfrihet t.ex. vad gäller regler (t.ex. fler ramlagar) och bi-
drag (mer av generella statsbidrag). Detta strider mot de uppfatt-



ningar som redovisades i enkätmaterialet. De flesta intervjuperso-
ner menar att decentraliseringsgraden ökat, vilket inte är samma 
sak som att säga att statsmakten försvagat sin position. Decentrali-
sering av regler och bidrag bygger på villkoret att om inte exem-
pelvis kommunerna sköter sina åtaganden kan reglerna förändras. 
Intervjupersonerna säger att det finns en osäkerhetsfaktor i statens 
beteende. Ibland införs plötsligt och lite oväntat ny detaljreglering. 
De intervjuade nämner här bl.a. specialbestämda bidrag till vård 
och omsorg, IT-satsningar, kretsloppsmiljard etc, som uttryck för 
detaljreglering från statens sida. Till detta sägs lite då och då under 
intervjuerna att decentralisering faktiskt bygger på en styrnings-
tanke. Decentralisering behöver inte innebära förlorad makt för 
statsmakten, det kan istället handla om att effektivisera den statliga 
styrningen.  

Till decentraliseringsaspekterna hör också olika statliga myndig-
heters aktiviteter och närvaro i en region. Det gäller såväl de statliga 
ämbetsverkens (bolagens) regionala organ som länsstyrelsen. Här 
finns det främst två viktiga iakttagelser som kommer fram under 
intervjuerna. Många intervjupersoner är, för det första, besvärade 
av att de statliga organen, utan övergripande samordning, genom-
fört förändringar i sin geografiska indelning. En intervjuperson ut-
trycker det på följande tillspetsade sätt: 

 
”Det finns numera ingen enhetlighet i de statliga myndig-
heternas regionala indelningsstruktur. Ibland finns vår re-
gionala myndighet i Göteborg, ibland nere i Skåne, ibland i 
Småland och ibland i alla riktningar. Detta har givit en 
mycket oklar struktur åt samhällsarbetet på regional nivå” 

 
Många av de intervjuade är mycket kritiska mot regering och riks-
dag som saknar en övergripande och samordnad politik för statens 
regionala indelning. Kritikerna menar att detta rent av blivit en stat-
lig strategi att undergräva länens möjligheter att påverka viktiga 
frågor inom framförallt infrastrukturområdet.  

För det andra anser nära nog samtliga intervjuade att länsstyrel-
sen förlorat alltmer av sin roll och legitimitet i länspolitiken. Statens 
förlängda arm i länet är ifrågasatt av mina intervjupersoner (som ju 
också delvis framgår av enkätmaterialet). Inte så att det framförs 
någon mer konkret kritik av länsstyrelsens insatser i Halland, utan 



det är mer en generell kritik. Ett relativt typiskt intervjusvar lyder 
så här: 

 
”Länsstyrelsen får allt svårare att upprätthålla sin samord-
nande roll i länet. Kommunerna har blivit allt starkare och 
det finns krav på att det regionala utvecklingsfrågorna bör 
ges en starkare folklig legitimitet. Därmed inte sagt att vår 
länsstyrelse missköter sig. De sköter sitt jobb och vi har 
goda personkontakter med länsstyrelse och Landshövding.  

 
Intressant är kanske dock att företrädarna för de mindre kommu-
nerna i Halland uttrycker sig mer positivt om länsstyrelsen jämfört 
med de större. Intervjupersonerna i de små kommunerna säger här 
att länsstyrelsen kan bidra med vissa strategiskt viktiga resurser och 
bidra med legitimitet i olika frågor. Företrädare för de små kom-
munerna anser dessutom som relativt viktigt med samordnande 
aktiviteter där länsstyrelsen kan samla flera kommuner och organi-
sationer i projektinsatser etc. 

Sammanfattningsvis innebär intervjupersonernas utsagor, i sina 
huvuddrag, att statens strategi bestått i att decentralisera (både som 
regionalisering och framförallt som kommunalisering) regler och 
bidrag. I allt väsentligt uppfattas detta av de intervjuade som en 
stödjande politik även om den bygger på ett enhetsstatligt villkor 
att riksdagen alltid kan återta denna ökande frihet (vilket också up-
penbarligen sker lite då och då).  

I en del avseenden anser intervjupersonerna dock att statens age-
rande varit till hinder. Det gäller särskilt de statliga myndigheternas 
förändringar av sin regionala organisations geografiska utseende. 
En del intervjupersoner ser detta som en medveten strategi från 
ämbetsverkens sida för att försvaga länets möjligheter i olika avse-
enden, främst gällande planering och utveckling av infrastruktur. 
Slående är också att de intervjuade upplever att länsstyrelsen tappat 
delar av sin legitimitet och betydelse i länspolitiken. Länsstyrelsens 
försvagade roll har också inneburit att länets egna samlade strategi-
er för regionutveckling försvagats. Flertalet intervjupersoner efter-
lyser ett nytt regionorgan, i stil med de som är på väg att formas i 
Kalmar och Skåne. En regional strategi kräver, enligt flera intervju-
personer, dels ett samlat organ för regionutveckling och dels en 
starkare medborgerlig legitimitet. Mitt intryck är att det under den 
tid intervjuerna genomförts fanns ett sorts regionpolitiskt tomrum. 



Regeringen hade vid denna tidpunkt presenterat sin proposition 
om en ny regional samhällsorganisation (i form av försök i vissa 
län), vilket skapade en viss osäkerhet bland de intervjuade kring 
hur frågorna om regional utveckling skulle skötas i framtiden.  

Slutligen ska sägas något om hur intervjupersonerna anser att de-
centraliseringsaspekterna påverkats av eller kan påverkas av ett 
ökande internationellt  kontaktarbete. Jag ville här pröva frågan om 
det uppstått en konflikt mellan statsmakten centralt och regionala 
aktörer kring det internationella arbetet. En intervjuperson säger 
följande: 

 
”Vår medverkan inom organ som exempelvis West Swe-
den och Sydsam ska ses som ett uttryck för att vi inte bör 
överlåta åt statsmakten i Stockholm att sköta internatio-
nellt kontaktskapande åt oss. Vi måste själva hävda våra 
intressen nere i Bryssel.” 

 
Denna åsikt finns dock mycket sparsamt företrädd i intervjumateri-
alet. Huvuddelen av de intervjuade ser istället mer positivt på den 
centralstatliga nivån. De flesta anser att region och centralstat vin-
ner på att samverka och samordna sina insatser med exempelvis 
EU-stödet. Möjligen finns en del mindre konflikter mellan t.ex. 
statsmakt och sydlänens samarbete inom Sydsam. Ytterst få av in-
tervjupersonerna refererar till att centralstaten haft några in-
vändningar mot regionala initiativ på den internationella arenan. 
Nu är, som noterats tidigare, de internationella åtagandena i hal-
ländsk politik ännu i sin linda och frågan är måhända för tidigt 
ställd. 
 

Decentralisering en summering 
Ett framträdande drag i intervjupersonernas beskrivning av politisk 
förändring under 1990-talet gäller omvandlingen av den offentliga 
sektorns organisation. Flertalet intervjupersoner betecknar denna 
omvandling som dramatisk. Det som framträder tydligast är en 
ökande kommunalisering, dvs att primärkommunerna fått både fler 
och alltmer betydelsefulla uppgifter under de senaste tio åren. Vi 
kan av intervjumaterialet också dra slutsatsen att en viss regionali-
sering gjort sig gällande. Nationalstaten har visserligen decentrali-
serat regler och resurser till kommuner och län, men ändock bibe-



hållit en stark styrningspotential.  En tredje slutsats är att länsstyrel-
sen försvagats i sin position som statens förlängda arm i Halland.  

Sammanfattningsruta: Decentralisering 

* Regionfrågan har dock med bildandet av 
storregioner och försöksverksamhet i vissa 
län, lett till en förskjutning maktrelationer-
na i Halland. Konflikten mellan landsting 
och kommuner (tidigare rubricerat som en 
konflikt mellan ”regionparlament” vs. 
”kommuner i samverkan” har tonats ned. 

* På ett generellt plan kan decentralise-
ringsfrågan summeras med att säga att det 
skett dramatiska förändringar av det poli-
tiska arbetet på samtliga nivåer, nationellt, 
regionalt och lokalt. Tydligast är att kom-
munerna fått fler uppgifter, att en viss re-
gionalisering skett och att nationalstatsni-
vån tappat i betydelse. 

* Ingen av de intervjuade vill se ett federalt 
Sverige. 

* Flertalet intervjupersoner är besvärade av 
att statliga organisationer förändrar sin 
geografiska indelningsstruktur utan att det 
sker en samordning och styrning på reger-
ingsnivå. Samhällsarbetet på regional nivå 
har därmed fått en alltmer oklar struktur. 

* Huvuddelen av de intervjuade menar att 
länsstyrelsen förlorat alltmer av sin roll och 
legitimitet i länspolitiken. 

* Ytterst få av intervjupersonerna refererar 
till att centralstaten haft några in-
vändningar mot regionala initiativ på den 
internationella arenan. 

 

Demokratisk legitimitet - några grunddata 
Låt mig inledningsvis få beskriva en del grunddata om halländsk 
demokrati i ett tillbakablickande perspektiv. Låt mig börja med par-
tiernas väljarstöd och majoritetsförhållanden. Hallands län har under 
hela efterkrigstiden haft en borgerlig majoritet om vi räknar re-
sultaten i landstingsvalen. Vid valet 1994 var det dock ytterst nära 
att de borgerliga partierna försattes i opposition. Strax efter valet 
stod det klart att socialdemokraterna skulle få besätta ordförande-
posten i landstingsstyrelsen, men det visade sig att länsstyrelsen 
hade räknat fel. De borgerliga fick behålla makten och Hallands län 
blev det enda borgerligt styrda landstinget i landet efter 1994 års 
val. Nedanstående diagram visar andelen mandat för de politiska 
blocken plus andelen mandat för övriga partier (under 1970 och 
1973 av Varbergspartiet Fria Demokraterna, under perioden 1988-94 
Miljöpartiet och från 1998 även av SPI): 
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Diagram. Andel röster på de politiska blocken i Hallands läns landsting 1950-1998 

 
Bland de borgerliga partierna har moderaterna och centerpartiet 
dominerat. Traditionellt har centern haft en stark ställning men har 
under 1980- och 90-talen kommit att passeras av moderaterna. I 
nedanstående diagram visas den röstmässiga utvecklingen för de 
fyra borgerliga partierna sedan 1950: 
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Diagram. Andel röster på de borgerliga partierna i Hallands läns landsting 1950-1998 
 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har följaktligen haft en be-
tydligt svagare position i Halland jämfört med landet i stort. Social-
demokraterna gjorde emellertid ett ovanligt starkt valresultat i 
landstingsvalet 1994. 



I kommunerna har de borgerliga partierna haft en stabil ställning 
över hela landskapet och särskilt stark ställning i Kungsbacka re-
spektive i Laholm. Socialdemokraterna har haft sina starkaste fäste i 
Halmstad och i någon mån i Hylte, Varberg och Falkenberg. I tabel-
len nedan visas vilket parti som haft ordförandeposten i kommun-
styrelsen. 
 

Tabell. Parti som innehaft ordförandeposten i kommunstyrelsen efter kommunalval 
 

Kommun 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1999 
Halmstad (s) (c) (c) (s) (s) (fp) (m) (s) (s) 
Kungs-
backa 

(c) (c) (c) (m) (m) (fp) (m) (m) (m) 

Varberg (c) (c) (c) (c) (c) (m) (c) (s) (m) 
Falken-
berg 

(c) (c) (c) (c) (c) (m) (c) (s) (c) 

Laholm (c) (c) (c) (c) (c) (m) (c) (c) (c) 
Hylte (m) (c) (c) (c) (c) (m) (m) (s) ? 

 
Ett intressant särdrag i halländsk politik gäller förekomsten av rela-
tivt många småpartier med lokal eller regional förankring i 
Halland. Det gäller det varbergsförankrade partiet Fria Demokra-
terna som under 1970-talet fick uppmärksamhet och mandat i såväl 
landsting som i kommunfullmäktige i Varberg. I Falkenberg upp-
stod redan på 1960-talet ett lokalt parti, Samhällslistan Aktiv Politik, 
som fortfarande spelar en viss roll i Falkenbergs kommunpolitik 
med ca 10% av rösterna i 1994 års val. I Hylte har Kommunens Väl 
alltsedan 1970-talets början haft mellan 5-10% av rösterna. I nedan-
stående tabell visas andelen röster på lokala småpartier i kommun-
fullmäktigevalen i Halland och relaterat till riket i sin helhet: 
 
Tabell. Andelen röster på lokala småpartier i Halland och i några andra län 

 
Län 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991
 1994 
Halland 3,9% 3,8% 3,3% 4,6% 3,5% 2,1% 1,9% 2,9% 4,6% 
Skåne 1,3% 1,2% 1,3% 1,8% 1,7% 2,8% 2,0% 3,9% 5,7% 
VG 1,1% 0,9% 1,6% 2,6% 2,7% 3,7% 1,8% 2,0% 3,2% 
Kalmar 0% 0,4% 1,0% 1,8% 2,3% 1,5% 1,5% 2,6% 1,9% 
Gotland 0,1% 0,4% 0% 0% 0,5% 0,2% 0,1% 0,2% 5,7% 
Västerbott. 1,0% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 1,1% 1,3% 0,5% 2,0% 
          
Riket 1,7% 1,7% 1,5% 2,4% 2,2% 2,6% 2,6% 2,9% 3,8% 
          
Falkenberg AP 8,8% AP 9,7% AP 6,5% AP 7,0% AP 6,8% AP 4,8% AP 5,3% AP 8,4% AP 10,1% 
Hylte - KV 

5,9% 
KV 5,5% KV 6,0% KV 6,5% KV 5,5% KV 3,8% KV 9,2% KV 7,1% 

Varberg FD 11,2% FD 9,6% FD 9,6% FD 13,0% FD 7,1% FD 5,5% FD 3,8% - - 



Halmstad - - - - - - - - PP 3,5% 
Laholm - - - - - - - PP 1,6% PP 5,1% 

AP=Samhällslistan Aktiv Politik i Falkenberg, KV-Kommunens Väl i Hylte 
FD=Fria Demokraterna i Varberg, PP=Pensionärspartiet i Laholm/Halmstad 
 
. 

Ovanstående tabell antyder också att de halländska väljarna inte 
varit eller är särskilt starkt bundna till ett visst parti. Hallänningen 
är, jämfört med andra i riket, alltså mer benägna att pröva nya par-
tier. Ett ytterligare exempel på detta var när Ny Demokrati dök upp 
1991. Hallänningarna var mycket (i alla fall jämfört med övriga lan-
det) villiga att rösta på Ny Demokrati som gjorde ett av sina bästa 
valresultat i just Hallands län. Kärleken blev dock kortvarig och i 
valet 1994 var det hallänningarna som övergav NyD i allra största 
omfattning. NyD gjorde detta år ett av sina sämsta valresultat i just 
Hallands län. I 1998 års val kan nämnas att SPI, Sverige Pensionä-
rers Intresseparti gjorde sitt bästa valresultat i just Hallands län 
med 6% av rösterna i landstingsvalet (och med mandat i samtliga 
kommuner utom Hylte). 

Om vi tecknar en grov bild av Hallands partipolitiska situation 
kan sägas att de borgerliga partierna haft en stark ställning (med ett 
starkt centerparti fram till 1976 och med ett växande stöd för mode-
raterna därefter). Socialdemokratins och vänsterpartiets position 
har, vid en nationell jämförelse, varit svag. Till detta finns två ytter-
ligare särdrag. Ett första är att Halland, alltsedan 1970-talets början 
(och även tidigare), haft ovanligt många och starka lokala småparti-
er. Ett andra särdrag är att de halländska väljarna tycks vara mera 
rörliga än svenskarna i övrigt. Den starka borgerliga traditionen har 
förvisso gjort halländsk partipolitik stabil, men den halländske väl-
jaren synes vara en ganska ombytlig figur som gärna och måhända 
lite flyktigt låter sig fångas av såväl lokala partier som nybildade 
nationella partier. 

Halländsk politik kännetecknas också av att ha ett relativt högt 
valdeltagande. Alltsedan 1960-talet har Halland legat en bit över 
riksgenomsnittet vad gäller valdeltagande i allmänna val (för samt-
liga tre nivåer). Särskilt starkt har deltagandet i kommunalvalen va-
rit. Detta är en sorts bekräftelse på att väljarna har ett relativt sett 
stort intresse för kommunalpolitik och i väljarnas benägenhet att 
rösta på lokala småpartier. I riksdagsvalen har Halland också legat 
högt och vid 1998 års val var det bara Jönköpings län som hade ett 
högre valdeltagande. Även i samband med folkomröstningarna om 



kärnkraften och EU har Halland haft bland det högsta valdeltagan-
det i landet. Det relativt sett höga valdeltagandet bekräftar att hal-
ländsk partipolitik har ett sorts dynamiskt drag. Det finns i Halland 
ett inslag av mångfald i den lokala partistrukturen och väljarna är 
förhållandevis aktiva och öppna för nyheter av olika slag. Detta kan 
väl ses som en del i det relativa välmående som kännetecknat 
Halland i ekonomiska och sociala avseenden under efterkrigstiden. 

Jag ska så avslutningsvis belysa kvinnornas politiska representation i 
Halland. I det följande diagrammet visas andelen kvinnor i lands-
tingsfullmäktige sedan 1950 och i jämförelse med riket: 
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Diagram. Andelen kvinnor i landstingsfullmäktige i Hallands län och i riket 1950-1994 

 
Vi kan här se att Halland följer den nationella trenden med allt fler 
kvinnor representerade i landstingen. I Halland har kvinnor i ge-
nomsnitt haft en starkare representation än landet i övrigt. Det se-
naste valet utgör dock undantag då kvinnorepresentationen stagne-
rat. Detta faktum ska nog inte ses som ett trendbrott utan ett uttryck 
för tillfälligheter. I nedanstående tabell visas kvinnornas representa-
tion i kommunfullmäktige där Halland fortfarande håller en tätpo-
sition i landet: 
 
Tabell. Andelen kvinnor i kommunfullmäktige 1976-1994 
 
 Kommun/Län,  Andel kvinnor i kommunfullmäktige 

 1976 1985 1994 
Halmstad 22,5

% 
35,2
% 

40,8
% 

Kungs-
backa 

26,5
% 

35,2
% 

42,6
% 

Hylte 18,4
% 

22,4
% 

42,9
% 

Laholm 24,5
% 

30,6
% 

40,8
% 

Falkenberg 20,4 31,4 47,1



% % % 
Varberg 23,5

% 
33,3
% 

44,3
% 

    
Halland  22,6

% 
31,7
% 

43,0
% 

Skåne  21,1
% 

26,9
% 

37,1
% 

VG 20,4
% 

27,1
% 

41,6
% 

Riket  22,9
% 

30,3
% 

41,3
% 

 
Tittar vi på den kommunvisa situationen har Kungsbacka haft den 
starkaste kvinnorepresentationen om ser över hela tidsperioden 
från 1976 till idag. Intressant är dock att de båda ”mittenkommu-
nerna” Varberg och Falkenberg sett en stark utveckling under de se-
naste valen och där också dessa kommuner som idag innehar tätpo-
sitionen vad gäller andelen kvinnor i kommunfullmäktige.  

Så långt synes kvinnornas representation vara relativt stark. Om 
vi fördjupar analysen något blir bilden mer problematisk. Låt oss 
börja med att studera andelen kvinnor med ordinarie plats i kom-
munstyrelsen i de halländska kommunerna: 

 
Tabell. Andelen kvinnor med ordinarie plats i kommunstyrelsen 

 
Kommun/Län,  Andel kvinnor i kommunstyrelsen 

 1980 1989 1998 
Halmstad 7% 13% 30% 
Kungs-
backa 

20% 0% 40% 

Hylte 0% 7% 33% 
Laholm 20% 20% 27% 
Falkenberg 27% 20% 33% 
Varberg 7% 13% 30% 
    
Halland  13% 12% 32% 
Skåne  11% 12% i.u 
VG 12% 15% i.u 
Riket  14% 21% i.u 

 
Vi kan här se att andelen sjunker med ca tio procentenheter jämfört 
med andelen kvinnor i fullmäktige. Vi vet också att endast en kvin-
na innehar posten som kommunstyrelseordförande i Halland. 
Kvinnornas representation i landstingsstyrelsen är emellertid rela-
tivt stark med en majoritet av kvinnor.  



Faktum kvarstår dock att kvinnorna syns allt mera sällan i de mer 
betydelsefulla och verkställande positionerna i halländsk politik. 
Inga kvinnor är exempelvis ordförande för de politiska partiernas 
läns- eller distriktsorganisation (under 1996/97) och ytterst få kvin-
nor finns representerade som chefer för kommunkanslierna, lands-
tingsförvaltningen, länsförvaltningen (med bytet av posten som 
Landshövding 1997 har dock bilden förändrats på i alla fall en vik-
tig post). Det är viktigt att här framhålla att Halland inte avviker till 
det sämre jämfört med landet i övrigt. Det är känt från andra 
län/kommuner att kvinnorna lyckats få en relativt god representa-
tion i de beslutande församlingarna (från riksdag ner till kommun-
fullmäktige), men att det varit svårare att nå fram på mer ledande 
och verkställande positioner.  

 

Demokratisk legitimitet - demokratiskt underskott i Halland? 
Mina frågor till intervjupersonerna har haft syftet att belysa hur re-
giondemokratin förändrats under 1990-talet och om det existerar ett 
s.k. demokratiskt underskott i regionpolitiken. Jag har i detta haft 
ett särskilt intresse av att få veta hur de intervjuade ser på de poli-
tiska partiernas regionala betydelse, på betydelsen av ett stärkt, di-
rektvalt, regionfullmäktige samt på frågan om regiondemokratin 
som öppen opinionsbildningskultur eller som mer sluten eller ano-
nym förhandlingskultur. Intervjumaterialet kan sammanfattas i tre 
huvuddelar: 

För det första pekar intervjupersonerna, även bland de flesta par-
tiföreträdarna, att de politiska partierna fått ökande problem vad beträffar 
aktivitetsnivåer och medlemsengagemang. Några intervjupersoner talar 
till och med om ett krisläge för partierna:  

 
”Partierna har tappat mycket kraft under de senaste åren. 
Det blåser snålt kring politikerna idag. Alla skandaler som 
uppmärksammats, om än uppförstorat av media, har ska-
pat en stor förtroendekris för partipolitiskt arbete. Dessut-
om har partierna kommit att förgubbas och förgummas på 
ett oroväckande sätt. ” 

 
 

Alla är inte lika negativa men det finns i intervjumaterialet (med 
något enstaka undantag) ett tydligt uttryck för att de politiska par-



tierna tappat kraft under de senaste tio åren. Intervjumaterialet vi-
sar dessutom på att samhällets ökande regionalisering inte riktigt 
speglas i hur de intervjuade partiföreträdarna (dvs ordföranden i 
distrikts- eller länsorganisationen i Halland) upplever regionalise-
ringen inom sitt eget parti. Fyra av de intervjuade partiföreträdarna 
säger att det egna partiets distrikts- respektive länsorganisation inte 
fått fler utan snarare färre frågor att behandla under de senaste tio 
åren. Om det skett en ökande regionalisering i samhället borde par-
tiets regionorganisation fått fler uppgifter. Det är enligt dessa fyra 
istället på kommunal eller lokal nivå som det skett en ökande upp-
giftsvolym i sitt respektive parti. Alltså snarare en partipolitisk 
kommunalisering än en regionalisering. Det bör tilläggas att tre av 
partiföreträdarna ser en ökande uppgiftsvolym för den regionala 
partiorganisationen. Dessa menar att partiaktiviteterna har ökat 
både inom ramen för den mer traditionella distrikts- eller län-
sorganisationen och genom aktiviteter i skilda sammanhang med 
grannlänens partiorganisationer. 

Jag har redan i avsnittet om internationaliseringsfrågorna dis-
kuterat hur de politiska partiernas regionalt hanterar internationali-
seringsfrågorna. Jag kunde då konstatera att partiernas länsorgani-
sationer i mycket liten grad kommit att få nya internationella upp-
gifter under 1990-talet. Det är dels partikanslierna centralt och olika 
specialiserade tjänstemän som här tagit på sig en ny roll. Den inter-
nationalisering som skett i 1990-talets regionpolitik har alltså inte en 
särskilt stark drivkraft eller förankring i de politiska partierna. Jag 
menar att detta är ett betydelsefullt demokratiproblem. I de samtal 
jag fört med de intervjuade har demokratifrågorna nästan ute-
slutande rört sig i ett nationellt sammanhang. Ytterst få av de inter-
vjuade partiföreträdarna problematiserar den ökande internationa-
liseringen i demokratitermer.    

För det andra hävdar de intervjuade, med några få undantag, att 
det existerar ett demokratiunderskott i läns- eller regionpolitiken. Om jag 
summerar intervjupersonernas utsagor är det fyra orsaker bakom 
de sviktande demokrativärdena i regionpolitiken: 

  
1. Först och vanligast förekommande. Länspolitik har traditionellt 

kännetecknats av en hög grad av anonymitet och slutenhet. In-
tervjupersonerna pekar här på två förhållanden. Det första gäller 
länsstyrelsens arbete med främst med de regionala utvecklings-



frågorna som dominerats av en tjänstemannakultur där det 
medborgerliga och partipolitiska engagemanget varit litet. Läns-
styrelsernas lekmannastyrelser får i detta sammanhang genom-
gående kritik för att vara en formell styrelse med liten möjlighet 
att mer operativt ta ansvar för viktiga länspolitiska frågor. Det 
andra förhållandet gäller landstingspolitikens anonymitet och 
slutenhet. Landstingsvärlden uppfattas av flertalet intervjuade, 
även bland landstingsföreträdarna själva, som en relativt 
svårtillgänglig, komplicerad samt en starkt professions- och 
tjänstemannastyrd organisation.  

2. Länspolitiken är uppsplittrad på väldigt många organisationer. 
Länsstyrelse, landsting, länsarbetsnämnd, ALMI, kommunalför-
bund etc arbetar ibland med likartade frågor. Det är svårt för 
medborgaren att sätta sig in i den rådande myndig-
hetsstrukturen på regional nivå. Uttrycket om en ”regional ad-
ministrativ röra” används flitigt av intervjupersonerna för att be-
skriva denna komplexitet. 

3. En del intervjupersoner menar att den mediala bevakningen av 
länsfrågorna är svag. Detta beror på att dagspressen har en mer 
lokal förankring. Det finns inga dagstidningar som bevakar hela 
Halland. De länsmedia som finns, främst TV4 Halland och Radio 
Halland, anses inte ha ett tillräckligt starkt genomslag i region-
politiska frågor. 

4. Några intervjupersoner menar att länspolitiken i Halland alltid 
byggt på en relativt hög grad av samsyn och samförstånd. De re-
gionpolitiska frågorna blir sällan föremål för politisk polarisering 
och mycket av konflikterna hanteras i förhandlingsuppgörelser 
mellan partierna. 

 
Sammantaget kan intervjumaterialet tolkas som om att det råder en 
mycket stark förhandlingskultur i halländsk regiondemokrati. I stort sett 
samtliga av de intervjuade menar att opinionsbildningskulturen, 
dvs öppna debatter, massmediakritik och ökande politisering, i sto-
ra stycken saknas. En intervjuperson summerar: 
 

”Hela länspolitiken är fruktansvärt anonym. Det är kom-
plicerade frågor, organisationsstrukturen är rörig. I stora 
stycken är det dessutom en tjänstemannaprofession som 
dominerar. Demokratin har det ganska besvärligt i länspo-
litiken idag” 



 
För det tredje vittnar intervjumaterialet om att de flesta önskar se en 
framtida regiondemokrati som bygger på att en rad skilda regionala 
frågor, främst kanske näringslivs- och utvecklingsfrågor, infrastruk-
turfrågor samt kultur- och utbildningspolitik, samlas under ett 
folkvalt regionfullmäktige. Det finns dock röster i intervjumaterialet 
som uttrycker stor tveksamhet. Tveksamheten bottnar i att det finns 
risker att ett stärkt regionorgan blir en sorts överkommun som kan 
komma i konflikt med primärkommunala intressen. Denna upp-
fattning förs fram av några kommunföreträdare och inom länssty-
relsesfären. Likväl finns det i halländsk politik ett starkt och ökande 
intresse för att följa den modell som prövas i Skåne och Västra Gö-
talands län. Det innebär att länsstyrelsens roll begränsas till mer 
myndighetsutövande uppgifter och till att bevaka det nationella in-
tresset inom olika politikområden och att landstinget förvandlas till 
ett regionfullmäktige med breddad kompetens.  

Oenighet råder dock om regionfullmäktige ska omfatta bara 
Halland eller som en del i de redan etablerade storregionerna. 
Tilläggas bör också att ytterst få av de intervjuade förordar den 
modell, med Regionförbund (med kommuner och landsting som 
medlemmar) som för närvarande tillämpas i regionförsöken i Kal-
mar län. 

Demokratisk legitimitet en summering 
Det finns visserligen en del positiva särdrag vad gäller demokrati-
frågorna i halländsk politik. Valdeltagandet är relativt andra län 
högt i Halland, det finns förhållandevis starka lokala partier i hal-
ländsk kommunalpolitik och kvinnornas representation i de politis-
ka beslutsförsamlingarna är i relation till riket högt. Likväl synes 
det demokratiska underskottet vara i ökande. Intervjumaterialet 
visar på olika problem för de politiska partierna, länspolitiken anses 
som alltmera anonym, förhandlingskulturen är stark och den medi-
ala bevakningen av länspolitiska frågor anses som svag. 

Jag tror dock att detta ska ses som ett generellt problem i svensk 
politik, alltså inte bara ett halländskt problem. Länsdemokratin har 
tappat kraft i svensk politik på olika sätt. Dels har en viss regionali-
sering gjort sig gällande, dvs fler och alltmer viktiga uppgifter sköts 
numera på länsnivån, utan att de demokratiska instrumenten 
stärkts i motsvarande utsträckning. Dels har den ökande organisa-



tionstillväxten och uppsplittringen bidragit till att göra länspoliti-
ken både mer komplicerad och även anonym. Medborgare och me-
dier har fått allt större problem att utkräva ansvar för det som sker i 
länspolitiken. Det finns därför ett ökande intresse (tydligt manife-
sterat i mitt intervjumaterial) av att utveckla former och arbetssätt 
för en fördjupad länsdemokrati. Inspiration för dessa krav hämtas 
kanske främst från de nya modeller för regiondemokrati som till-
lämpas i de s.k. försökslänen för en ny regional samhällsorganisa-
tion. 

Sammanfattningsruta: Demokratisk legitimitet 

* Ett särdrag i halländsk politik är förkoms-
ten av relativt starka småpartier med lokal 
förankring. 

* Den halländske väljaren är en ganska om-
bytlig figur som gärna och måhända lite 
flyktigt låter sig fångas av såväl lokala par-
ter som nybildade nationella partier. 

* Halländsk politik kännetecknas av att ha 
ett relativt högt valdeltagande. 

* Kvinnornas politiska representation i pri-
märkommuner och landstinget är vid en 
nationell jämförelse mycket god. 

* Ingen av de intervjuade önskar ett federalt 
Sverige. 

* Intervjupersonerna menar att de politiska 
partierna i Halland fått ökande problem vad 
beträffar aktivitetsnivåer och medlemsenga-
gemang. 

* Intervjupersonerna hävdar att det existerar 
ett demokratiunderskott i läns- eller region-
politiken. 

* Intervjupersonerna betonar att det råder en 
mycket stark och relativt anonym förhand-
lingskultur i halländsk politik. 

* De flesta intervjupersoner önskar se en 
framtida regiondemokrati som bygger på att 
en rad skilda regionala frågor, bl.a. närings-
livs- och utvecklingsfrågor, infrastruktur-
frågor samt kultur- och utbildningspolitik, 
samlas under ett folkvalt regionfullmäktige. 

Samordning - en specifik hallandsmodell? 
Vi är så slutligen framme vid frågan om samordning, dvs länets ho-
risontella kontakter och samarbete. Hallands statliga länsförvalt-
ning har, i likhet, med övriga län i Sverige, genomgått en betydande 
förändring under efterkrigstiden. Vi kan förenklat säga att länsför-
valtningen rört sig i en långsiktig pendelrörelse. Strax efter kriget 
fanns en under Landshövdingen samlad förvaltning som under 50-
talet och framåt förvandlades till en sektoriserad förvaltning med 
starka länsnämnder för att under 1980- och 90-talen återigen gå till-
baks till en samlad förvaltning under Landshövdingens ledning. 
Under 1980-talet kom det regionala reformarbetet att riktas mot att 
öka sektorssamordningen i länspolitiken. Behoven av att förenkla, 



spara och kraftsamla för en gemensam länsstrategi upplevdes som 
alltmer angelägna när samhällsekonomin började sacka efter. Ett 
annat problem utgjordes av att alltfler aktörer kom att engagera sig 
i länspolitiken. Det ansågs som att det utfördes mycket dubbel-
arbete, att beslut i en sektor ibland motverkades av beslut i en an-
nan samt att få kunde överblicka de organisatoriska konse-
kvenserna av olika beslut. Dessa problem föranledde att ett omfat-
tande reformarbete inleddes som resulterade i att samtliga läns-
nämnder, med ett par undantag, byggdes in i länsstyrelsens organi-
sation. Svensk statlig länsförvaltning har befunnit sig i en omfat-
tande reorganiseringsprocess sedan mitten av 1980-talet. Om sam-
ordningsmöjligheterna förbättrats är mer svårbedömt och länsför-
valtningen har idag ställts inför nya utmaningar, bl.a. EU-
anpassning och sysselsättningskris.  

Det är svårt att pröva i vilken grad Hallands län förmått bemästra 
dessa samordningssvårigheter. Vi kan på ett allmänt plan säga att 
förutsättningar borde vara goda. Halland är ju både befolknings- 
och ytmässigt ett relativt litet län. Det finns bara sex kommuner. 
Mitt intryck är också att de halländska makthavarna känner var-
andra relativt väl. Avstånden mellan personer och organisationer 
synes alltså relativt korta i halländsk politik. Jag har, med hjälp av 
Statskalendern, räknat antalet offentliga organisationsenheter i hal-
ländsk politik. För jämförelsens skull har Göteborg- och Bohus län 
fogats till nedanstående tabell: 

 
Tabell. Antalet offentliga organisationsenheter (inkl. kommuner) i Hallands samt Göteborg-
/Bohus län. 
 

Län 1975 1985 1995 

Göteborg/Bohus län 104 106 106 

Hallands län 43 46 45 

 Källa: Statskalendern 
 

Det är uppenbart att den organisatoriska komplexiteten på den of-
fentliga sidan är betydligt mindre omfattande i Halland jämfört 
med Göteborg- och Bohuslän. Vi kan också konstatera att antalet 
organisationsenheter legat på en konstant nivå sedan 1970-talet. En 
del offentliga organ har kommit till, men lika många har lagts ned. 
Vi kunde i avsnittet om organisationstillväxt konstatera att inter-
vjupersonerna uppfattar att det råder ett organisatoriskt överskott i 



länspolitiken, dvs att nya organ skapas utan att de gamla läggs ned. 
Detta stämmer alltså inte om vi, på ett ytligt plan, räknar de renod-
lat offentliga organisationsenheterna. Men det är just bara ett ytligt 
sätt att räkna. Om vi räknat in dels antalet enheter inom befintliga 
organisationer (t.ex. enheter inom länsstyrelsen), dels i bildande av 
kommunalförbund, dels genom olika halvoffentliga bolag och stif-
telser hade bilden sannolikt blivit en helt annan. Den statistiska ana-
lysen med hjälp av Statskalendern ska alltså tas med en nypa salt. 
Den visar dock på att ett litet län har en mer hanterbar organisa-
tionsflora. Den offentliga organisationsstrukturen är alltså mer 
överblickbar i ett litet län som Halland. 

Det finns även en föreställning bland flertalet av de intervjuade 
att det råder en särskilt stark sammanhållning och samsyn i hal-
ländsk politik. De flesta av partiföreträdarna hävdar att det finns en 
historiskt grundad samsyn mellan de politiska partierna. Företräda-
re för landsting och statliga myndigheter talar om ett gott samord-
ningsklimat inom olika politikområden. Flera av kommunföreträ-
darna upplever också, om än kanske inte lika starkt, att den hal-
ländska kommunalpolitiken är byggd på samförståndslösningar 
osv. Ett förhållandevis representativt intervjusvar lyder så här: 

 
”Det råder ett mycket gott samarbetsklimat i länet. Ledan-
de organ arbetar med förhållandevis likartad problemsyn. 
I mycket beror det goda samarbetet på täta personrelatio-
ner.” 
 

Det har under intervjuerna sagts mig att samordningsklimatet mel-
lan länets ledande aktörer (länsstyrelse, landsting, kommunför-
bund) bedrivits i informella samrådsgrupper (med namn som n-
grupp, Samråd Halland osv). Länsaktörerna har här kunnat stämma 
av viktiga strategier och genomföra en del gemensamma insatser i 
länspolitiken. En annan viktig del i samordningssträvandena i 
Halland, som ofta dyker upp under intervjuerna, är en specifik 
samverkansmodell kallad Hallandsmodellen. Rent konkret handlar 
Hallandsmodellen om samverkan mellan länsstyrelsen, länsarbets-
nämnden, skogsvårdsstyrelsen och länsmuseerna runt att rusta upp 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Halland. Detta har dock av flera 
intervjupersoner ansetts som ett exempel eller till och med som en 
symbol för något större, dvs ett samarbetsklimat som famnar över 
alla områden i halländskt samhällsliv.  



Det hela synes vara ganska positivt. Jag vill dock peka på två pro-
blemområden: För det första har det visat sig i mitt intervjumaterial 
att de intervjuades verklighets- och problembeskrivningar är starkt 
kopplade till vilken organisation man är verksam i. Landstingsfol-
ket är fångade i en diskussion kring landstingens verksamhet, kom-
munföreträdarna prioriterar kommunalpolitiska frågor etc. När jag 
ber de intervjuade beskriva Hallands viktigaste samhällsproblem är 
det ytterst få som börjar med att definiera problembilden för hela 
Halland. Istället börjar nästan alla att tala om den egna organisatio-
nens problem och det är först efter påstötning i form av följdfrågor 
som vyerna vidgas. Den egna organisationskulturen, dess problem 
och sätt att hantera förändring står i fokus för respektive intervju-
person.  

För det andra tror jag att länsstyrelsen håller på att förlora sin roll 
som linking-pin-organisation (se kapitel 3). Tidigare var länsstyrel-
sen det enda organ i länet som kunde samla kommuner, landsting, 
statliga organ och privata aktörer i länsgemensamma åtgärder. 
Länsstyrelsen kunde med sin relativt höga status, kompetens och 
med en del fria resurser genomföra länsaktioner av olika slag. Läns-
styrelsen var bra på, visar intervjumaterialet, att skapa förhand-
lingsfora och en sorts plattform för länsgemensamma aktiviteter. 
Mycket talar för att länsstyrelsen nu tappat åtminstone delar av 
denna roll i länspolitiken. Det bör väl sägas här att denna bild gäller 
generellt i Sverige, eller i vart fall söder om Dalälven. Länsstyrel-
sens försvagning beror knappast på att misskött sina uppgifter. Det 
handlar snarare om att uppgiftsfördelningen i samhällsorgani-
sationen kommit att, dels kommunaliseras (främst är det de stora 
kommunerna som blivit mycket starkare), dels har många regi-
onaktörer pekat på ett växande demokratiproblem vad gäller läns-
styrelsens arbete med regionala utvecklingsfrågor.  

Ovanstående bild bekräftas i intervjumaterialet. Och det finns, i 
den ändock huvudsakligen positiva grundbilden, kritiska röster. 
Kanske finns de starkaste kritikerna i kommunsfären. En person i 
kommunkretsen säger följande: 

 
”Det finns ingen Hallandsmodell i den bredare mening 
som en del föreställer sig. Halland är i själva verket ett 
mycket heterogent landskap med få gemensamma nämna-
re. Landstinget har för närvarande svårt att hitta sin roll 
och länsstyrelsen har tappat kraft under senare år. Till det-



ta ska läggas ökande oenighet bland länets kommuner runt 
frågan om läns-indelningen. Vad tror du Kungsbacka har 
gemensamt med Laholm?” 
 

Samordningskritikerna, som kanske utgör en tredjedel av samtliga 
intervjuade, hävdar att samarbetsklimatet utgörs av mycket ord och 
lite handling. Ofta pekar man på kommunernas olikartade intressen 
och till detta finns, som noterats i decentraliseringsavsnittet ovan, 
en viss kritik mot länsstyrelsen. Länsstyrelsen har framförallt tappat 
i förtroende hos de större kommunerna. Det är också tydligt, hos 
nästan samtliga intervjupersoner, att regionfrågan skadat den hal-
ländska sammanhållningen. Frågan om bl.a. Kungsbackas medver-
kan i Västra Götalandsregionen har skapat osäkerhet. Till detta har 
försöksverksamheten med en ny regional organisationsmodell i 
Skåne och Västra Götaland fört med sig en ökande osäkerhet kring 
hur det regionala utvecklingsarbetet ska organiseras i framtiden. En 
del talar för att länsstyrelsen tvingas släppa detta till ett region-
kommunalt organ i framtiden. Och hur ska detta i så fall se ut? 

Samordning - en summering 
Jag tror, för att nu göra en egen tolkning av intervjumaterialet, att 
Halland traditionellt haft en relativt gott samordningsklimat. Detta 
lever delvis kvar, men har försvagats under de senaste tio åren. Det 
finns flera förklaringar till detta. En faktor har med regionintegra-
tionen i Skåne och Västsverige att göra. Det har framförallt lett till 
att kommunerna i norra Halland riktat blickar mot det nya storlä-
net, vilket skapat en del osäkerhet bland övriga kommuner och 
bland länsorganen. En annan faktor har med kommunernas allt 
starkare position att göra. De större kommunerna har sett allt mind-
re fördelar i att medverka i olika länsövergripande aktiviteter. En 
tredje faktor avser länsstyrelsens allmänt försvagade legitimitet i 
arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna, bl.a. som en följd av 
försöksverksamheten med en ny regional samhällsorganisation.  

Trots detta, och det är viktigt att framhålla, finns goda förutsätt-
ningar för att utveckla samordningssträvandena i framtiden. Jag 
tror, i likhet med flertalet intervjupersoner, att det finns en tradition 
av samarbete att utnyttja inför framtiden. Länets litenhet och över-
blickbarhet är en samordningsfördel.  



Sammanfattningsruta: Samordning 

* Halländsk politik har, i jämförelse med 
storstadslän, ett relativt litet antal offentliga 
organisationsenheter. 

* Intervjupersonerna upplever att det råder 
ett gott samarbetsklimat i länet. Närhet 
mellan politiska aktörer och relativt få 
kommuner anses underlätta detta samarbe-
te. 

* Två samordningsproblem lyfts fram i 
intervjumaterialet: (1) De intervjuades pro-
blembeskrivningar är kopplade till vilken 
organisation man är verksam inom. Den 
egna organisationskulturen, dess problem 
och sätt att hantera förändringsprocesser 
står i fokus. Detta kan utgöra ett samord-
ningshinder. (2) Länsstyrelsen har förlorat 
alltmer av sin samordningskapacitet under 
de senaste fem åren. 
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