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Förord

parlamentariska regionkommittén In dir. 1997:80 harDen 1997:08,
till uppgift dels följa och utvärdera den försöksverksamhet medatt upp

ansvarsfördelningändrad regional mellan och kommun riks-stat som
beslutat pr0p.1996/97:36, utformadagen har KU4, rskr.77, delsom

framtidaförslag den regionala samhällsorganisationen.vissa om
har kommittén lämnat uppdrag syfteled i arbetet iSom ut att taett

fram underlag för kommitténs ställningstaganden i olika frågor. Upp-
i vissa fall publicerasdragen redovisas i rapporter, separat.som

diskuteras landshövdingamas roll och uppgifterdennaI ut-rapport
intervjuundersökning med och tidigare landshöv-ifrån nuvarandeen

Totalt har landshövdingar intervjuats under periodendingar. sexton
Undersökningen förstajanuari-februari 1998. har två detFörteman.

landshövdingerollen och för det andra studeras landshöv-analyseras
andrasamspelet med Regeringskansliet,dingamas på regeringen,syn

de regionala älvstyrelseorganen.statliga myndigheter samt
författareundersökningens genomförande och tillikaförAnsvarig

och sekreteraren kommittén, fildr.i Peterär statsvetarenrapportenav
själv för innehållet.Ehn. Författaren ansvarar

den dels skallavsikt medKommitténs äratt rapporten att ettutge ge
denroll hittills fögabidrag till kunskapen intresse inomröntom en som
denforskningen, dels skall stimulera till debattStatsvetenskapliga om

framtida utformning.statliga regionala organisationens Rapporten utges
SOUtill överlämnandet kommitténs delbetänkandei anslutning av

diskus-Regional frihet och statligt principiell1998:166 ansvar en-
s1on.

Karin Starrin
Ordförande





förmedla bördors last,Att rätt,värna

fdresatt,helig plikt sighan som en
därför dag ockhansoch rast,utanvar

hansoch sömn natt.utan

StålsFänrikRuneberg, Landshövdingen,LudvigJohan ur
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förordFörfattarens

Landshövdingeämbetet har traditioner. Genom seklerna har vid det här
innehaft ämbetet.laget nästan tusen personer

landshövdingeämbetets historia den vik-långa och påMed tanke på
spelat, och fortfarande spelar, pålandshövdingarna harrolltiga som

förvånande uppmärksamhet dessadet hur liteden regionala ärarenan
fått min disciplin statsvetenskapen.ämbetsmän har inom egen -

vill jag lämna bidrag till enligt minMed denna ett ettrapport me-
forskningsfält politiska aktö-landshövdingarnaförsummatning som-

särskiltlandshövdingarna utifrån detta perspektivstuderaAtt synesrer.
förändringar sker påmed tanke på de snabbaviktigt dagsläget,i som nu

fyra län bedrivs försök med s.k. regionala själv-regionala nivån.den I
samarbetsmönster påoch många andra län skapasstyrelseorgan i nya

frivillig väg.
nuvarande ochhuvudsakligen intervjuer medbygger påRapporten

Undersökningen har två övergripandelandshövdingar.tidigare teman.
roll skär-och analyseras landshövdingamas iförsta beskrivsFör det

centralt ochförvaltning och mellanmellan politik ochningspunkten
landshövdingamasbeskrivs och analyserasdet andraregionalt. För

myndigheterRegeringskansliet, andra statligatill regeringen,relationer
självstyrelseorganen.regionaladesamt

hjälpttacka alla dem på olika harpåvill härJag sättatt sompassa
nämnd och glömd.färdigställandet ingen ingentill med rapportenav -

nuvarande ochtack vill rikta till de ti-särskilt jagEtt sexton-stort
öppenhet och harlandshövdingar, med intressedigare stor stortsom-

kunnatmedverkan hade denna intelåtit intervjuas. Utansig rapporter
skrivas.

decemberStockholm i 1998

EhnPeter
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Inledning1

ochlandskapet eviga isvenska politiskadettycks ifrågorVissa vara
utredningutredning efterSisyfos baxarLiktolösliga.meningnågon

utgångsläget igen.tillbaka vidföruppför berget,"stenen att strax vara
den regi-och utformningfråga;sådan styrningEnergipolitiken är aven

förfokussistnämnda står iannan denDetonala nivån ärär somen
denna rapport.

politikensvenskafrågorna i dentillhör de eviga ärregionfråganAtt
den-politisk laddning ifinnstillfällighet. Detnaturligtvis ingen storen

demokratiaspekter. Dess-såväl centrala makt-fråga; den berör somna
brukarförpartisplittrande, övrigtpotentiellt någotdenärutom som

utredande. Detför offentligtofta blir föremålfrågorkänneteckna som
föremål för åter-frågor blirförhållandetdettilläggasbör kanske attatt

inne-överhuvudtaget, behöverellerenbart,utredningar intekommande
truismpolitiskt laddade.särskilt Det attnärmastde ärbära äratt en

sådansnabbare takt. iförändras allt Attsamhället ikonstatera att enen
förgångregionala fråganlösa denkanvärldföränderlig atttro enman

omvärldsförändringama i sigEnbart görsmula naivt. attalla sigter en
återkommandekräverregionala nivånden översyn.

regionfråganochgäller läns-utredandet det göromfattande närDet
ändåheltnågot Jagtillföra diskussionensvårt nytt.det är att menaratt

mark.bryter Detgällerdetstudie, åtminstonedenna när ansatsen,att ny
landshövdingarnapådå fokuseringenskullesammanhangeti varanya
landshövdingarnaharstatsvetenskapenlandshövdingerollen. Inomoch

ifördjupa migintresse.: tänker inteförstrött Jagnågottidigare rönt ett

och 19 Ds-bl.a. SOU-listas 57källförteclcningRegionberedningensI
harutredningenunderlagsmaterialdet använt"urval"ettrapporter somavsom

sedan dess,har tillkommitutredningarFlerabil.2, s.13 fi.SOU 1995:27,
1997:13.REKO-STAT-utredningen SOURegionberedningenförutom t.ex.

analys lands-2 empiriskt grundadnågon ambitiösfunnithar inteJag avmer
harlandshövdingerollendärinriktade studierempiriskthövdingerollen. De

utpräglat deskriptiva. Jagomfång ochbegränsatvaritharuppmärksammats av
medgenomfördeVerksledningskommitténpå intervjuerhär detänker som

den enkätoch1985:16, s.175redovisade i Clandshövdingarna, Ds som
redovisasochtillsände landshövdingarnaFridhlandshövdingen Göteförre som

ff.Fridh, 1994, s.173 Enderas okändaochLandshövdingarnai möten mer
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skälen till detta, det svårt frånvärja sigär intrycket dennaatt attmen
tjänstemannagmpp inte har betraktats tillräckligt politiskt intres-som

För hårddra det något: landshövdingamasant. att har ofta setts som en
föredettingar med i huvudsak representativa funktioner,grupp ett

slags regionala kungligheter. Och visst kan landshövdingeämbetet för-
valtas på det jag landshövdingerollen,sättet, deatt utövermen menar

funktionernarepresentativa och chefsskapet myndig-utöver övermer
heten länsstyrelsen, för politiskt handlandeett stort i vidutrymmeger
bemärkelse; spelrum-som också många landshövdingarett utnyttjar.

Studien har emellertid två Diskussionen landshöv-teman. om
dingerollen principiellt och det detI andraavgränsat utgörmer ena.
anläggs vidare perspektiv; samspelet. diskuterasett Här lands-temat är
hövdingarnas och länsstyrelsernas relationer med i huvudsak regering-

Regeringskansliet och andra statliga myndigheter naturligtvissamten,
på de regionala självstyrelseorganen. Som framgåtordesynen nya

finns det ingen tydlig och självklar mellan dessa två delargräns av
analysen. Landshövdingerollen naturligtvis också samspelsdi-rymmer
mensionen, och kan inte samspelet diskuterasomvänt lands-utan att
hövdingens speciella roll i beaktande. Väl medveten dessatas om
överlappningar har jag ändå funnit redovisningen vinner i analytiskatt
klarhet den beskrivna uppdelningen.genom ovan

1.1 Studiens syfte och uppläggning

1.1.1 Syfte

Syftet med denna studie precistär att:mer
A beskriva och analysera landshövdingarnas roll skärningspunkteni
mellan politik och förvaltning och mellan centralt och regionalt,

essäistisk, ändå intressant, bild landshövdingerollen i denmen av ges av
Statskontoret publicerade Landshövdingeboken 1984. Där framträder fem
före detta landshövdingar och sin på landshövdingerollen och länssty-ger syn
relserna och de behov förändringar i länsförvaltningen deav som anser
finns. Inom forskningsprojektet "Den statliga regionala förvaltningen och dess
omgivning genomfördes under början 1970-talet intervjuer med flertaletav
landshövdingar. projektetsI undersökningar fokuseras dock inte landshövding-

och landshövdingerollen specifikt se Hagström, 1978 och Magnus-t.ex.ama
1980.son,
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relationer till andralandshövdingarnasanalyseraochB beskriva cent-
Regeringskansliet, andraaktörer, regeringen,rala och regionala som

självstyrelseorganen.och de regionalastatliga myndigheter

avgränsningarGenomförande och1.1.2

med lands-intervjuerundersökning bestårdennaPrimärmaterialet i av
landshövdingartidigareaktiva ochbådeTotalt har l6hövdingar. --

det centrala empi-anuari-februari 1998.perioden Attunder jintervjuats
konsekven-denintervjudata får blandmaterialetriska annatutgörs av

attityderinriktas påbetydande utsträckningundersökningen iattsen
hand-faktiskt beteende ellerpåbeteenden inteoch beskrivningar av -

detta. Intervjuernauppmärksam på utgörviktigtlande. Det är att vara
för detkompletterasundersökningsmaterialet. Deendadock inte det
omfatt-ombedsformulär där intervjupersonernaförsta med attett ange

aktö-olikamed 18de har i tjänstenkontakterdeningen grupper avav
bådelitteraturstudier;medkompletteras intervjuernadet andraFörrer.

harforskningslitteraturochoffentligt tryck använts.
intervju-avgränsningenställaskanfrågaEn är avomsom

under-innebärlandshövdingarhuvudsaktill i attundersökningen
berättigad. JagFrågan"partsinlaga.blitenderar ärsökningen att en

intervjumaterialet ochanalyserakritisktdock attatt genommenar
risk undvi-potentielladennalitteraturstudier kanmedkomplettera det

ochmotiveringarskilja påförsökaexempelviskas. gällerDet att
hand-för visstskälende angivnaskilja påvilldet ettmotiv; säga att

kritiskMed sådananledningen till detsamma.faktiskalande och den en
landshövdingar-värde låtafinns i sigdethävdavill jag attettattansats

det sigvisartals.till Dettafå kommaord ärmed personer-na egna -
roll ioch länsstyrelsensförtälja sinhar mycket intressant att omsom

centraltmellanochförvaltningpolitik ochmellanskärningspunkten
därför beri-kommerframställningenkommande attoch regionalt. Den

landshövdingecitat.betydande antalkas med ett
länsstyrelsernasochlandshövdingarnasanalysengällerdetNär av

nödvändigaavgränsningar varithar vissaaktörertill andrarelationer av
lands-Således kommerskäl.och arbetsmässigatids-huvudsaki

och kom-landstinguppfattningarsamspel med, ochhövdingarnas om,
dennadiskuteras iinte rapport.attmuner

frå-struktureratutifrångenomförtshari ettIntervjuerna rapporten
har själva isvarsalternativ; intervjupersonernamedgefonnulär öppna

frågornahållnarelativt allmäntdeutveckla påfåttsamtalsform svaren
bandspelare.med hjälpdokumenteratsharse bilaga. Intervjuerna av

garanterades intervjuperso-uppriktighetöppenhet ochbefrämjaFör att
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anonymitet. Delvis skäl ligger bakom valet intervjuaattnerna samma
antal tidigare landshövdingar. deras fallI därutöverett naturligtvisär

erfarenhet viktigt iuvalslditerium. Vid urvalet har jag vidare försöktett
åstadkomma geografisk och storleksmässigatt spridning detnären

gäller de län landshövdingarna Någon köns-jämnrepresenterar.som
fördelning har däremot inte gått åstadkomma; den manliga domi-att

landshövdingelcretseninom fortfarande allt förär stor.nansen
Det viktigt kunna placera företeelse eller skeendeär att i sittetten

historiska sammanhang. Ett omsorgsfullt skrivet historieavsnitt fyller
därför alltid funktion i denna, i synnerhet lands-rapporten en som som
hövdingeämbetet har sina långt tillbaka i historien. har likvälrötter Jag
valt avstå från sådant historieavsnitt. Av tids- och utrymmesskälatt ett
har jag tvingats prioritera och då valt koncentrera påmig analysenatt

det empiriska materialet.av
Det visserligen inte särskilt krävande pliktskyldigastär att upprepa

vad kan läsas landshövdingar, länsstyrelser och den regionalasom om
frågan i historiskt perspektiv i historiska eller Statsvetenskapligaett
läroböcker, eller i någon alla de utredningar har tagit sigav som an re-
gionproblematiken i eller avseende. Ett historiskt haravsnittett annat
emellertid enligt min mening inget egenvärde, skall tillföra analy-utan

något detta betydligtDet krävande arbete det inteärnytt.sen mer som
har funnits till. harJag istället valt sambandi med analy-utrymme att

lyfta fram den historiska kontexten, enbart i de sammanhangsen men
där jag har det särskilt relevant. hänvisasI övrigt den historisktansett
intresserade läsaren till facklitteraturen på området, och för över-mer
siktlig kunskap till utredningsbetänkanden o.dyl.3

1.1.3 Disposition

I det följande avsnittet kapitel diskuterasl rollbegreppetav som ana-
lysinstrument. Kapitel har rubriken2 Spänningaf. diskuterasHär på

principiellt plan samspelet mellan politik och förvaltningett samt stat
och Medregion. detta kapitel avslutas del I rapporten.av

delI inleds den empiriska analysen.II del innehåller enbartDenna
kapitel vilket landshövdingerolleni diskuteras och analyseras.

3 Se LänsdemokratifråganSOU 1995:27, s.59 ff. påmed fokus landsting-t.ex.
diskuteras exempelvis i Esping, 1989, Perspektiv länsdemokrati.på Lands-en

hövdingamas historia med särskild påinriktning de s.k. landshövdingemötena
avhandlas i den redan nämnda Landshövdingarna och deras okända möten
Fridh, 1994.
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kapitel 4diskuteras iSamspelef. HärbeteckningenharDel III
ochtill Re-relation regeringenlänsstyrelsernasochlandshövdingamas

politiskt-detaktörer itill andrageringskansliet, ävenmen
självstyrelse-regionaladekapitel fokuseras5Iadministrativa systemet.

organen.
formulerasochanalysensammanfattandedengenomförsdel IVI

kapitelsker islutsatser. Dettavissa

analysinstrumentRollbegreppet1.2 som

utifrånförsta handilandshövdingama ettanalyserahar valtJag att
analyseraskommerlandshövdingamaföljerrollperspektiv. attHärav att

underindividuella aktörerdockaktörer,individuella agerarsomsom
inomhar sittRollbegreppetförutsättningar.specifikavissa ursprung

språk-samhällsvetenskapligMedroller".spelarvärld manscenens -
oli-påmänniskor tenderardetuttrycka attkandräkt att agerasomman

befin-deoch situationkontextsamhälleligvilkenberoende på ika sätt
tillrelationinnehåll ioch får sittutmejslasroll1998.Ehn, Ensigner

iexempelvisTjänstemannarollen måsteroller.samhälleligaandra ses
Olsen,Marchmedborgarrollemaochpolitiker-tillförhållande

manuskriptharskådespelaren,frånskillnadTill etts.l6l.1989, som
handi förstarollbegreppetsamhällsvetenskapligadetfölja, skapasatt

påförväntningaromgivningensochrollinnehavarensenskildadenav
rollbegreppetstyrka ienligt mening,också, minliggerrollen. dettaI en

omgivan-både denkanhjälp begreppetMedanalysinstrument. avsom
inbegripas iindividuella aktörenoch denstrukturensamhälleligade

1998Ehn,analysen
analys-rollermigsammanhang använthar iJag annatett somav
tjänste-analysdet sigfallet rörde tredetIinstrument. avenom

Vidverkschefer.departementsråd ochstatssekreterare,mannagrupper -
utifrån vissainledningsvis,konstrueradesdessaanalysen grupperav

politiskrättslig,tjänstemannarollerantaganden,teoretiska tre enen-
fungeradeTillvägagångssättet1998.marknadsorienterad Ehn,och en

tillfredsställande.i stort sett

beteendenochAttityder4 studieroll dennaidefinitionen är:formellaDen av
förbindsarbetsuppgifterochskyldigheterrättigheter,strukturerade kring som

de förvänt-roll bestämssamhällelig Enspecifikmed position. avpersonsen
finnsbeteendenattityder och ieller henneshanspåningar personenssom

och bete-attityderde krav påföreställningdennesomgivning samt omegenav
ställer.enden positionensom



skämingspunktenI SOU 1998:168

Iden här följande analysen kommer jag dock inte använda så-att en
dan deduktiv Det huvudsakliga skäletansats. ovanståendeär att tre
tjänstemannagrupper, till skillnad landshövdingama, tillhörmot en re-
lativt väl kartlagd tjänstemannapopulation. Det därför möjligt be-är att
döma utifrån teoretiska utgångspunkter har landat i någor-om man en
lunda rimlig tjänstemannatypologi; typologi kan fånga in" deen som
studerade tjänstemännen och också fungera redskap den för-iettsom
klarande analysen.

Vid studie landshövdingama befinner sig på ett out-en av man mer
forskat territorium. Jag därför induktiv lämpar sigatt ansatsanser en
bättre för denna tjänstemarmagrupp. först efterDet omsorgsfullär en
analys de enskilda fallen det kan möjligt urskilja vissaattav som vara
distinkta rolltyper bland landshövdingama. En sådan ligger iansats
linje med den Donald Searing den lämpli-statsvetaren ärsom menar

använda vid rollanalyser Searing, 1991.gaste Han kopp-att attanser
lingen till aktörernas faktiska beteende blir tydligare definierarom man
och operationaliserar rollbegreppet i anslutning till aktörernas-nära i
mitt fall landshövdingamas intuitiva uppfattningar rollinnehållet.om-

forskningsansatsDen Searing för har grund empiriskapropagerar som
studier konkreta aktörsroller.av

Det bör understrykas rollanalysen det viktigasteävenatt utgörom
enskilda analysinstrumentet i denna studie sker långt ifrån samtliga
analyser utifrån rollperspektiv. diskussionenI och analysen iett rap-

tredje del- Samspelet anläggs exempelvis betydligtportens breda-ett-
perspektiv, där rollen enbart flera infallsvinklar.utgörre en av
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spänningar2

och degränsdragningsproblemkapitel syftar på dedettaRubriken på
vidblir tydligaladdade motsättningar närma-ideologisktoftast ensom

och stat-region.politik-förvaltningbegreppsparende bådaanalysre av
särskiltde hari sig;bara intressantaintebegreppspar etttvåDessa är

kanlandshövdingerollendåsammanhanget, sägashär ut-intresse i det
dessa.spänningsfáltet mellankristalliseras i

Diskussio-diskuteras.där begreppsparenhuvudavsnitttvåKapitlet har
tydliggöramödaprincipiellt plan, och visspå ägnas attförs ettnen
ocksåpreciseringsammanhanget. En näri görsoklarheterbegreppsliga

skall tolkasoch regionförvaltning,politik,det gäller hur begreppen stat
dennai rapport.

Politik-förvaltning1

och den tjänste-politikerstyrda2.1.1 Den
förvaltningenmannastyrda

mel-gränslandetframlandshövdingerollen ipåpekatsSom växerovan
emellertid inteoch region. Detochförvaltning ärlan politik och stat

enskilda tjänsteman-delen denför denellerlandshövdingen,enbart för
Även organisa-påpolitik-förvaltning har intresse.gränsennen, som

begrepp intressantadessa två spän-mellanrelationentionsnivå rymmer
visserligen ingafinns detmyndigheterenskildagällerdetningar. När

för-myndigheternaformelltgränsdragningsproblem äregentliga sett-
gällerdettaObserveraledda tjänstemän.valtningsorganisationer attav

situationendockpraktikengränsdragningen. Iden formella är mer
till.återkommervilket jagkomplicerad, strax

Regerings-myndighetspeciellapå dendåskallHur somseman
tjänstemannaorganisation,ocksåotvivelaktigtkansliet utgör Det är en

tillvisserligenbestårledning.politisk Departementendet har enmen
ocksådeopolitiska" etttjänstemän,övervägande del rymmermenav

sällanIntetillsatta tjänstemän.politisktväxande antalbetydande och
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mellan departement ochgränsen myndigheter mellangränsses som en
politik förvaltningoch det departementeni politikenär skapassom-
och det myndigheterna förär genomförandet. Som vi vetsom ansvarar

detta förenkladminst bildär verkligheten. Politik skapassagt påen av
många andra ställen i departementen, mångaän initiativ kommer just
från myndigheterna. hellerInte kan i dag beskriva statligaman myn-
digheter typiska verkställarorganisationer. ochMer har desom mer
statliga myndigheterna orienterats kunskapsproduktion tillsynmot samt
och kontroll verksamhet utförs kommunala eller privataav som av or-
ganisationer.

I vissa avseenden kan parallell till denna uppdelning iman se en en
politiskt styrd och tjänstemannastyrd förvaltningsorganisation i dis-en
kussionen den framtida regionala samhällsorganisationen. Före-om
språkare för ellerregion- länsparlamentrnodellen ibland densätter
tjänstemannastyrda samhällsorganisationen länsstyrelsen tilli motsats
den demokratiska länsparlamentet alternativt landstinget, t.ex.se

ÄvenLandstingsförbundet, 1997. denna verklighetsbild emellertidär
förenklad. Också länsstyrelsen i förlängningen politiskt-är en
demokratiskt styrd organisation. Det riksdagen läns-är ytterst som ger
styrelsen, i likhet med alla andra statliga myndigheter, dess demokra-
tiska legitimitet. Den avgörande skillnaden mellan länsstyrelse och
landsting där dennivån demokratiska legitimiteten skapas.är För
landstingets del sker direkta val legitimeringen nivåpågenom samma

verksamheten ägersom rum.

2.1.2 politik-förvaltningGränsen aktörs-ettur
perspektiv

Politik och förvaltning tillhör de begrepp sällan diskuteras ellersom
definieras i Statsvetenskapliga analyser därför deras betydelse ses som
självklar, vilket den naturligtvis inte likhetI med flera andra centralaär.
begrepp inom statsvetenskapen, demokrati sådant, kan finnaär ett man

flertal accepterade definitioner begreppen. Lennart Lundquistett av ger
exempel olikapå vanligt förekommande bestämningar begreppettre av
politik: offentlig verksamhet, fördelningauktoritativ värden samtav
maktutövning Lundquist, 1994, s.4l. sociologiskI ordbok beskrivsen
politik som:

The of creating public policy through influencingprocess or
controlling the of and authority. The in-sources power process
volves competition and usually conflict. Theodorson Theo-
dorson, 1969



skämingspunkten 15ISOU 1998: 168

samtligaelementåterfinnsdefinitionovanståendeI avsynessom
bestärrmingar.Lundquists

hurtydligtpolitik blir det näradefiniera begreppetförsökerNär man
illustre-Bestämningamaförvaltningsbegreppet.tilldetkopplat är ovan

maktutövning-fördelning,auktoritativverksamhet,Offentligdetta.rar
tydligtmyndigheter Detoch dess ärförvaltningendettainteinbegriper

detdiskuterasförvaltningpolitik och ärdär bådesammanhangi ettatt
blimåsteDet snarastdefiniera begreppen separat.görligtknappast att

mellaneller imaginärreellmå dendiskussion gränsen varaomen --
förvaltning.politik och

fattarfasta påsammanhangi dettadefinitioner tarEnklare somvem
förvaltnings-icke-politiskapolitiker,fattasbeslutPolitiskabesluten. av

blitenderardefinitiondenna att tau-Förutombeslut tjänstemän. attav
sig åt,vad politikerdärför det ägnarpolitik ärpolitik atttologisk är-

verksam-sköter dennadärför tjänstemänförvaltning attförvaltning är
Lundquist,politisksmalorealistisktocksådenskaparhet arenaen-

s.50.Söderlind, 1993,s.42, Petersson1994,
inne-förvaltningsverksamhetenförnekaskulleforskare ävenattFå

väl-modernadenarbete iTjänstemännenspolitik.håller moment av
nöd-medtordeverksamhetoffentliga närmastomfattandefärdsstatens

Diskussio-maktutövande.politisktmåttvisstinnehållavändighet ett av
ochpolitikvadfáltet-politiskadet ärviddengälltoftasthar avnerna

försökharadministrerande. Härteknisktbetraktasvad kan mersom
påkaraktärenutgångspunkt imeddistinktionåstadkommagjorts att en

Depolitiskt-administrativa systemet.detinomfattasbeslut po-de som
förvalt-medanvärderingargrunda sig pådåskullebeslutenlitiska
verklig-ellerfaktafrånutgårkaraktär ochtekniskningsbesluten är av

såvälelementrimlig;dock inteGränsdragningen ärhetsomdömen. av
Söderlind,Peterssonbeslutåterfinns allaifaktavärderingar som

l.s.51993,
förvaltning-offentligadenisjälva tjänstemännenpraktikernaFör -

deldesanningsjälvklar utgörattallt ingendet aventrotsären -
existensenför givetdevanligarebetydligt tarattpolitiken. Det avär

Tillförvaltning.politik ochmellantydligmindreeller gränsen mer
råderdetenkeltheltorsaker. Enflera är attfinnadet endetta går att

politik.begreppetiinbegripasskallvadoklarhetbetydande somom
allmäntmedellerpartipolitikpolitik medexempelvislikställerMånga

avgränsningdennaUtifrånomdebatterade frågor.ochladdadepolitiskt
sysslareller hon intehävda hanemfasmedsedan attkan änstemannen
sfärenpolitiskadenblirgränsdragningsådanMedpolitik.med en
skullebetraktareÅtskilliga utomståendefrågormycket liten. av ensom

gränsdragningsådanpolitiken. Enutanförhärfallerpolitiskases som
rörlig. Närmycketbliocksåtenderarförvaltning attpolitik ochmellan
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frågor där det tidigare rått politisk enighet och värderingsmässig sam-
stämmighet börjar ifrågasättas i samhällsdebattenatt flyttas också grän-

mellan politik och förvaltning.sen
Ett andra skäl till tjänstemän, ochatt politiker,även urskiljer en mer

eller mindre tydlig mellan politikgräns och förvaltning de oftaär att
blandar frågan denna skall drasgräns med frågansamman hu-om var
ruvida tjänstemän och politiker har olika roller i detI sist-systemet.
nämnda fallet finns det väl knappast någon hävdar rollernaatt ärsom
helt identiska, det finnsäven forskning visar de tenderarom att attsom
flyta särskilt på högre nivåer inom förvaltningen t.ex.samman, Aber-
bach, Putnam Rockman, 1981. Fortfarande torde dock gälla att po-
litikerna de förstai handär inriktningen på politiken ochsom anger

därvid efter bästa förmåga försöker förvaltningen.som styra Det är
också politikerna har det införyttersta väljarna. Tjänste-ansvaretsom

har lojaltmännen verkställa de politiskaatt besluten, ha lagen yt-som
och Visa hänsyntersta rättesnöre medborgarna Lundquist,mot 1997,

s.29 praktikenI det också deär oftast "initierar, bereder, imp-som
lementerar och utvärderar de politiska besluten Lundquist, 1997, s.6.
Till denna lista kan läggas det tjänstemänäratt kontroll ochutövarsom
tillsyn de politiska beslutensöver genomförande Ehn, 1998.

Ett tredje skäl till mellangränsen politikatt och förvaltning fortfa-
rande uppfattas tydlig både politiker och tjänstemän bådasom ärav att
dessa har intresse upprätthållaett dennaatt För politi-grupper myt.av
ker kan det tacksamt i vissa lägen kunna hållaatt frågor ifrån sigvara
och hänvisa till detta inte politiskatt fråga,är ärende förutan etten
förvaltningen jfr Jacobsson, 1984. Omvänt kan det intressevara av
för tjänstemän kunna hävda derasatt agerande enbart haratt sin grund i
strikt professionella sakliga överväganden. Här spelar den grundläg-
gande inställningen till den offentliga förvaltningens verksamhet inteen
oväsentlig roll för ställningstagandet. För förvalt-en person som ser
ningen del rättsstaten, politiskän organisa-som en av snarare som en
tion eller effektiv serviceproducent, och därför starkt betonar rätts-som
säkerhetsaspekter, tydligär gränsdragning mellan politik och för-en
valtning betydelse Petersson Söderlind,stor 1993, s.52.av

Som framgår ovanstående redogörelse finns det ingen vedertagenav
definition begreppen politik och förvaltning. Huruvida väljerav attman
tala gränslinje mellan de båda begreppen och denom ien gränsenvar
så fall skall dras alltid beroendeär hur begreppen definieras. Jagav
förordar bred definition politik, där förvaltningsverksamhetenen av ses

del politiken i vid bemärkelse. För citerasom Lennarten Lund-attav
quist "en inledning till, förberedelse fortsättning på eller uppfölj-av,-
ning politikernas verksamhet Lundquist, 1994, s.42. Dock förtjä-av

det understrykas ovanståendeatt att normativa utgångspunktnar inte
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identiska. Detroller äroch politikersinnebär tjänstemänsatt ses som
väljinföransvarigaochskall ärpolitikerna styraytterst somsom

spänningar idet finns intressantaocksåframgårdiskussionen attAv
medborgarhänsyn.ochlagtrohetlojalitet,mellantjänstemannarollen;

Sam-maktutövning.självständigtillmöjligheterrollenVidare enger
landshöv-inte minstoffentliga tjänstemännen-detta degörmantaget

forskning. Jagstatsvetenskapligförobjekttill intressantadingama -
särskilt in-landshövdingarnaför ärviljaskulle attargumenterarent av

bara inämligen intebefinner sigsammanhanget. Dedet häritressanta
medborgarhänsyn,ochlagentrohetlojalitet,mellanspänningsfáltet mot

detnivå iregionalochstatligmellanskämingspunktenockså iutan
sistnämnda begreppen-de tvåDetpolitiskt-administrativa ärsystemet.

ande avsnittet.följdetdiskuteras ioch regionstat som-

Stat-region2.2

de be-uppenbarar sigavsnittdettarubriksättningenRedan vid av
region iochmellanrelationenvidlåder statoklarhetergreppsliga som

exemplifiera:fallet Sverige. Förhärdet attipolitiskt system,ett som
central-kanskeellerstat-län,begreppsparetvaltställetiborde jag

Jagmångfaldigas.Exemplen kannation-regionellerregional nivå,
någonmig åttänkerjag inte ägnadeklarerahärredandock attvill

stället, förSyftet iföljande avsnittet.det äribegreppsexercisavancerad
lig-perspektiv jagideologiskaskildadeförsta,det menargöra somatt

tydli-någotstat-regionrelationenpåispänningamabakom synenger
gällerdetoklarheterreda vissa närförsökasyfteandra utärEtt attgare.

region.ochbegreppen stat

skildaoch deparadoxensvenskaDen2.2.1

perspektiven
statsmaktstarkmedenhetsstatkarakteriserasbrukarSverige ensom en

starkmedocksåbefogenheter,oinskränktaharprincipi enmensom
beskattnings-kommunaladengrundad isjälvstyrelse,kommunal ytterst

idenSverige ettbeskriver statAnderssonSimon euro-somrätten. som
självständighetenkommunaladrivnaden längstharperspektivpeiskt

detansvarsområdet. Hankommunalavidsträcktaoch det sermest
bådepraktikeniparadox det ärfolkstyretsvenska närmast ensom -
s.2.1996,Andersson,decentralistisktochcentralistisktstarkt extremt

konsekvenserockså vissafårbeskriverAndersson"paradox"Den
för hur begreppenoch statfråganregionaladenför diskussionen om
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och region kommer definieras. Den regionalaatt nivån, sig vi talarvare
landsting eller länsstyrelser, hamnar ofta i kläm mellan starkom en

central statlig nivå och likaledes starka kommuner. Polariseringen
mellan stark centralisering och stark decentralisering ocksågör en mer
begreppsligt inriktad diskussion och region sällsynt värdelad-statom
dad, vill jag hävda. Det företas i regionfrågan tenderarmesta attsom
uppfattas hot antingen enhetsstatenett eller alternativtmot densom mot
kommunala självstyrelsen jfr SOU 1995:27, s.103.

Den svenska samhällsorganisationen antingen utflödeär denett av
centrala statliga makten, eller del den lokala eller regionala själv-en av
styrelsen. På den regionala nivån blir spänningen mellan dessa två
maktprinciper särskilt tydlig. Det finns flera skäl till detta; låt mig peka
på två de uppenbara. det förstaFör organisatorisktär statenav mer
starkare representerad på denna nivå jämfört med den lokala nivån,
främst då länsstyrelserna. detFör andra har inte de kommunalagenom

på regional nivå landstingen lika stark folklig förank-organen en- -
ring och tradition sina motsvarigheter på lokal nivå. Landstingenssom
maktposition helt enkeltär svagare.

Något förenklat kan i dag tala två i grunden skilda sätt attman om
värdera samhällsorganisationen, vilka kan åskådliggöras be-genom

top-down respektive bottom-up, dvs. med uppifrån- ellergreppen ett
nedifrånperspektiv. det förstaI perspektivet utgår den politiska makten
från den centrala nivån; i enhetsstaten Sverige det enligt grundlagenär
riksdag och regering har det för den offentligayttersta ansvaretsom
verksamheten och det politiska beslutsfattandet. Alla offentliga upp-
gifter dettai perspektiv iär princip nationella uppgifter och all makt

på lägre politiskautövas nivåer, regioner, det de-t.ex. görsom genom
legering från den centrala politiska nivån; delegerade befogenheter som
det följaktligen står den centrala nivån fritt återkalla. Genom dennaatt
distinktion blir det också tydligt decentralisering begreppatt ytterstsom

från top-down perspektiv. Decentraliseringenett förutsätteremanerar
styrande central frånnivå vilken och befogenheter kan förasen ansvar

nedåt i systemet.
Ett renodlat bottom-up perspektiv subsidiari-itar avstampmer

tetsprincipen. Denna presenterades första gången i påven Pius XI:s so-
cialencyklika 1931, har sina i Aristoteles och Thomasröttermen av

tänkandeAquinos Grundtanken samhället byggsär nedifrån ochatt
från familjer allt gemenskaper.större Lägre nivåermot iupp, upp sam-

hället bygger de högre. Detta aristotelisk grundmateria.utgör Detupp
Thomas Aquino tillför, och där han skiljer frånsig Aristoteles,som av

5 Begreppet subsidiaritet ha skapats 1848sägs katolsk biskop vidav en namn
Kettler Lindeborg, 1995, 5.93.
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tvärtom.6 Detill för de lägre, intenivåernade högretanken ärär att
desubsidium åtstödförexisterargemenskapemahögre" att ge

offent-den modernauttolkats iff. dens.9 SomEklund, 1994,"lägre"
poli-destå förkommitsubsidiaritetsprincipenhar attliga debatten att

den nivåskötas påuppgifterfattas och nännastskalltiska besluten
skallnivånändamålsenligt. högreDendetdärmedborgarna är mest

ni-på lägrebrakan skötas påbeslut sättsåledes inte ettöverta ensom
va.

detsubsidiaritetsprincipensvenska innebärsamhälle det attI ett som
förshanddär; i andraskall skötaslokalt ocksåeffektivtsköts upp-som

centralatill denhandoch först i sistaregionala nivåntill dengifterna
det häreffektivitet is.80. Med1992:63,SOUnivån jfr avseen-menas

deninflytandeskall ha såberörda överdedet också stortnärmastatt
denhar tolkatsvanligtvismöjligt, vilket attuppgiftenaktuella somsom
därnivåskall ske på dendirekta vallegitimeiingenpolitiska genom

såledeskrävss.l83. DetSOU 1995:27,seuppgifterna sköts t.ex. en-
geografiskadenpolitisk legitimering utöver rentdenna tolkningligt en
verksamhetskillnaddet ingenGeografisktdimensionen. är om en

älvstyrel-ellermyndighetstatligregionaltlokalt eller ettutförs av en
för-leda tilldärmedtenderarperspektiv ettbottom-up attEttseorgan.

regionparlament.ordande av
relatio-antyder dock intediskussionenenkel ärsåRiktig ovansom

subsidiaritetsprincipen.utifrånpolitiska nivåernaolikamellan denen
till sinsocialmänniskanprincip natur.denna ärgrundtanke i är attEn

nödvän-i siggemenskapensamhälleliga ärdenföljerdettaAv att en
elleripolitisk auktoritetförekomstengällerdighet, detsamma enenav
poli-samhälleipolitiska auktoriteten utövasform. Den ett enavannan

beskrivitsfolket. harför Detställföreträdaretisk makt, så sägaatt som
Eklund,självbestämmandetillfolketsuppåtdelegering rättavensom

civiladetmellanrelationenbeskriverVads.26.1994, sagtssom nu
samhälleligafritt bildadefamiljer,människor,enskildasamhället -

dettasådan. Däremotmakten sägerpolitiskadenoch somgrupper -
nivåer. Härmaktens olikapolitiskadenmellanrelationernainget om

skallhögre nivån inteden översjälvklara tadetvisserligengäller att

svenskaframväxandeden äm-6 kungamaktkonstitutionellformDen somav
tillsigbekännerJacobChristopher Boströmchefsideologbetsmannastatens

Gudendast införsubsidiaritetsprincipen. Detmed äroförenlighelti sig somär
de enda,ämbetsmännen utöverde statliga ärochansvarigKonungen är mo-

allrnänintresset,kan uttolkaobjektivtopartiskt ochpå sättnarken, ett santsom
boströmska lärans.29.Eklund, 1994, DenjfrLiedman, 1988,enligt Boström

delarpräglaridagpå samhällettop-downperspektiv änfönnedlade avett som
statsförvaltningen.
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sådant sköts ändamålsenligt på lägre nivå. En central frågasom ären
emellertid den ändamålsenligaavgör hanteringenmestvem som var av

ärende sker. Subsidiaritetsprincipenett innebär det inom den politis-att
ka gemenskapen den högsta nivånär detta. Det nämligenavgör ärsom
endast denna nivå har specifikt för gemenskapen dessett isom ansvar

s.92.7 Överförthelhet Eklund, jfr1994, s.26, Lindeborg, 1995, till den
nationella kontexten innebär detta det den centrala politiskaär mak-att

dvs. riksdag och regering,ten, på vilken politisk nivåytterst avgörsom
det ändamålsenligtär viss verksamhet hanteras.mest Det såle-att ären
des inte heller utifrån principen subsidiaritet fråga avhändaattom om
riksdag och regering möjligheten och landetsorganiseraansvaret att
politiska och administrativa Däremot finns det grundläggan-system. en
de nonnativ skillnad mellan de förespråkar bottom-up perspek-ettsom
tiv i diskussioner den regionala frågan, och de med ett top-om som
down perspektiv regionen förstai hand instrument förett attser som
föra fattadecentralt politiska beslut eller fördelaut centrala jfrresurser
Esping, 1985, s.33.

Att det finns intressanta ideologiska spänningar i på den regi-synen
onala samhällsförvaltningens organisation framgår den partipolitiskaav
debatten frågan.i enighetDen har funnits det gäller decentrali-närsom
sering och befogenheter till kommunal nivå har inte präglatav ansvar

på den regionala förvaltningen. Visserligen har det deundersynen se-
decennierna funnits relativtnaste samstämmighet detstor atten om

behövs någon form samordning förvaltningen på regional nivå.av av
Vem skall för denna samordning eller lands-statensom ansvara -
ting/regionalt självstyrelseorgan råder det dock betydande oenighet-
om.

Flertalet partier tycks ha haft svårigheter hantera ideologiskatt en
fråga heltinte in på den höger-vänsterskalan.gängse Detsom passar
enda de äldre partierna har hållit principfast linje är center-av som en
partiet. Företrädare för fördepartiet redan vid 1963 års riksdag i en
motion fram idéer demokratisk länsförvaltning och harom en mer se-
dan dess hållit fast vid länsdemokratilinjen huvudlinje.sin Somsom
konsekventa förespråkare för denna linje har i riksdagen sedermera

Övrigamiljöpartiet och kxistdemolcratema etablerat sig. harpartier i
eller mindre utsträckning vacklatstörre mellan länsförvaltnings- och

7 Det skall dock ha funnits kalvinistisk variant denna subsidiaritets-en av
princip", där avgörandet vilken nivå ändamålsenlig hante-är förmestom som
randet ärende inte behöver fattas den högsta politiska nivån.ett Enligtav
den belgiske teologen Marc Luyckx förde protestantiska emigranter med sig
denna princip till USA, där den kom spela väsentlig roll i de amerikans-att en
ka författningsdebattema Lindeborg, 1995, 5.92.
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påhar oftast ståttFolkpartiet och vänsterpartietlänsdemokratilinjen.
långa perio-Moderaterna har underlänsdemokratiförespråkamas sida.

fram till1970-taletundantag dockfrågan.der varit passiva i Ett var
länsdemokratitanken.aktivt stöddedå partietregeringsskiftet 1976,

siktpålinjen landstingenden moderata varit1990-talet harUnder att
Socialde-tillskapas.regionparlament inteoch någotbör avskaffas nytt

det1960-talet varitperioden frånhuvuddelenhar undermokraterna av
egentligenlänsförvaltningslinjen. Detförespråkatstarkastparti ärsom

kursändringkanRegionberedningen 1995först med se ensom man
ff.s.8Osida Wennås, 1995,från socialdemokratins

dennadebatten iden partipolitiskagranskningVid närmare aven
och ef-demolqati-huvudsakligen meddetfråga tydligtblir det äratt

förenklatförts. Mycketdiskussionerna harfektivitetsargument som
effektivite-första handföreträdare iperspektivetsframhäver top-down

utföras effektivtkanregional nivå inteSamhällsplaneringten. av
samhälls-regionaliseringsjälvstyrelseorgan. Enlandsting/regionalt av

verk-omfattande regleringskehellerplaneringen kan inte utan aven
försvaramahämmar effektiviteten,sinsamheten, vilket i tur avmenar

s.133. Dessalänsförvaltningsmodellen SOU 1995:27, argumenterar
styrdcentraltstarkegalitärt tänkande, därutifråndärutöver ofta ett en

lan-förhållanden ijämlikaochför skapa rättvisasamordning krävs att
landsting-leda tilllänsdemokratimodellen"riskerar"det. Vidare attatt

svenska konstitu-denstridernågotblir överkommuner, motsomen
förespråkarna.top-downenligttionella modellen,

i sindemokratiaspekterlyfter särskilt framförespråkarnaBottom-up
påmedborgarnahuvudargumentetsjälvklaraargumentation. ärDet att

demokratiskafårlänsdemokratinregionnivånläns- eller sammagenom
effektivi-riksnivå.kommunal- och Ettinflytande på argument avsom

konkurrerande be-ha tvårationelltdet intetetskaraktär är attär att
snabba-ocksåsjälvstyrelseorgan kanlänsnivå;slutsorgan på ett reagera

regionalt. Un-uppståbehov kanämbetsverk på destatligtän ett somre
ochEUlyft framlänsdemokratiföreträdarnaharder årsenare

kraftsamlingförytterligareEuropa"regionernas argumentett ensom
f..133nivå SOU 1995:27,på regional

ocksåblirregionala frågansprängkraften deniideologiskaDen
följande skall preciseras.detregionbegreppen itydlig ochnär stats-

Statsbegreppet2.2.2

deabstrakt; iblir lättstatsbegreppetdiskussion tunna-En utresaenom
föreställningarrättsfilosofiskaellersemantiskaolikaluftlager därre
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avhandlas. tänker avhållaJag frånmig sådan utflykt och för-i ställeten
söka förankra diskussionen i den svenska samhälleliga kontexten.

I bilaga till Länsdemolcratiutredningens betänkande diskuteraren
Pär-Erik Back de offentligrättsliga konsekvensernastatsvetaren enav

vidgad länsdemokrati Back, 1968, s.288 jfr Back, 1982, ff.s.271 I
det sammanhanget berör han också de oklarheter framförallt gällersom
avgränsningen begreppen och kommun. Back pekar blandstat annatav

detpå väl kända förhållandet stat kan beteckna både den samladeatt
offentliga makt- och beslutsstrukturen i samhälle" s.291, ochett utgö-

begrepp, oftast förhållandei till kommunalsnävtett avgränsatra mer
nivå. undvika dessaFör oklarheter introducerar Back den latinskaatt

respublica samlande beteckning för lands hela poli-termen ettsom en
tiska offentligaoch förvaltning. kan tilläggasInomsystem parentes att
denna begreppsliga innovation det möjligt för Back snabbt ochgör att
möjligtvis lättvindigt avfärdanågot farhågoma för suveränitetstatens
och "odelbarhet" vid överföring befogenheter till lands-en genom av
tingen vidgad länsdemokrati. Man skall detta delegeringse som en av
befogenheter respublica,inom dvs. i dess vidare bestärrming,staten

Back. Respublica beslutar uppgifter till-vissaargumenterar att som
kommer respublica tills vidare skall utföras enheter på regional nivå.av
Med sådant perspektiv detstår sedan respublica fritt föreskri-iett att

ordning återta eller ändra dei delegerade befogenhetema, såledesven
ohotad.suveränitet Back här för vidgadär statens argumenterar en

länsdemokrati utifrån top-down perspektiv.ett
Backs försök etablera förbegrepp tydliggöra distink-att ett nytt att

tionen mellan staten i vidare och bemärkelsei avgränsaden en mer
misslyckades på det hela Otydligheten består stundomoch kantaget.

förvirrande. till dettaLägg begrepp "rike" och nationattvara som
också figurerar i debatten. Statsbegreppets tvetydighet visserligenär
besvärande, ändå enligt hanterbar, länge det tyd-min mening såärmen
ligt framgår vilket syfte begreppeti används.

När det gäller diskussionen relationen mellan central och regio-om
nal nivå bör också uppmärksammas "staten", iäven avgrän-att en mer
sad betydelse, inte monolit. sektoriseringDen präglar denär en som
centrala nivån har inverkan regionproblematiken.på På centralstor
nivå finns, förutom riksdagen, regeringskansli där departementenett
tenderar förstai hand bevaka sina politikområdens intressenatt egna

helhet och där inte sällan sektorsgränsernaän statens ärsnarare som
djupa departementen,inom mellan olika avdelningar och saken-även
heter Ehn Sundström,se 1997. På central nivå finns vidaret.ex. ett
antal centrala ämbetsverk också de den organisationenssättersom egna
intressen första hand.i fragmenteringTennen har för be-använts att
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dags sektoriseradedennagivetsvenska i Detteckna den är attstaten
regio-agerande på detsamlat statligtförsvårarstatliga nivåcentrala ett

därlänsstyrelserna,sammanhangetSärskilt detinala planet. ärutsatta
beva-myndigheter har intressenåtskilligaochflertalet departement att

ka.
till dencentrala nivån fortplantar sigdenpåSektoriseringen även

verksamhetregionalmyndigheter harantalnivån. Ettregionala stort
ocksåhardessalänsstyrelsen. Flertaletutanförligger ennumeraavsom

frag-ellerSektoriseringen,avviker från länen.regionindelning som
återfinns också in-vid detta.emellertid inte Denmenteringen, stannar

länsstyrelsen delarsällan sigintedär länsexpertema mer somserom
regionaldelargemenskapersektoriellaprofessionella än ensom avav
priorite-samordningtvärsektoriellförvaltningsmyndighet där utgör en

uppgift.rad
möj-samordningensden regionalamed diskussionensambandI om

fråganhar ocksåsektorsintressenade starkaförhållande tillligheter i
aktualiserats. Viändamålsenlighetlänsindelningensnuvarandedenom

itill den diskussionenåterkomma rapporten.får anledning att senare
problematik idennai harsektoriseringen Härför övrigtgällerDet stort.

ochkomplexitettill statsbegreppetsillustrationförsta hand tjänat som
fördjupas ikommerdiskussiontillintroduktion att sam-somensom en

analysen.empiriskaband med den

8 fragmenteringenlyfter framkommissionen ettFörvaltningspolitiska avsom
1997:57.dag SOUstatsförvaltning isvenskinomde problemenstora

företrädarebetraktas9 länsstyrelsernahela kanhårddra detVill även somman
choiceteorinspublicliggersådant perspektivsektorsintresse. Ett näraför ett

åt-skullevilkarationella egoister",befolkadbild förvaltningen avsomav -
denefter maximerachoiceteoretiker hävdapublic strävar attvissaminstone -

svårigheter meddock vissatillväxt.och Jagorganisationens serresurseregna
svårtdetExempelvisarbete.i detta ärsådan teoretisk attanvända ansatsatt en

sammanhanget intressantahärskilja de i detperspektivetmed det ut
maximeramodellen förenligtsamtliga aktörer"sektorsintressena attagerar-

vilkamed finnaockså problemvissa"sektors Jag att utsin orga-serresurser.
Är detföreträda.kommeraktörerolikanisationsegoistiska intressen attsom

myndig-professionens,Regeringskansliets,departementets,sakenhetens,t.ex.
organisationermånga olikadel iaktöretc.hetens, länsstyrelsens En utgör en

sammanfaller.långt ifrån alltidegoistiska intressenvars
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2.2.3 Regionbegreppet

Att i den politiska diskussionen hänvisa till regionernas Europa i po-
sitiva ordalag får väl i dag mycket politiskt korrekt. Begrep-anses vara

tillhörregion också den politiskapet standardrekvisitan. Ut-numera
vecklingen har gått snabbt; i den länsdemokratiska debatten har be-

region inte många år nacken.på riksdagengreppet I dök det förstaupp
gången 1991 i centerpartimotion. Region användes dären som en sy-

till län, och det på det begreppetär fortsätt-sättet ävennonym som
ningsvis oftast har analyssammanhangIanvänts. det emellertid svårtär

likhetstecken mellan länatt sätta och region. Det räcker studeraatt
centrala ämbetsverks och statliga bolags regionindelning för inseatt att
regioner ofta något helt län.är änannat

Begreppet region således likheti med statsbegreppetär mångtydigt
och beroende vilketavi sammanhang det används har det givits otalett
olika innebörder. den följandeFör analysen därför uppslagsbokensär
enkla definition region liktydigt med geografiskt område inteettav som
tillräcklig. Inte heller räcker den precisering innebär region iattsom
administrativa sammanhang betecknar nivån mellan centralmakt och
lokalsamhälle Statskontoret, 1997, 5.23.

Det går urskilja två grundläggande perspektivatt på region-
begreppet. I det första betraktas regionen medel, någotettsom som
knyts till bestämd uppgift eller företeelse. den funktio-Detta utgören
nella på regionen. det andraI perspektivet mål.regionenär ettsynen
Roger Henning och Ingrid Liljenäs beskriver detta regi-synsätt attsom

står för relationer mellan individer och sociala vilka alla ionen grupper,
sin har relationer till speciellt geografiskttur område Henningett
Liljenäs, 1992, s.l4. Synsättet sammanhänger med det diskus-isom
sionen ofta brukar benämnas mental- eller identitetsregion; stabilen
och svårföränderlig företeelse. mentalaDen regionen betraktas som en
nödvändig beståndsdel i s.k. homogena regioner, vilka definie-i sin tur

i vissa avseenden enhetligt område.ett Här refereras ofta tillras som
regioner exempelvis de schweiziska kantonema eller de tyska län-som
dema.

regionenfunktionellaDen har i Sverige haft betydelse för denstor
centrala samhällsplaneringen; planeringsbegrepp arbetsmarknads-som
region eller sjukvårdsregion väl kända. funktionellEn regionär är
funktionell i förhållande till bestämd företeelse, den lokalat.exen ar-
betsmarknaden. dettaAv följer funktionella regioner varieraratt avse-

i storlek, beroendevärt på funktionervilka därförDet ärsom avses.
oftast, Henning Liljenäs konstaterar, begränsad överens-som en

Även° centrerad region förekommer beteckning denna regiontyp.som
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Lilje-Henningfunktionella regionernaolikademellanstämmelse
s.l9.1992,näs,

och defunktionella regionerochhomogenamellanFörhållandet re-
särskiltadministrativadeskrivbordet"vid ärskapasgioner avsom --

s.27.Liljenäs, 1992,Henningföljande analysenför denintresse
region tydligmedhär regionadministrativMed geogra-enavses en

besluttillkommitharkartan,avläsa pågårfisk attgräns genomsom
verksamhetvissunderlätta administrationensyfteoch är att av envars

528. beroendeömsesidigtfinnsDet1992,Liljenäs,Henning ett
Funktionella regi-regionen.och administrativafunktionellamellan den

kommunindel-administrativatillupphov gränser, t.ex.kan segeoner
deocksåpåverkaradministrativade gränsernaningsreforrnerna. Men

ad-infrastruktur inomförläggerexempelvisfunktionella. Var enman
funktionellahur debetydelse förnaturligtvisharregionministrativ stor

administrativaochfunktionellasällsyntutvecklas. Detregionerna är att
för kortaredet oftastfalletändåsammanfaller; så ärärregioner enom

period.
admini-ochfunktionellahomogena,mellanspänningeniDet är

myckettillvi hittarregionindelningarstrativa ursprunget senareavsom
styrning. Deochnivåns utformningregionaladenårs diskussion om

funktionella regionernaför deförutsättningartekniskaochekonomiska
administrativaallt snabbare Deoch ikontinuerligtförändras tempo.

uttrycktpositivtelleroföränderliga,perspektivi dettaregionerna är mer
bemärkelse kännervidoch teknik iEkonomistabilitet.förde står-

regio-Administrativas.62.Liljenäs, 1992,Henningterritorieringa
fastfunktionerpolitiskt-demokratiska ärkonstruerade för utövaattner

deallakommun-landsting, ärnation,territorier. Enrotade i ett po-en
Länsstyrelsernaterritorium. ärbasen imedkonstruktionerlitiska ett

huvudsakligenadministrativablandning. De utgör organsomenmer av
långa histo-kraftmål. sinIförverkliga vissaförmedel staten attett av

kom-de harlänetpolitiska roll idenochvaraktighetriska somgenom
kommitsällanlänsstyrelserna inteemellertid attspela harmit sesatt
mål i sig. Häruppfattatsdärmedochmed länen,identiska somsom

delvilkasjälvstyrelseorgan,regionala övertartillskapandetskulle enav
förkunnauppgifter,laddadepolitiskt öppnalänsstyrelsens enmerav

länssty-funktionell organiseringochpå,funktionell av,en mersynmer
relseorganisationen.

denna regi-beteckningocksåförekommerbeslutsterritoriumTennen som
ontyp.

offentliga sektorn,z denenbart inomfinns inte utanregionerAdministrativa
Lilje-Henninglandetspriddverksamhetmedockså företag överinom en

s.28.1992,näs,
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Under år har vi kunnat ökad ambition från politiskt hållsenare se en
de administrativa politiskaatt regionerna till funktionella.deanpassa

Länssammanslagningar det tydligaste exempletär på detta. sällanInte
framhålls här stordriftsfördelar. Problemet dock den ekonomiskaär att
och teknologiska basen för den funktionella regionen förändras hela
tiden. Transportsystem utvecklas snabbt, informationssystem ännu

territoriella.snabbare. Företag institution inte längreär Frågansom
kan ställas det rimligt låta deär ständigt föränderligaär attsom om

funktionella regionerna den administrativa gränsdragningenstyra
Henning Liljenäs, 1992, 5.63.

3 Utvecklingen har beskrivits avterritorialisering produktionen ochsom en av
kapitalet Aronsson, 1995, s.218.
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Landshövdingerollen3

skallMed detta kapitel inleds den empiriska delen Virapporten. nuav
sänka från de abstrakta problem- och begreppsdiskussio-oss ner mer

till praktiken den gestaltar landshövdinge-höjder sig i ettnernas som
följ diskuteras bland landshövdingar-perspektiv. kapitletI annatsom er

förändrats Vidarebakgrund och hur den eventuellt har tid.övernas
diskuteras landshövdingarna landshövdingeämbetet och sinhur ser

tycker några förändringar tid i dettaroll, och de sig överegen seom
också hur den ökade intemationaliseringenavseende. diskuterasHär

landshövdingerollen.har påverkat
för empiriskautgångspunkt analysen i detta och följ andeEn implicit

föregående politik,kapitel kapitel begreppen roll,diskussionen iär om
förvaltning, utifrån rollperspektiv och ioch region. Det spän-är ettstat

politik och förvaltning och och regionningsfältet mellan stat som
analyseras.landshövdingarna kommer att

blir landshövding3.1 Vem

landshövdingeämbetet består således våra dagariFör ännu upp-
regeringsnivå ämbetet första hand bör rekryte-på ifattningen att

närstående företrädare förpolitiker,bland regeringen oppo-ras
någon gång eller fö-ämbetsmanriksdagen,sitionen i tung enen

Moberg,arbetsmarknadens organisationer. Svenreträdare för
från Fridh,anförande landshövdingemötet 1984, citeratnov.

ls.1071994,

förrekryteringskriteriemasedan denna beskrivningDet 14 årär avnu
Verksledningskommitténs ord-landshövdingeämbetet formulerades av

formule-förande. kunde den likavi kommerMen gärnaatt varasesom
gällerförändrats under de år gått detrad i dag. Mycket lite har närsom

landshövdingar.rekryteringen av

4 återfinns också Verksledningskommitténsformulering iexaktNästan samma
betänkande, s.275.bilaga 4 SOU 1985:40,
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Formellt landshövdingama myndighetschefer, medi likhetärsett
"vanliga" verkschefer. finns hävdarDet också de rekryteringenattsom

landshövdingar och verkschefer princip sker utifrån lcriteri-iav samma
riktigt går långt tillbaka tiden,Detta i det inteär ärer. om man men

korrekt äldre tider det ovanligt konungeni dag. I inte utsåg näraattvar
till landshövdingaroch förtrogna såväl verkschefer. Parla-vänner som

förändradeoch demokratins genombrott egentligen intementarismens
denna princip. Skillnaden det regeringen närståendeattvar nu var per-

ämbetena. växande specialiseradutsågs till En och alltmersoner som
denna efterhand verks-statsförvaltning gjorde praxis tunnades föratt ut

landshövdingama SOU s.275. ned-chefema; dock för 1985:40, Ett
slag tidpunkter under de åren förbluf-vid fyra olika 25 visarsenaste en

bakgrund.landshövdingamasfande stabilitet det gällernär

Tabell Landshövdingamas bakgrund, 1973, 1983, 1998,1993,3
procentandelar

Tjänst/uppdrag 1973 1983 1993 1998närmast
före rekrytering

Statsråd/Riksdagsledamot 6242 46 54
Kommun-/Landstingspolitiker 8 17 4 10

2 1 13 4 5Statssekreterare
17 10Högre ämbetsman 17 17

8 4 10Facklig organisation 4
8 0 17 5Näringslivet

5 gjordegenomgång dåvarande landshövdingen MundeboEn Ingemarsom
tabelllandshövdingamas bakgrund i 3.11984 bekräftar den bild som gesav

Även mellanden undersökning utnämningarnaMundebo, 1984, 3.152 av
for Verksledningskommit-Civildepartementet lät1970 och 1983 görasom

stencil, Civil-liknande bild s.277téns räkning SOU 1985:40, ävenger en
frånundersökningen skiljer mindepartementet. sistnämnda sigDen genom-

huvudsakliga verksamhet innangång utgå från landshövdingamasattgenom
landshöv-utgår från den tjänst/det uppdragde tillträdde tjänsten. Jag som

tillträdde landshövdingebefattningen.dingen hade omedelbart han/honinnan
framgår hansklassificering inteVilka kriterier Mundebo har haft för din av

redovisning.
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detill tabell bör bedömaförsta ovanståendeEn kommentar är att man
med försiktig-inträffat mellan de olika åren vissförändringar harsom

het. lands-beräknade på liten population 24Procentandelama är en -
detförsta undersökningstidpunktema, vid sista,hövdingar vid de 21tre

statsråds-tabellen har jag valt slåframgår1998. Som att sammanav
tillvägagångssätt kansådantoch riksdagsledamotskategorin. Ett natur-

skillnad mellan ibetydande sittaligtvis diskuteras. Det är att rege-en
slå dessa kategorierSkälet tillrespektive riksdagen.ringen att samman

inträffat från har inneburitregeringsskiften har 1976de attär att ensom
riksdagsle-till landshövdingvid utnämningenandel de ärstor somav
riksdagsle-andelstatsråd. Bakom ökandedamöter har varittidigare en

hel tidigare Rimligtvissåledes del ministrar.damöter döljer sig utgören
frågaoväsentligt skäl till varför iintestatsrådserfarenheten ett personen

landshövding.har erbjudits tjänsten som
tydli-alldelesmellan de andra kategoriernahellerInte ärgränserna

ambassadö-elleroftast generaldirektörerämbetsmännen,De högrega.
politiska ledningenstått densällaninte nära, t.ex.är personer somrer,

ordandra inomkarriären. finns medtidigare i Detstatssekreteraresom
traditio-politiska tjänstemändenna kategori änär merpersoner som

fackföreningsledaredet gäller deämbetsmän. Närnella opolitiska som
alltidfalldet också i detta såblivit landshövdingar gottär personersom

ledningenpolitiskastått den nära utnämnts.somsom
andel någotpolitikergruppema sintvåökar deSammantaget rena

1993.17 specielltockså någotårettid, undantaget Det attäröver genom
fyranäringslivsbakgrund ovanligt mångalandshövdingar med ären

5 landshövdingen hadetjänst/det uppdragpå denTabell bygger3.1 ome-som
förfaringssättnuvarande befattning.tillträdde sin Dettahan/hondelbart innan

bakgrundbild landshövdingensrättvisandelikavisserligen inte somavger en
landshövdingetjäns-verksamheten forefrån huvudsakligautgår denom man

framuppgifterna enklaremed min klassificeringFördelen ärär att taattten.
vilket verksam-bedömningartillforlitligare. Man slipperoch dessutom göra av

Är det enbarthuvudsakliga för visshetsområde det t.ex.är en person.som
också vilkendet viktigtbetydelse ellerharlängden på viss tjänst ärsomen

frågandet omverksamhet är
7 rekryteringsbakgrund under 1900-landshövdingarnasundersökningI aven

lands-andelantalmed redovisastalet fram till och 1950 motsvararett som en
helapå förkommunalpolitisk bakgrund 46ellerhövdingar med riks- procent

bakgrund före-landshövdingar medAndelenperioden till 1950.1901 somen
fulltdock inteProcentandelamaperiodtagsledare for 9 ärär procent.samma

inte hartidigare undersökningenresultat, då denmed ijämförbara mina man
flertaletlandshövding. har iTvärtommeriteringsgrundbegränsat tillsig peren

bakgrundstyptill flerlandshövding hänförtsfall och än enen samma
Grimlund, s.142.1954,



32 I skärningspunkten SOU 1998: 168

st.. Vi bör dock inte bli alltför överraskade detta resultat;över som
Årandelen redan 1998 tillbaka på lägre nivå. hadeär 1993synes en

Sverige borgerlig fyrpartiregering. emellertidDet inte detta för-ären
hållande avspeglar sig i den tillfälliga ökningen andelen lands-som av
hövdingar med bakgrund inom näringslivet. fyraTre landshöv-en av
dingar med denna bakgrund hade socialdemokratiskautnämnts av rege-
ringar. Näringslivsföreträdama på landshövdingeämbetet också of-är

särskild de kommer från vd-poster folkrörelsean-inomtast sort;av en
knutna verksamheter, bondekooperationen, nykterhets- ellert.ex. spar-
banksrörelsen. och företrädare för detEn viktiga skogsbaseradeannan
näringslivet i har dock sig in i denna skara.trängtnorr

uppdelningEn på partitillhörighet för politikergrupperna statsråd,
riksdagsledamöter, kommun- och landstingspolitiker följande ta-ger
bell:

Tabell 3.2 Landshövdingar med politikerbakgrund, partitillhörighet,
procentandelar

Partitillhörighet 1973 1983 1993 1998

Socialdemokraterna 40 3675 40
Centerpartiet 2017 7 20
Folkpartiet O 13 2 1 13
Moderaterna 8 27 36 27

Antal absolutapolitiker, tal 12 15 14 15

År första1973, innan den borgerliga regeringen modern tid tillträddei
1976, dominerade socialdemokratema bland landshöv-stortsom synes
dingar politikerbakgrund. har efterhandmed dominans avtagitDenna
och förhållande till andel välj arkåren de borgerligai partiernaärsett av

betraktad överrepresenterade bland landshövdingar vid desom grupp
undersökningstidpunktema.19följande Andelen landshövdingar fråntre

s också långEn landshövdingama inom näringslivskategorin 1993 hadeav en
politisk statsrådsbefattning.bana bakom sig, krönt med en
9 Med utgångspunkt empirisk undersökning landshövdingamas rekry-i en av
teringsbakgrund till 1950 hävdar Grimlund landshövdingeämbetet har1901 att

parlamentarismens"avpolitiserats efter genombrott. denna tidpunktFöre var
det viktigare de nyutnämnda landshövdingamas politiska uppfattning över-att

politik frånstämde med den regeringen förde. Flera landshövdingamaens av
denna ocksåtid lät efter inväljas riksdagen de redansig utnämningen i och som
hade plats där behöll vanligtvis denna. Efter parlamentarismens genombrotten



skämingspunktenI 33SOU 1998: 168

del tid. dagslägethar hel Ide olika borgerliga partierna varierat överen
ligger högt förhållandeandelsmässigt idet särskilt centerpartietär som

dock det intelandshövdingar. Observeratill valresultatet, med äratttre
proportionellt mellanskall fördelaslandshövdingepostemasagt att par-

få individer ellerockså såtierna. sigDet ut-att ettrör en parom pass
procentuella omkastningar.relativtleda tillnämningar kan stora

landshövdingar medblandstatssekreterarnaräknar inOm enman
tabellframgårtid stabil. Somsituationenpolitisk bakgrund överär av

bakgrundlandshövdingarnatill3.1 har 70 77 stats-procent somenav
ellerlandstingspolitikerkommunpolitiker,råd, riksdagsledamot, stats-

undersökningstidpunkter 1993.sekreterare vid samtliga utom
blir landshöv-andelen statssekreteraretidMinskningen över somav

statssekreteraresärskilt kommentar. Tjänstendingar förtjänar somen
brukarregeringsskiftet 1976politiserad;fullthar efterhand blivit ut

avseende. avgickdetta tillfälleVidbrytpunkt i dettaanges som en
statsråd. An-med sina respektivetillsammanssamtliga statssekreterare
minskatlandshövdingeposten har såledesdelen statssekreterare på över

depolitiker blandförmodligen andelenhartid, samtidigt stats-men
parallelltVidare harlandshövdingar ökat.ändå blivitsekreterare som

inneha-dessbelastningen påpolitiseratsmed statssekreterartjänstenatt
statssekreterare;mycket krävandeökat. attDet attär varanumeravare

ochSpoilsystemet"vd departement.och påbåde "politiker" ettvara
påhar genomströmningenarbetsbelastningen gjortden stats-atttunga

decennierjämförelse medi dag, isekreterartjänsten ettär större par
period, föroftast bara kortareStatssekreterarebakåt i tiden. är enman

inte,uppgifter.till andra Tjänstenvidaresedan gå äratt somnumera
departementskar-långärofull slutpunkt påfallet,ofta tidigare enenvar

slut-tradition har utgjortlandshövdingepostentanke påriär. Med att av
intervjuadedehelhetyrkeskarriären i sinpunkten på avsom en-

definitionlandshövdingaruttryckte det:landshövdingarna är per
på dennastatssekreterareandelenförståeligtföredetta" detär att-

lämnardestatssekreteramaminskat tid.har när"ändhållplats" äröver
tillträdetredan vidlandshövdingarnakarriären;sin mitt i ärpost uppe

på avsluta den.väg att
undantagenstakamed någradiskussionenFör att ovan:summera
bakgrundlandshövdingarsamtliga sinnäringsliv harinom kategorin

platslandshövding med inyutnänmdvanligareblev efterhand alltdet att en
Grimlund,lärrmade denna platsefter utnämningenriksdagen ganska snart

5.1441954,
2° Ehn, 1998.förändring tidstatssekreterarrollensdiskussion överFör seomen
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inom politiska sfáren. Med statsvetenskaplig skulleden terminologi vi
eliten"kunna frånde har rekryterats den politiskasäga att

politikerHans distinktion mellan och statstjänstemänEsping gör en
och tendensen från sida politikerregeringens utnämnaatt attmenar
hellre till landshövdingar konsekvens makt-tjänstemän ärän en av en
och ochrollförskjutning mellan länsstyrelser landsting. Under tidigt

länsstyrelsen skullel960-tal det, enligt Esping, självklart utgöraattvar
det dominerande regionala samhällsorganet. Idag det lika självklartär

maktförskjutningdet skall landstinget. har inneburitDennaatt attvara
landshövdingens roll har blivit representativ, Esping. Detmenarmer
inflytande landshövdingen idag grundar sig inte i förstautövarsom
hand ämbetet följer personliga egenskaper. Det dettai ärutan mer av

har fasta utnämningspolitik, enligttill del tagit på i sinregeringensom
Esping Esping, 1990, 5.29.

och landstingförskjutning mellan länsstyrelser EspingDen som
och hans iakttagelse dennaturligtvis intressant och viktig,noterar är att

har konsekvenser för landshövdingerollen svårär emot.att argumentera
det talar för, vill det skulle finnasDäremot inget jagär attsom mena,

någon från för rekryte-medveten strategi regeringens sida att anpassa
ochringen till den förändrade rollen. Till ämbetet utnämndes tidigare,

sfären vill iblandalltjämt, inom den politiskautnämns personer som
"bör". politiska hetluften för något lugnare tillvaro innanlämna den en

avslutas." frågan för långyrkeskarriären sällan det tackInte är ettom
domäner. ämbetetoch politikens Principentjänst inom atttrogen ge

2 två ekonomiskbeskriver eliterMaktutredningen Sverige styrt ensom av -
från länder,och skillnad flertalet andra makt-politisk. Kännetecknet tillär,en

sammanflätning SOUdelning två relativt distinkta sfárer,mellan änsnarare en
1990:44, ff.5.301
22 dagbok "landshövdingesjukan drabbarTage Erlander skriver i sin om som

statsråd, vilka några år den politiska hetluften villstatssekreterare och efter i
söka något bättre trevligare arbete" Erlander, 1982,till "lugnare, ochsig

sådan eftertraktad tjänst. Erlander hänvi-s.244. Landshövdingeämbetet var en
någonyttrandet: kollegematill Edvin Sköld lär ha fällt "HarPersar som av

så med honom möjligt fordrabbats landshövdingesjukan dig fortastgör avav
han återställd Erlander, jfr Ruin, 1986,kommer aldrig bli 1982, 5.244,att
5.129.
23 så förfrågan intresseradDet emellertid inte alltid ärär att avom manen

Åtrnins-tilltänkta landshövdingen.tjänsten kommer helt överraskande för den
något liknar informell kvotering.inom politikergruppen finns dettone som en

långtifrån proportionell och utesluter konsekvent de minsta parti-Den dockär
komma ifråga landshövdingepost kani riksdagen. För foratterna man s.a.s.en

ställa det kan till det viset bekräftas i flerasig i kö hos sitt parti. Att av
landshövdingarna.intervjuerna med
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stabilhar varitden politiska elitenbelöning till inompersonersom
landstinglänsstyrelser ochrollförskjumingen mellanseklerna ochöver

förändring i dettainneburit någonkan bedöma,har inte, såvitt jag avse-
ende.

karriärenerhålls ilandshövdingeämbetet tjänstAtt är sentsomen
framgår tabell 3.3:av

1998ålder, 1973, 1983, 1993,LandshövdingamasTabell 3.3

årmedelålder51-60 61--50åldersfördelning %

59,01973a 65 304
58,6336341983
58,2468 461993
57,4290 711998

saknasuppgift1973landshövdingamaföra: en av

tabellenframgårlandshövdingen hargenomsnittliga ettDen paravsom
landshöv-endast fyrafödelsedagen.sextionde Detden ärår kvar till

inteundersökningstidpunktema ärde fyraviddingar sammanlagt som
påårtid- 1ändå någotsjunker ettMedelåldernfemtio år. överöver

sekel." generaldirektörsgruppenjämföra medkan härkvarts Vi som
medelålderhadeoch 1990undersökningstillfállen 1971vid två en--

båda. andramedjämförelseGeneraldirektörema, ividpå 54 år som
betydligtgenomsnittligttenderarstatliga tjänstemannagrupper att vara

äldre,2° kanocksååldernlandshövdingama. Attändå klart änär yngre

årpåumämningstillfállet 52,524 genomsnittsålder vidredovisarGrimlund en
studerarhalvsekel hanunder det ärtill 1950. Tendensen1901för hela perioden
vidlandshövdingama utnäm-1920-taletUndergenomsnittsåldem ökar.att var

genomsnittsåldernhade1940-taletår, undergenomsnitt 50,5ningstillfållet i
fulltsiffrorna intes.146. Observera ärGrimlund, 1954,årstigit till att53,7

landshövdingamassittandededå redovisarresultat, jagmed minajämförbara
utnämnings-ålder vidderasbestämd tidpunkt, intevidåldergenomsnittliga en

tillfället.
general-25 samtligahälftenpå urvalbaserasProcentandelen 1990 ett avav

1998.Ehn,totalundersökninggenomfördesdirektörer, 1971 en
förår och26 46statssekreteramagenornsnittsåldem för ettexempelvis1990 var

högår. relativträttschefer 48 Enexpeditions- ochdepartementsråd inkl.urval
Ehn,generaldirektörernaförändå lägreklartmedelålder änmensom synes,

1998. e
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uppfattas problem illustrerar nedanstående uttalande frånett ensom
landshövding:

många landshövdingar har för gamla.Jag varit Det ärtror att ett
detjobb. myndighet, mycket förvän-Det är ärtungt storen som

mycket då måste kriterietdet personal och väljernärärtas, man
landshövding duglig förärattut att trorvara personenen man

får fårdetta. inte fallfrukt och inte kartMan varavara en man en
heller.

Ett utmärkande drag för makteliter den starka manliga dominansen.är
undantaghögre ämbetsmannakåren har någotDen i Sverige inte utgjort

landshövding-i detta Ehn, 1998. Andelen kvinnligaavseende se t.ex.
undersökningstidpunktema framgår tabellvid de fyra 3.4:ar av

Tabell Kvinnliga landshövdingar, 1983, 1993, 1998,3.4 1973,
procentandelar

%

1973 0
1983 13
1993 13
1998 33

jämställd förvalt-Visserligen det fortfarande långt kvar till heltär en
snedfördelningen blandning, det gäller den könsmässiganärmen

fördel-landshövdingama utvecklingen ändå gått jämnarehar mot en
jämfört med tredjening; inte enda kvinnlig landshövding 1973 varen

femtjugofem framförallt under de årenår Det är senaste somsenare.
vid landshöv-jämställdheten har fått genombrott rekryteringenett av

resultatetdingar. tillfällighet,naturligtvis ingenDetta är utan av en
den socialdemokratiskamedveten regeringspolitik. exempelvisNär

le-markerade tydligt hälften deregeringen tillträdde 1994 att avman
dande skulle besättas med kvinnor sebefattningama inom t.ex.staten

gäller landshöv-har detRRV 1996:50. Dit inte nått än närman
dingegruppen, också tid för sådan utnämningspo-det längretar enmen

vidlitik genomslag på där innehavarna inte avgårfå tjänster ettatt re-
bland lands-dock andelen kvinnorgeringsskifte. kanDet noteras att

helhet.hövdingama för myndighetschefsgruppen i sin En-högre änär
ligt den förvaltningspolitiska i dag 23propositionen är procent av myn-
dighetschefema s.50.kvinnor prop.1997/98: 136,
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Vem blir landshövding den fråga formulerades rubri-ivar som
ken till smula hårddragetdetta avsnitt. En det mycketär ärsvaret att
sannolikt har haftdet sin yrkeskarriär förlagd tilläratt en person som
den sfaren,politiska vanligtvis politiker. Landshövding blir senten man

karriären,i oftast det frågan sluttjänst jfr Mundebo, 1984,är om en
s.l53. Medelåldern på landshövdingarna förhållandevis hög, ochär
fortfarande oftast innehardet ämbetet.är en man som

Naturligtvis det så bara har ocksåregeringen inteär rättatt att, utan
bör, har fullt förtroende förden till de högsta tjäns-utse personer som

definitivti förvaltningen. Landshövdingetjänsten tillhör dennaterna
kategori. statligadet frågan den högsta ämbetsmannen i denHär är om

företrädes-regionala förvaltningsorganisationen. landshövdingarnaAtt
teck-vis hämtas bland äldre partipolitiker behöver inte heller detta vara

svagheter rekryteringspolitiken. landshövding det vik-på i För ären en
erfarenhet den politiska världen och hatigt ha överhuvudtagetatt attav

lång erfarenhet arbetebrett kontaktnät. kvalificerat politisktEnett av
denbör i detta avseende klart meriterande. också möjligtDet är attvara

rollförskjutning mellan länsstyrelse och landsting Esping upp-som
fullt sålandshövdingerekiyteringenmärksammar har gjort inte äratt

förstone kan tyckas. Till representativanakronistisk den isom en mer
äldre förtjänta politiker, eller män/kvinnor iroll kan rekryteringen av

förnuftig.staten, vara
det sig for intrycket regering-Icke desto mindre svårt värjaär att att

medlandshövdingeutnämningama i jämförelsemindre seriöst påtaren
befattningar statsförvaltningen.till andra ledande iutnämningama

ökarutnämningsmaktdär betydelsen regeringensDetta i situation aven
befogenheter har delegeratsoch viktigade mångagenom som numera

uppmärksam-till Förvaltningspolitiska kommissionenmyndigheterna.
utnämningsmakten bör utnyttjasdetta och ettatt som av re-mar menar

förvaltningen SOU 1997:57,viktigaste medelgeringens att styra
påpe-förvaltningspolitiska propositionenden framlagdas.l23. I nyss

viktigare dagkvalificerat och ansvarsfullt ledarskap ikas änäratt ett
prop.1997/98:136, s.50. den propositionennågon gång tidigare I pre-

läsaockså aktuella chefspolicy. stårregeringen sin Där attattsenterar
krav,myndighetschefer skall ske utifrån preciseraderekryteringen av

urvalsförfarande prop.brett sökförfarande och omsorgsfulltett ett
också hamyndighetschef bör1997/982136, l. tills.5 Den utnämnssom

den viktigatidigare erfarenhet chefsuppdrag, enligt regeringen. Förav
den-regionala nivånfrämsta på den årrepresentantposten statenssom

giltig. huvudsakfortfarandeuppenbarligen inte gäller ipolicy Härna

27 modeller fordetaljeradefinns dock anledning forDet övertroatt varna en
check-gäller användningenrekryteringsforfarandet. Erfarenheterna detnär av
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kombination informell kvotering mellan och belöningpartieren av en
för lång den centralaoch tjänst itrogen statsapparaten.

den regionala samhällsorganisationen föreslårI propositionen om
länsstyrelsemas roll företrädare länetregeringen regeringens iatt som

tydliggörs prop.1996/97:36. bör, enligt klart framgåDet regeringen,
länsstyrelsemas huvuduppgift företrädare. Läns-är statensatt att vara

styrelseinstruktionen har också ändrats i vissa delar för tydliggöraatt
detta. vidare den försöksverksamhet på-Regeringen att sommenar nu
går självstyrelseorgan det övergripandemed regionala övertarsom an-

utvecklingsfrågorna leder till den inbyggdaför de regionala attsvaret
konflikten företrädare länetlänsstyrelsen mellan regeringens ii att vara
och företrädare inför statsmakterna upphör. Medsamtidigt regionens en

förekommande talari dessa flitigt regeringendagar term om en mer
för-roll sektorsövergripanderenodlad" roll för länsstyrelsen; en som

med tydligt direktvaltningsmyndighet regeringen.motett ansvar
roll föreslår innebärlänsstyrelsens regeringenDen renodling somav

förändras. län med självstyrelseorganockså landshövdingerollen I äratt
landshövdingen fortsättningsvis behåller positio-det inte självklart att

statsmakter-samlande och ledande aktör i relationen tilllänetsnen som
konkurrens frånfå den ledandeHan eller hon kommer att personenna.

förändringarna följer länsstyrelseni självstyrelseorganet. Av att mer
myndighet. fråga då rimligtviskommer "vanlig Denliknaatt somen

detta.bör rekryteringsförfarandet bör till Detställas inteär anpassasom
bör rekryteras med utgångspunkt ivill landshövdingarnasäga att sam-

myndig-vid rekryteringen andratänkt tillämpaspolicy är att avma som
hetschefer.

och landshövdinge-Landshövdingarna3.2

rollen

tyngdpunktenflera olika roller.Landshövdingerollen i sig Hurrymmer
sammanhänger till del med den enskildamellan fördelasdessa en

verkschefLandshövdingen såvällandshövdingens preferenser. äregna
främsta talesman inför denför länsstyrelsen, länetsmyndigheten som

då också drivatalesman liggercentrala rollen länetsnivån. I attsom
plikterfullgöra de representativautvecklingsfrågor länet ochi att som

odelat Ehn Sund-listor inte heller positivaoch mallar för rekryteringen är
påpekas det viktigt regeringen har fulltff.s.123 Som1997, ärström, attovan

till chefspostema i förvaltning-förtroende den de högstaför de utserpersoner
bedöm-det för regeringen sinamåste därför finnas göraattutrymme egnaen;

rekryteringstillfálle.ningar enskiltvid varje
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Mun-tidigare landshövdingen Ingemarlandshövding. Denåligger en
s.l50.ambassadörsroll OVIundebo, 1984,detdebo beskriver ensom

liksom ilänsstyrelsens styrelse,ordförandevidare iLandshövdingen är
Statskontoret,länsarbetsnämnd och skogsvårdsstyrelsebland annat

denregional samordnare ochocksåeller hon1998b, s.56 Han är
regional nivå.sektorsintressen påolika statligahar balanseraattsom

central nivå,landshövdingar har uppdrag påvanligtdetDärutöver är att
utredningar.statligaordförande iofta som

landshövdinge-beskriversjälva intervjuernailandshövdingarnaNär
mångfal-dettilltalande med dennasärskiltvad derollen och ärser som

får il-fram. citatväljer lyfta Någraflertaletuppgifternaden i attsom
ämbetet:pågrunden positivadenna ilustrera syn

Överhuvudtaget detroligt uppdrag därfördet varithar ärattett
uppdrag.från alla andra Detskiljer sigså mångsidigt. Det nästan

många uppgifter.sådetenformigt,aldrig är typerär av

samhället,lär helaomväxlande, kännaoerhört...det är manman
alla de slag.människorfår träffa av

dettaanvända det uttrycket ikanroligaste,Det sam-om man
oerhörderbjuderlandshövdingspostendetmanhang, är att en

bredd.

roligast.allraMångfalden är

så många olika akti-får syssla medbredden. Manden härDet är
viteter.

hela kartanomväxlande, harmycketArbetsuppgifterna är man
mycketområden, delochregeringsärenden är om-varav enav

spår bara.tråkigt, köraaldrig blirdetfattande. Det att ettgör att
fåstimulerande,oerhörtlandshövdingrollen attSjälva ärsom

träffabetydelsefullt och viktigt,alltingmed i ärnästan somvara
sammanhang.positivamänniskor, oftast iavmassor

harlandshövdingarsamtligaupplevsbreddenochMångfalden somav
landshövdingerollen.positivt inslag iaspektdennatagit ettsomupp

detlandshövdingar påflertaletocksåpositivtHuvudsakligen somser
högstabåderollen";den "dubblahar betecknats statensatt varasom

dis-deninför Iföreträdarelänetsochämbetsman länet staten.i att vara
landshövdingarnalinjerolikafinna tvåkussionen kan argu-somman

proble-potentielladenfallet de tydligtdetutifrån. Imenterar serena
dettasamtidigt justde tycker utgörroll,dubblamatiken dennai attmen
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de spännande inslagen i uppgiftenett landshövding.mest attav vara
Några exempel på detta följer nedan:sätt att argumentera

Landshövdingen har naturligtvis dubbel roll. Dels lands-ären
hövdingen, han eller hon, instrument för regering och riksdagett

säkerställa olika politikområden slår igenom i landet.att att ute
Det har vi mängder exempel på. Samtidigt då någonärav man

företrädare för länet. Jag finner den /dubbelrollen/ sti-sorts
mulerande och tycker det de saker uppdra-äratt gören av som

roligt. viktig balansgång.Det ärget en

Det kan finnas konflikt mellan att statens representanten vara
och länets talesman. skiljer sig egentligen frånDet inte den van-
liga verkschefsrollen; kunna till regeringen förmedla erfaren-att
heter och synpunkter från verksamheten. gällerDet hittaatt en
balanspunkt så klipper allainte band till regeringen.att man av

det balansgångJa, där måsteär medvetenen som man vara om
måsteoch förhålla sig till. Det innebär detattsom man un-

derifrån firms väldigt starkt tryck jag ska kraftfull.ett att vara
gällerDet det, hur det ochnär göratt veta gör närman man man

inte det.gör

balansgångDet visar egentligen baraDet det kan-är atten
ske behövs sådan här sammansmältningsprocess, atten men re-
geringen kanske lite liteför använder sig den kallaav personen,
det ombudsitt

Den andra argumentationslinjen i förnekaprincip existensenär att av
problemet. Landshövdingen man/kvinna i länet, det dettaär statens är

gäller. Nedanstående landshövdingar illustrerar dettaytterst sätt attsom
argumentera:

Jag har den regeln vi företräder vi statligatt ärstaten en myn-
dighet. Vi skall tillse Naturvårdsverkets och andras krav, Bo-att
verkets krav, uppfylls, Vägverkets krav uppfylls det skall vi

där skall vårvi lägga sak. det vårMen sannerligen integöra, är
lägga käpparuppgift i hjuletatt

bekymmer.Inga jagJag regeringens förlängdaärattser arm.
Regeringen min styrelse och riksdagen min bolagsstämma.är är
Och har uppnåjag i mitt län de nationella mål regering-att som

och riksdag fattar beslut Sedan prioriterar jag mellanen om.
dem här, försöker dem till de regionala förutsättningar-anpassa
na.
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balansgångenargumentationslinjer. därhar beskrivit två EnJag här
företrädareoch erkännsmellan regionens ettstatensatt po-somvara

landshöv-också intressant utmaning itentiellt problem, men som en
förnekas;den dubbla rollendingerollen linje där existensenoch aven

och tydlig han eller honroll klarlandshövdingens ärär statens repre--
för dessamellan företrädareslut. Skillnadernalänet, punktisentant

grad-frågaöverdrivas.dock inte Detbåda linjer skall är ensnarare om
Även tyckerochuppfattar den dubbla rollen,deartskillnad.än somen

regio-första handoch viktig, sig iden intressant statensäratt somser
nala representanter.

demedjämförasammanhang intressantdettakan iDet att re-vara
På1985.presenterade iVerksledningskommitténsultat rapportensom

dubbla rollen det ingenlandshövdingarna på denfråga hur avvarseren
svårigheter ifrågan någrabesvarade sågde landshövdingar somsom

medförlängda i länetregeringensförena funktionen attatt armvara
1985:16,företrädare inför Ds Cregeringenfunktionen länetsatt vara

s.209.28 lika benägnalandshövdingarna inteJämfört med 1998 attär
dennaeventuellt kan finnas hanterailyfta fram de svårigheter attsom

landshövdingarockså dagensdock glömmadubbla får interoll. Vi att
dettasällan tyckerbåda rollerna -inteförena desig kunna atttror man

någotde såledesaspekt arbetet-särskilt intressant ärävenär omaven
sammanhanget.kan finnas ide problempåuppmärksamma sommer

in-attitydförskjutningemellertid viktigavseende harI ett annat en
Verkslednings-undersökningstillfällena. Enligtträffat mellan de båda

sidafrån landshövdingarnasdet "allmäntframhölls attkommittén så
länetsför rollentill förmåntyngdpunktsförskjutningdet skett somen

talesman. påliggaförlängda ansågsregeringensRollen merarmsom
Års.209. 1998länsstyrelsen Ds C 1985:16, är ten-itjänstemännen

omvända; jag har redovisatdensen den ärsnarast argu-ensom ovan
rollenbetonalandshövdingarnabland statensmentationslinje att som

framhållertydligtlandshövdingar attlänet. Någrairepresentant som
finna vid detföreträde står intetalesman harrollen länets att sena-som

fick dez hösten 1993landshövdingarnaFridh tillställdeenkät GöteI en som
Fridh finnerviktigaste uppgift.landshövdingensbl.a. vad de varaanserange

tredjedellikaungefär Enikan storaatt tre angergrupper.svarengrupperaman
kombi-då iföreträdare länet, oftastiuppgiftsin viktigaste att statensvarasom

priorite-tredjedelstatsmakterna. Enföreträdare införlänetsnation med att vara
"lagledar-framhållertredjedelenutvecklingsfrågor, och den sistalänetsrar

Fridh,viktigaste uppgiftendenför länsstyrelsenrollen och chefskapet som
1994, s.l81

från29Även landshövdingarmedintervjuundersökningfinner iHagström en
landshöv-flertaletdenlänets talesmanrollen1970-talets början äratt somsom

s.203.Hagström, 1978,kvalitativt viktigastedingar denanser vara
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undersökningstillfället. landshövdingEn diskuterar explicit dennare
attitydförskjutning:

...från riksdagshåll, riksdagsrevisorer mångaoch andra politiker
och på länsplanet har uppfattat denna länsstyrel-även attman

foreträdarroll for har blivit tydligare. När jag komstatensens
in det fortfarande väldigt mycket det omvända attvar av man
både från landshövdingar, länsstyrelse och politiker i allmänhet

såg länsstyrelsen länets företrädare.mera som

Strävan tydliggöra renodla länsstyrelsens roll citatetatt att är, som- w
antyder, alldelesinte Ambitionen renodla länsstyrelsensattovan ny.

roll till företrädare i länet har dock blivit markeradatt statensvara mer
efterhand. tydligasteDet exemplet på denna tyngdpunktsförskjutning
återfinns deni tidigare nämnda propositionen den regionalaom sam-
hällsorganisationen prop. 1996/97:36, 5.34. Attitydförskjutning-t.ex.

bland landshövdingama bör därför också reaktion påen ses som en
regeringens förändrade på länsstyrelsemas roll. Genom försökensyn
med regionala självstyrelseorgan blir förändringen tydligare. Denännu
aktuella instruktionen för länsstyrelsen bekräftar denna förskjutning
SFS 1997:1258. Statskontoret tolkar instruktionen lands-attsom
hövdingens uppgift företrädare länet. ti-regeringens Denär iatt vara
digare uppgiften företrädare förhållandei tillregionensatt stats-vara
makterna nedtonad Statskontoret, s.69. får anledningl998a, Viär att
återkomma dennatill förändring landshövdingerolleni på isynen av-
snitt 3.3.

Ett tidstypiskt inslag i diskussionen landshövdingerollen 1998 ärom
vissa landshövdingar väljer begreppsapparatutnyttja hämtadatt att en

rollen.från den sektornprivata i sin beskrivning det gäller denNärav
interna arbetsfördelningen inom länsstyrelsen beskrivs inte sällan
landshövdingen arbetande styrelseordförande och länsrådetsom en som
verkställande direktör. finns också landshövdingarDet användersom
näringslivstenninologin för beskriva den dubbla rollenatt statenssom
och företrädare.regionens Förebilden för dessa landshövdingar utgörs

relationen mellan koncernledning och dotterbolag:ettav en

tycker påjag det här jobbet ungefär jag före-attom se som
ställer dotterbolagschefmig uppdragsitt i sin kon-att en ser

beroende direktiv, budget,Du principer, guidelines,ärcern. av
koncemledningen utarbetar. skall fåDu till bästaattsom se

möjliga resultat. Om du har bra resultat, så det bra för helaär

3°Jämför Ehn, 1998, finner marknadsorienterat språkbruk sprideratt ettsom
sig bland högre svenska statstjänstemän.
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påresultat bekostnaddu försöker brakoncernen. Om ettett av
koncemledning-så får du credit för detdotterbolag inteannat av

tydligt uppdrag,får smisk pådu ñngrama. Ettutan menen,
ställe där landar minakoncemledningen det jagsamtidigt är ag-

med idéer detställer mina krav, kommer minagressioner, är-
Och tycker dettvåvägskommunikation. jag inteockså ären

så landshövding.märkvärdigare än att vara

detrollkonflikt.det kan Menbrukar ärMan säga att vara en
parallell Dotterbolagschefen inäringslivet.också tillmin en

dotterbolaget.företräder koncemledningen i Menkoncern som
viktigt infonnation,det oerhörtdotterbolagschef rättär att ge

koncemled-företräderdotterbolagets perspektiv. Jagoch ur
viktigaste uppgifti länet, min ärningen attstaten gemen--

tillståndet i länet.besked till regeringentydligamycket om

oftastlandshövdingamahurmed beskrivainledde detta avsnittJag att
landshövding-förpositivt känneteckenmångfaldenlyfte fram ettsom

oftaför rollen påfallandekännetecken nämns,erollen. Ett annat som
landshövdingerollen,utmärkande för justoch kanske är ännu mersom

dettaisamordningsfunktionen. Detkallasskulle kunna ärvadär som
för-ochpolitikunika position mellanlandshövdingamasavseende som

särskilt tydlig.och blirregionvaltning och mellan stat
lands-blir också uppenbartsamordningsfunktionen detGenom att

ochmyndighetschef,vanlignågot atthövdingen änär enmer
länsstyrelsengår detpositionhan/hon har utöver somsom somen

tillspetsat,Mundebo beskriver det, någotför.myndighet står Ingemar
olikamedlänsstyrelsen delvis sysslarochlandshövdingenatt sa-som

sysslarochförvaltningsmyndighetmycketker. Länsstyrelsen iär en
omfattningbegränsadlandshövdingen imed frågor tardärvidlag som
näringsliv ochmed frågorLandshövdingen sysslardel rörsommerav.

Lands-perspektiv.vidareutveckling idvs. länetssysselsättning, ett
ambassadör,terminologi,Mundebosroll, medhövdingen dennaiär en

ligger iuppgiftermedverkarkontaktskapare, PR-man, somsom
s.l52.Mundebo, 1984,politik och förvaltningmellangränslandet

och länsstyrelsernalandshövdingama äventilläggasDet kan att
regio-densamordningen pågällerunik position detformellt har nären

uppgifthar främstaden enda myndighetennala nivån. Det är som som
ochnationellabådesektorsintressen,olikalöpandeatt väga samman

Fridh, s.218.regionala sådana 1994,
starka in-alltid haft dennanaturligtvis inteLandshövdingerollen har

näringspolitik. Detregionalutvecklingsfrâgor ochriktning mot var
rikt-började förändras i denrollen1970-taletförst slutetmot somav
till-ellerlänskampanjer,tiden s.k.initierade vid denFlera länningen.
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skapade näringslivsdelegationer, särskilda arbetsgrupper Lands-etc.
hövdingama inriktade alltsig på samordna olika offentliga ochattmer
privata aktörer inom regionen. utvecklings- ochDenna samordningsroll
kom också förstärkas länsstyrelserna och landshövdingamaatt attav
från denna tidpunkt fick frihet och ökade ekonomiskastörre resurser
för olika regionalpolitiska projekt. Kontaktema med näringsli-att starta

blev därmed också allt viktigare Johansson, 1991, Johans-s.93vet
1995, 5.82.son,

Den landshövdingamasamordning i intervjuerna diskuterar gårsom
bådei vertikal och horisontell riktning och framträdandesärskilt iär

arbetet med utvecklingsfrågoma länen. Någrai exempel på hur lands-
hövdingama samordningsrollen följer nedan:påser

landshövding har egentligen inte mycket makt längre, där-En
har landshövdingen hittills haft den kallar du folkstatusemot att

överläggningar så kommer de.till

någontingFolks föreställningar landshövdingens roll ärom
Så ocksåmycket chef för länsstyrelsen. detstörre än äratt vara

efterfrå-till hur arbetsdagen används, hur blirom man ser man
gad. anmärkningsvärt hur ofta vänder sig tillDet är som man
landshövdingen dådärför det inget snack det äräratt vemom

ordförande, eller det försökaska ska för-ärsom vara vem som
stridiga viljor, eller det ska högtidligtnärrepresenteraena vara
så. måsteeller tycker räddDet jag man vara om.

landshövding oerhörthär rollen i sig intressant. IDen äratt vara
samhällssystem ha den här självklara plattformen, kunnaett att

på den. landshövding kan sammankalla vilkaspela En parter
någon någonsin gällande dethelst kan göraatt attutan varsom

skulle ha det, det någonfel, det inte han gjort annanvar som var
här rollen det allra viktigaste diskute-Den är nästanetc. manom

tillvad ska ha landshövdingen och länsstyrelsen irar enman
statsförvalming.

landshövdingama särskilt med avseende denNär diskuterar sin roll, på
dubbla samordningsfunktionen, medrollen och på det inte sällan denär
underförstådda rollen kan komma förändras fram-reservationen attatt

skall handla; för-Det sådana förändringar avsnitt 3.3över. är somom
ändringar rollen landshövdingama redan har kunnat ochnoteraav som
förändringar de kan på bland konsek-väg,tror annat ensom vara som

försöken med regionala självstyrelseorgan. dock kor-Förstvens av en
diskussion intemationaliseringens konsekvenser för landshöv-tare om

dingerollen.
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intemationali-Landshövdingama, ochEU3.2.1

seringen

EU-medlem-tillfälle diskuteraockså fåttharLandshövdingama att
lands-betydelse förtilltagande intemationaliseringensskapets och den

omfattandeframföralltdet detdet gäller EUhövdingerollen. När är
strukturfondspengarhanterandet EU:smerarbeteadministrativa avsom

fram.lyfterlandshövdingamainneburit,och jordbruksstöd har som
"väldigtoerhört arbetskrävande,uttryckanvänderMan merar-som
länsstyrelsensbesvärligt,bekymmer, oerhörtbete", "mycket

uppgifter för länssty-beskriva dessadag" föruppgift i atttyngsta nya
jordbruksstö-initialt tycks hanteringenproblemfylltrelsen. Särskilt av

bi-Jordbruksverketkonflikter medfallet har ocksådet ha detvarit. I
länsstyrelsen ikritiska kommentarer. Förlandshövdingamasdragit till

med-har inträdet EUlantbruksenheten synnerhet iför iallmänhet och
dennedan antydanIntervjucitatenförändringar.fört stora omger en

har genomgått:länsstyrelsernaomställning som

deandra saker vadsysslar dag med heltVår lantbruksenhet i än
dag det huvud-landshövding. I ibörjadegjorde jag ärnär som

jordbrukspolitikendensak tillämpningen somgemensammaav
sysslar med.de

be-baraärendehantering inteotrolig Detdet är attär en
på jordbruk ock-det inspektioneransökningarhandla är uteutan

betytt mycketkorrekt. Så visst har EUhelaså, detoch äratt
andradärbidragit till omprioriteringar,och harmerarbete

får nedprioriteras.avvecklats ellerharuppgifter antingen

ochställt hela arbetajordbrukspolitiken har sättet attom
mycket betungande.det är

hel delochförändringarmedförtsåledesAdministrativt har EU stora en
delfor det första,understrykas,emellertidbörarbete. Det attextra en

inneburitEU-stödet harhanteringen ärmerarbetedet avavsomav
med organiseringensammanhängervill"engångskaraktär", det säga av

uppgiftenklarväl organiseringenuppgiftshandläggningen. När är är
detdet andra finnskrävande tidsmässigt. Förinte längre fullt lika stora

EU-hur merarbetedet gällermellan länenvariationer när stort som
naturligtvissammanhänger i sinmedlemskapet har lett till. Detta tur

till EU-enskilda länet berättigatdetutsträckningmed i vilken ärsom
stöd.

helmedförtinledningsvis,således, åtminstoneEU-inträdet har en
bekymmerställt till med åtskilligaocharbetedel administrativtextra
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för länsstyrelserna. har detDäremot internationella kontaktutbytet inte
påverkats särskilt mycket EU-inträdet, enligt vad framgårav som av
intervjuerna. har sovjetimperiets fall betyttHär för inriktningenmer
och omfattningen kontakterna. Flertalet landshövdingar nämnerav

Östeuropakontakter med Baltikum och förhållandevisochett nyttsom
centralt inslag deti internationella kontaktutbytet efter 1990- det har
verkligen blommat intensivt, landshövding uttrycker det.ut som en
Inte sällan det frågan kontakter sambandi med olika biståndsin-är om

Ävenriktade samarbetsprojekt. det gäller de internationella kon-när
takterna fmns det mellanvariationer länen, eller kanskestora snarare
mellan landshövdingarna. utsträckningI tycks det internationellastor
kontaktutbytet avhängigt landshövdingens personliga prioritering-vara

naturligtvis spelar också länets geografiska läge och storlekar, men
roll. Götaland exempelvisI Västra de många internationella besökentar
i Göteborg betydande landshövdingensdel tid i anspråk.en av

Sammanfattningsvis utifrån landshövdingeperspektiv har EUett
tydligt förändrat länsstyrelsens roll, inte i lika utsträckningstormen
landshövdingarnas. deras del har BerlinmurensFör fall betytt åt-mer,
minstone det gäller det internationella kontaktutbytet.när

3.3 förändrad landshövdingerollEn

Den diskussion landshövdingarna för landshövdingerollenssom om
förändring och framöver ofta kopplad till de förändringar deärnu som

kommer försökenske konsekvens med regionalatror att som en av
självstyrelseorgan. fråga kommerDenna vi återkomma till iatt senare

främst kap.5, där de regionala självstyrelseorganen diskute-rapporten
utifrån samspelsperspektiv. Diskussionen här fokuseras därför påettras

de eventuella konsekvenser för landshövdingerollen förändradsom en
regional samhällsorganisation kan medföra.

En vanlig åsikt bland landshövdingarna fulltregeringen inteär att ut
har förstått de möjligheter landshövdingerollen kännerDesom rymmer.
sig ibland lite bortglömda och inte sällan förbigångna initiativnär tas

berör den regionala Flera landshövdingar bakgrundnivån. medsom
statsråd vittnar den bristande kunskap landshövdingerol-som om om

lens möjligheter finns och för deni regeringen delen också Rege-som
ringskansliet borde först ha"man varit landshövding något år innan-

får bli regeringsledamot. landshövdingarnaHur i dettaman resonerar
avseende framgår citaten nedan:av

kan landshövdingerollenJag den förutsätter desäga att över-att
ordnade på den statliga sidan regeringen, Regeringskansliet- -
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skall fungera sitt in-landshövdingenvillkänner attatt somman
hela den härtvekar detta,i länet. Omstrument ute om omman

då landshöv-på något jagkrackelerarstrukturen sätt, atttror
statsrådoerhört braoklar.blir allt Det närdingens roll är ettmer

på du hjälpadet här, kanhar funderat"Du, viochringer säger:
framförallt påmärker,med detta" Men när senaremanoss

dågår förbi, känneruppdragsådanaibland atttid, att manen
tyckerurholkas lite Jaglandshövdingerollenikontentan grann.

förskjutningdet finns vissnioårsperiodenunder den här att aven
landshövdingupplevde rollenjaghär, vilketdet gör att som

hadeegentligenjag göra,början,i attlättare atttrots mersom
ändå instru-regeringenstydligare roll. Jagfannsdet varenmen

kanförutsättning. Annarsjaglänet. Deti ärtrorment manen
landstingsstyrel-någondåskall intefrågan varförställa sig sorts

talesman.länetsiställetordförande varases

svårfångat, från statsmaktemasliteliksomdet strävan,är en
på. villståskall Manvilket benriktigtintesida; vet manman
utvecklings-varken imandat,riktigtlandshövdingamainte ge

stå på, ochskallvilket benintefrågorna, eftersom vet manman
samordnare. Detstatligskallriktigthellerinte att vara enman

blivitdet harlandshövdingar känner sämre,allajag attatttror
landshövdingeämbetetkännersynd.tycker Jagvilket jag är att

utnyttja.bra förmöjligheterinnehåller attstatensom vore

och de-framföralltpolitikerna, regeringentyckerOch jag att
de bordeanvänder länsstyrelserna göra.intepartementen, som

statsråd och dedettaföre sägerlandshövdingarflesta ärDe
vil-på länsstyrelsenbörjar jobbaförvånade dededet näräratt

möjligheter, det finns.vilkaken kompetens,

alltid har käntintepåtagligt attärdet attär mest man nogsom
harrolldenRegeringskansliet förstöd ihar sommansomman

förtroendehaft detalltid harvi intelandshövding, att mansom
måste ha.

i Rege-värdefullt tjänstemännenväldigtdetJag tror omvore
Gjordeoch pryade.länsstyrelsernatillringskansliet korn ut

vilka olikafå upplevaförmånader, baranågrapraktiktjänst att
finns, hurkunskapervilkadär,finnsfunktioner mansomsom

påtag-ochgånger effektivtmångalänsstyrelsenfaktiskt i ett
tvärsektoriellt.vågarligt sätt agera

lands-okunskapfinnsdetsåledesLandshövdingama att omenanser
Regeringskansliet.möjligheter ilänsstyrelsensochhövdingeämbetets

detillbidraroch/eller ointresse attokunskapDetta ett geär somen
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Åtskilligastatliga sektorsmyndigheterna spelrum. landshöv-ett stort
dingar beskriver regering det gäller regionala frågor,när iären som,
händerna på sektorsintressen på myndighets- också departe-påmen
mentsnivå. En uppfattning formuleras typiskt nedan-ett sättsom av
stående landshövding:

finnsDet ständig kamp kan där det enskilda depar-sägaen man
dåofta departementsledningen, liksom naturligatementet, av

skäl kommer följa där de backar myndig-mönsteratt ett upp en
het, central myndighet, har sitt sektorsintresse ochen som som

hållavill frågan,i inklusive skall hantera de frå-härvem som
regionalt och lokalt; vill bygga regionala förvaltning-gorna upp

ibland lokala förvaltningar. Medan vårtäven intresse då harar,
hållavarit ihop det här. principI vi den regeringatt är som re-

geringen skall använda sig regionalt. Och vi duktigaärav
det. de kontakternaI har vi inte alltid känt har haftviatt rege-
ringens stöd för det. Ofta skulle viljajag det liksomsäga äratt
någon omedvetenhet. Man inte tillräckligt kunnigsorts är om
länsstyrelsernas roll, de det finns landshövdingar,utan vet att

länsstyrelsernas kapacitet har inte alla riktigt idagmen grepp om
skulle jag vilja därför de lever med sina myndigheter.säga, att

Försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan och förskjut-
ningen länsstyrelsens roll tydligt företrädare imot att statensav vara
länet, bidrar till skapa osäkerhet landshövdingama. Viktigt iatt en
sammanhanget försöksläneni överförs för länsutveck-är att ansvaret
lingsfrågor till regionala självstyrelseorgan. Därmed försvinner en cen-
tral uppgift för landshövdingama. En negativ inställning till de regio-
nala självstyrelseorganen och deras verksamhet, och förstor atten oro
dessa skall och också införas i andra län, dominerarpermanentasorgan
bland landshövdingama. Några exempel följer nedan:

den här samordnande rollen länsstyrelsen har, där jagsom ser
risken med då plockar vissa saker då försvagaratt utom man

sarnordningsrollen. Skall sektorsövergripandeman man en
samverkan så vill till någothar länsplanetatt man organ

någonhar kraft det. landshövdingenOm kallar tillgöraattsom
överläggning mellan antal regionala verksföreträdare såett
måste det ändå så upplever det här viktigatt att ärvara man en
överläggning, den här överläggningen betyder någonting. Omatt
det bara blir någon kafferep, då förlorar vi all respekt.sorts

Det helt fel tycker jag. någontingDet förstöraär väldigtär att
viktigt för svensk statsförvaltning och svensk förvaltning över-
huvudtaget. Därför skall kunna få genomslag föratt statenom
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någonlåtaockså möjlighetså måste hapolitiksin att sta-man
detutvecklingsarbetet. Jagleda äratttrorrepresentanttens

harharviktigtoerhört statens representantatt som enenman
på allra högstatala med regeringenoch kanställningstark som

nivan.

deras intresseregionparlament, det ligger iförarbetar...de som
legitimitet.landshövdingensundermineraatt

väsentligt. myndighetsut-DetRollen reduceras är mera en
funktion.polisiärövning, en

teckenlänsstyrelseinstruktionentycker är attDels jag ettatt
spelalandshövdingarnaundan förså ryckslite attmattangrann

och sedaneller kunnathar gjortrollen göra,den här mansom
går rik-forsöksverksamheten intehärdenvälkan attseman
så, då detblir dettidigare läge. Ochtillbaka till ärtigt föraatt

regionalguvenörer,så småningomDå framträderkört.i stort sett
Full-talesmän för länet.sig tillfolkvalda görguvenörer, som

neutralnågonrollenden härdådet här,följ typär att avvaras
frångården försvinner. Manlänettalesman för typ aven

domine-partipolitisktillförvaltningsrättslig styrning utavmer
verksam-den statligain iPartipolitikenrad förvaltning. tränger

verksamhet.statlighar variteller detpå någotheten sätt som

ändålandshövdingarockså vissaskallskullrättvisans sägasFör att ser
regionaladeroll,finna central ävenmöjligheternapositivt på att omen

blirlandshövdingen"jag inteetableras;självstyrelseorganen atttror
modellen, uttryckerlandshövdinginflytande deniutan ensomnya

det.
detinnebärsjälvstyrelseorganenregionala attdeTillskapandet av

positionenbehållakanfortsättningsvislandshövdingengivetinte är att
poli-ledandegestalt. Densamlandeochföreträdarelänets främstasom

ocksåkommerälvstyrelseorganetregionalaför dettiska företrädaren
landshöv-åtskilligadetintervjuernarollen.den Ianspråk på ärgöraatt

möjlighetertill politikers övertveksamma taattdingar ställer sigsom
samlande"lite svårtpolitiker harroll;samlandederas att vara enen

det.uttryckerförsiktigtlandshövdinggestalt för region, som enen
landshöv-det finnsanalys visar argumentEn typeratt tre somav

första ärsammanhanget. Ett attdet här argumentdingarna för fram i
saknarsjälvstyrelseorganetregionalai detden politikernledande

iliggerauktoritetauktoritet. Ensjälvklaralandshövdingeämbetets som
poli-landshövdingeposten. Deninneharämbetet i sig, oavsett vem som

utsträckning påauktoritet isinbyggatiska ledaren måste större person-
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liga ledaregenskaper. Nedanstående landshövdingeeitat exempliñerar
denna argumentationslinje:

landshövdingbara titulaturen i harsig viss pondus ochen
auktoritet vilkeninnan har ämbetet.vetman ens person som
titeln ordförande regionstyrelseni inte aukto-att vara ger samma

titeln landshövding. Såritet vilkenoavsettsom person som
går landshövdingerollen så går någontingin i den iin ärsom
känt. det lättare för landshövdingJag bliäratttror atten ny
känd, komma i rollen, detin för regionstyrelsens ord-än är
förande. beror det påSedan naturligtvis vilken väl-person man
jer. medveten med arbeta med rollenHur och vilketär attman

har omkringförtroende sig.runtman

från landshövdingamasEtt andra sida politikerargument mot att en
skall kunna fylla rollen länets främsta företrädare och samlandesom
gestalt det hela tiden kommer finnas politiska motståndareär attatt som
kritiserar ifrågasätter hans eller ledarskap.och hennes Landshöv-
dingama för sådannedan argumentation:en

stårlandshövdingen och upplevs denpartierna iöver som en,
samlande kraft för olika grupperingar,meningen, medan en

majoritetsledare ständigt har haropposition uppdrag atten som
ifrågasätta denne ledare haroch vad för sig. Det äropponera en

aspekt bör ha med i bagaget.som man

aldrig fåpolitiker, hur duktig och representativ han kanEn än är,
motståndarna andraden rollen /som landshövdingen/, därför iatt

misstänksamhet.kommer alltid medpartier att agera

länsparlament och regionparlament dupolitiker, hur mycket
aldrig ha den kommerskapar, kommer positionenatt att attman

omkringkunna samla alla aktörer detta.

landshövdingar det finnsEtt tredje vissa nämner är attargument som
risk för främstebristande kontinuitet i rollen länets företrädarenär är
politiskt eftertillsatt, och därmed kan tvingas avgå fyra år.

intervjuerna framgår landshövdingeämbetet befinner sig i vadAv att
skulle kunna beteckna forrnativt skede. Någontingett nyttman som

håller på etableras försöksverksamheten och den på läns-att genom syn
styrelserna fört fram olika Flertaletregeringen har i sammanhang.som
landshövdingar ställer läge förändringarna.sig i detta tveksamma till

föranleder reflexioner.Detta vissa
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tydligareroll till på änlandshövdingens sättRenodlingen att ettav
nå-rollenrimligtvisbordeföreträdare i länet göratidigare statensvara
ochmellanbalanseragällerproblematisk detmindre statensattnärgot

lands-förändradeupplevs densamtidigtMenlänets intressen.
Somlandshövdingama.för"ointressantoftahövdingerollen mersom

uttrycker det:landshövdingen

länets talesmanlegitimitethar inteLandshövdingen att vara
regionala organisationverkschef förblirlängre. Du statens ...,

roligt.likadå blir det inteoch

konsekvensfortsättningsvis,detantaganderimligtEtt är att avensom
politikertungarekryterabli svårareförändringarna, kommer attatt

till landshövdingetjänsten.
påpekar,landshövdingarfleraockså riktigt, attsäkertDet är som

självstyrelseorganetregionaladet tarförsvårassamordningsrollen om
starkthurförstålänet.utvecklingsarbetet i Förför attöver ansvaret

viktigtdetförändringdenna attpålandshövdingar ärmånga reagerar
mellanvanligarbetsfördelninginformelladen äruppmärksamma som

denofta läggerlandshövdingamadärlänsstyrelse,ochlandshövding
näringslivs-länet, påutvecklingsfrågoma ipåarbetesittdelenstora av

arbetardär länsstyrelsenochsysselsättningsfrågor,och ensommer
tillutvecklingsfrågoma störstaförvaltningsmyndighet. Omtraditionell

för-rolllandshövdingensdetlänsstyrelsenfråndelen försvinner är som
länetsinflytandeeller hennes ut-dramatisk. Hans överändras mest

påtagligt.minskarveckling
rekryteringskriteriernaförkapitleti atthar tidigare argumenteratJag

Diskussio-förändrad roll.tillbehöverlandshövdingarför anpassas en
situationdetta.för Iytterligaregivitharavsnitt 3.3 argumenti ennen
bord blirlandshövdingarnasfrånförsvinnerutvecklingsuppdragetdär
uppgiftermyndighetsutövningtraditionellochtillsynsuppgifter mer

intehuvudområden,sinalandshövdingama måsteockså omse somsom
förstås.karaktärrepresentativskall halandshövdingeämbetet enbart en

rim-fokuslandshövdingerollensförskjutninginnebärDetta somaven
någotuttrycka sigrekryteringen. Förförbetydelseligtvis bör få attstor

behovetminskarverkschefer ochdugligabehovettillspetsat ökar av
länsföreträdare.representativaav
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Del III

Samspelet
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kontaktersamspel ochStyrning,4

ocksålandshövdingerollen komdiskussionföregående kapitelsI om
Regerings-hand ochförsta regeringenandra aktörer, irelationen till

Rollen kon-naturligtvis oundvikligt.så skerkansliet, beröras. Att äratt
andra aktörer påsamspel medivakuum,stitueras inte i tättettett utan

delendenna den tredjeIden politiskt-administrativa av rap-arenan.
detsamspelet. Ianalysen från rollen tillfokus iförskjuts dockporten

ochkontaktema med regeringensamspelet ochförsta studeraskapitlet
politiskt-detmed andra aktörer inomRegeringskansliet, ävenmen

tillanalysenandra kapitlet koncentrerasdetIadministrativa systemet.
samspeletpåkommersjälvstyrelseorganen. Därde regionala synen

dessapåprincipiella synpunkterliksommed självstyrelseorganen, mer
diskuteras.attnya organ,

sektoriseradStyrning i4.1 staten

för samord-dagiInrikesdepartementetiLänsstyrelseenheten ansvarar
Även strukturellaRegeringskansliet.länsstyrelsefrågor iningen av

dennautvecklingsfrågor hanterasochmyndighets-frågor samt en-av
Regeringskanslietochfrån regeringenenbarthet. det inteNu är som

ocksåCentrala myndigheterlänsstyrelsen sker. utövarstyrningen av
bemyndigan-dels formelltskerlänsstyrelserna. Detstyrning genomav

med läns-överenskommelserinformelladelsden från iregeringen, mer
uppdragomfattandemindreellerdär dessastyrelserna merges

l998b, s.62.Statskontoret,jfr1998,Riksdagens revisorer,
länsstyrelser-styrningenilnrikesdepartementetbörTilläggas att av

myndigheterantal centralaförsöka hanteraharinte enbart ettatt un-na
särskilda intres-utifrån sinamyndigheterder departement;andra som

problempåtagligtavseenden.i olika Ettlänsstyrelserna änstyr mersen
styrningtydligåstadkommalänsstyrelseenheten i dessför strävan att en

regio-påförlängdalänsstyrelsen regeringensoch utnyttjaatt annsom
Regeringskansliet,inomsvårforcerade sektorsgränsernanal nivå, deär

3 Finansdepartementet.tillhör enheten1999Fr.o.m. l
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mellan och inom departement. det sammanhangetI bör uppmärksam-
Inrikesdepartementet, likheti med andra fackdepartement, inteattmas

har till uppgift avvägningar mellan olika sektorsintressen.göraatt
Sektoriseringen statsförvaltningen, och den revirbevakningav som

tenderar följa denna, det hindret för tydlig, enhetligäratt storaav en
och därmed stark styrning länsstyrelserna från sida.regeringensav

kommerVi anledning återkomma till detta vid flertal till-att att ett
fällen följandei detta och finnsavsnitt. det förkla-Men också andra
ringar till regeringens styrning länsstyrelserna förhållandevisatt ärav

Utifrån historiskt perspektiv tycks det länsstyrelsemasettsvag. som om
öde i någon mening beseglades under decennierna det1930-50. För
första blev det då tydligt den verkställande nivån i samhälls-att
förvaltningen skulle bli kommunerna, någon statlig lokalförvalt-inte
ning. Detta ledde till länsstyrelsens roll förändrades. blevDetatt nu
viktigare med politisk tyngd och regional förankring, jämförelsei med
den hierarkiskt-byrålcratiska auktoritet länsstyrelserna traditionsom av
stod för Esping, 1985, s.l4.

För det andra, och delvis sammanhängande med satsningen på
kommunerna, valde förregeringen genomförandet de väl-att storaav
fardsreformema görligastei mån undvika de traditionella "byrå-
kratiema, däribland länsstyrelserna. Erfarenheterna från andra världs-
krigets särskilt uppbyggda kristidsförvaltning ansågs mycket positiva
och bidrog till organisatoriska strukturer byggdes för admi-att nya upp
nistrerandet det "nya välfárdssverige. emellertidDet inteav var en-
bart, och knappast heller första hand, de praktiska erfarenheternai av
kristidsförvaltningen fick brytaregeringen med dittillsvarandeattsom
organisation och tradition. skall förändringenSnarare tyd-ettses som
ligt politiskt-ideologiskt ställningstagande, vilket underlättades kris-av

Åtskilligatidsförvaltningens lyckosamma genomförande. ledande soci-
aldemokrater ansåg den traditionella statsförvaltningen i principatt ut-
gjorde bromskloss för förändringar och kvarleva från det gamlaen en
överhetssamhället.

socialdemokratiskaDen regeringen således tveksam till äm-var
betsmännens lojalitet och reforrnpolitiken.entusiasm genomföraatt
Med kommunerna huvudsakliga verkställare den välfärds-som nyaav
politiken byggde regeringen antal förvaltningssektorer, leddaettupp av
centrala ämbetsverk med lekmannastyrelser och verkschefer utnämnda

meriter.förstai hand på politiska professionella Länssty-änsnarare

32Införande lekmannastyrelser har utifrånmotiverats såväl behovet sak-av av
kunskap, ochpartsrepresentation medborgerligt omdöme SOU 1985:40,som

106. grundläggande ändåDet motivet tycks ha varit brytasträvanmest atts. en
vad upplevdes ämbetsmannaförvaltningens påmakt och det visetsom som
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mellantraditionellt hade viktig länk styrkedjrelsema utgjort i anensom
antalkompletterades med regi-den centrala nivån och kommunerna ett

försedda lekmannastyrelser Esping, 1985, s.16onala sektorsorgan med
länsbostadsnämndema. primärahär länsarbets- och DetViktigast var
förvaltningsstrukturen skapades pådenintresset för regeringen när nya

välfárdsrefor-genomföra beslutadesnabbt kunnaregional nivå attvar
samordningen", konstaterarGenomslagskraften viktigare änmer. var

landshöv-bidrog också tillEsping s.l7. Utvecklingen1985, göraatt
framträdande.företrädare länet mindredingens iposition statenssom

före-blev sammanknippat med rollenLandshövdingeämbetet sommer
GrimlundBrändström,trädare för länet Hagström, 1978, s.l7,

Ricknell, 1979, s.10O
länsstyrelsernaskäl till regeringens styrningtredjeEtt äratt svagav

för den regio-betecknas stridenvad kan ansvaretär om varsomsom
lands-eller påskall ligga- på länsstyrelsernanala samhällsplaneringen

tingen. länsför-det urskilja två huvudlinjer;den debatten gårI att en
ochlänsstyrelsen den dominerande rollendärvaltningslinje enges

poli-landstinget.läggs i Denlänsdemokratilinje där planeringsansvaret
sedanpågåttdessa båda linjer har i principtiska mellandragkampen

bi-utredningarförutom mängdoch har1960-talet att generera en --
läns-otydlighet i regeringens styrningryckighet ochdragit till avenen

styrelsema.
länsför-ochföreträdarna för länsdemokrati-mellanKraftmätningen

länsstyrelsenstydligt de förändringar iframgårvaltningslinjema av
genomförtsbefogenheter, haroch i dessstyrelses sammansättning som

haft s.k. lekmannasty-har sedanLänsstyrelsen 1971från 1970-talet. en
ord-förutom landshövdingenbestod denrelse. Ursprungligen somav,

och OlofDonald Söderlind Peters-Statsvetamademokratisera förvaltningen.
deuttryck för "en misstrosegertåglekmannastyrelsernas motettsomson ser

centraladeledalämplighet äm-professionella tjänstemännens att ensamma
s.30.Esping, 1990,1986, s.90, jfrbetsverken Söderlind Petersson,

33 1984, s.90i Statskontoret,landshövdingen Lassinantti,RagnarSe förret.ex.

34 tiden.tillbaka ibetydligt längrespår denna dragkampgår hittaDet att av
års landshövdinge-tillkomsten 18551800-talet, föreUnder första halvan avav

folkligtpådär kravetomfattande debattinstruktion, ägde störreettrum,en
lands-förfrågorna ställdes försvarinflytande regionala och lokaladei mot ett

folkval-blandföresloghövdingens ställning. Reformvännemastarka attannat
docklänsstyrelserna. Dettillskapas inom ellerda institutioner skulle utom var

reformförslagen,låg bakomknappast demokratiskt intressegenuintett som
förregionala statsförvaltningenavlasta denambition attattutan snarare en

GrimlundBrändström,statsutgiftemaåstadkomma besparingar idärigenom
s.16.Ricknell, jfr 1978,1979, s.98 Hagström,
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förande, ledamöter femtio utsågs landsting/landstingsfriavarav av
kommuner femoch lands-regeringen. Från år 1977 utserav
ting/landstingsfria kommuner samtliga ledamöter. Antalet styrelsele-
damöter utökades samband med den förändringen fjorton.i till Den
uttalade avsikten med reform1977 års stärka det länsdemokra-attvar
tiska inslaget länsstyrelserna. Utvecklingen från frami år 1977 till da-

försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning, hargens
inte inneburit förändring det gällernågon styrelsensnär sammansätt-
ning eller antalet ledamöter, däremot har styrelsens befogenheter efter-
hand in.snävats

Kritiken statligt medstyrelsemot att ett styrs sta-organ av en en av
fjortonutsedd ledamot landshövdingen och landstinget utseddaten av

ledamöter, har omfattande ända sedan reformens tillblivelse.varit Soci-
aldemokratiska riksdagsledamöter beskrev samband riksdagsde-i med
batten reformen missfoster,styrelsen "konstitutionelltettsomom me-
dan de länsdemokratiförespråkamaborgerliga försvarade förändringen.
Bland påpekade folkpartisten Daniel Tarschys det såinteannat att var
främmande konstitutionellt perspektiv landstingenett att utserur mer
länsstyrelsemas styrelser under hundra år hade utgjortänmer man-
valkorporation för riksdagens första kammare Wennås, 104.1995, s.

Enkätundersökningar Verksledningskommittén och Region-som
beredningen har låtit genomföra det finns betydandevisar osä-att en
kerhet bland styrelseledamötema gäller deras roll ochdetnär ansvar.
Åtskilliga förena regionala politiskaledamöter det svårt sittattanser

med rollen statlig företrädare i länet SOU 1995:27, s.392ansvar som
ff. förändring genomförs innebär länsstyrelsens styrel-Den attsom nu

försök.de län där regionala självstyrelseorgan införs påavvecklas ise
samband med länsstyrelsens roll renodlas till tydligare bliDetta i att att
företrädare i länet.statens

Från slutet 1960-talet och med accelererande hastighet därefterav
har det blivit tydligt de samhällsproblem den regionalaatt som sam-
hällsförvaltningen förkonstruerades lösa har ändrat karaktär. Det äratt
inte längre fråga kraftfullt genomföra antal välfárdsreformer.att ettom

bästa möjliga hantera frågor regional utveck-För på sättatt t.ex.som
ling, kollektivtrafik blir aspekteroch miljövård samordning ochsom
flexibilitet betydelsefulla expanderandeEsping, 1990, s.30. Denmer
offentliga antal regionalaverksamheten med växande statliga sek-ett

för-har samordningsbehovet särskilt har kommitgjort itorsorgan att
grunden. länsstyrelsemasdenna situation har roll delvisI omprövats.
Genom reform med samordnad länsförvaltning de också1991 års har
fått roll spela, takt tiden. politiska barlas-i med Denäratten som mer

traditionsrik del den svenska ämbetsmannastatenten utgöraattav en av
har inte Fortfarande länsstyrelsernalängre tyngd. har dock svårtsamma
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betoningen frågor flexibilitet och politiskhävda sig läggs pånäratt som
förankring.

Samordning emellertid statiskt fenomen. gäller den-inget detNärär
funktion förskjutning under de två de-har tydlig ägt senasterurnna en

första hand sektoriell samordning olika ekono-cennierna. Från i en av
och bostadsbyggande, tillmiska tid och t.ex.aktiviteter i väg- enrum

synergieffekten central betydel-verksamheter därsamordning är avav
förstaför aktivt stödjaverksamhet utnyttjas Denatt annan.se; enen

utgår från traditionellt centralmaktspers-samordningtypen ett merav
det oftastpektiv. den regionens intressenI utgörärtypen somsenare

ff. logiska konsekvensen dettadrivkraften Esping, 1985, s.30 Den av
samordningsfunktionen vågskålendet gäller tenderarär attäven näratt

till länsdemokratiförespråkamas fördel.väga över
den regionala förvaltningens förändringdimensionEn ut-avannan

implementeringförskjutningen från instrument förgörs att ettav vara
självständigtformulerad politik tillcentralt utgöraattav en en

förändringEsping, 1990, s.29 Till dennaproblemlösandd nivå
Ideologisktkan finna såväl ideologiska ekonomiska motiv. ärsomman

överhu-för länsdemokratimodellen ochframgångardet utslagett av
Deför decentralistisk på samhällsorganisationen.vudtaget mer synen

för statsförvaltningen från 1970-mittenekonomiskt kärvare tiderna av
det inteockså till förskjutningen. gällertalet bidrar naturligtvis Nu

mobilise-fördela nationellt överskott,längre i första hand utan attatt ett
regionala Esping, 1990, s.29dera resurserna

Landshövdingarna och samspelet4.2

aspekterutförligt olikalandshövdingama diskuteradessamtalen medI
regeringen/Regeringskansliet.länsstyrelse ochsamspelet mellanav

för-kanske det inte såharUtifrån den beskrivning givits ärovansom
mindreformulerade ellerflertalet landshövdingarvånande att om-mer

dellänsstyrelserna.fattande Enkritik regeringens sätt att styramot av
kapitel, därberörts föregåendeden kritik framfördes har redan isom

stod fokus. kommer intressetlandshövdingerollen i Här att varamer
länsstyrel-ochinriktat mellan den centrala statliga nivånpå samspelet

tydligalldelesnaturligtvis går dra någondet inteäven attserna, om
mellan dessa båda perspektiv.gräns

med lands-statliga nivån diskuterassamspelet med den centralaNär
sektorise-statsförvaltningens starkahövdingama det problemet medär

följer nedan:oftast Några exempelring nämns.som



60 skärningspunkten 168I SOU 1998:

Svensk statsförvaltning fortfarande väldigt sektorielltär upp-
byggd. Länsstyrelserna har uppdrag samordnaatt stats-som

såpå länsplanet och därmed vi allas och ingensförvaltningen är
vårpå länsstyrelsernaoch det det ingengör äratt som ser som

länsstyrelsen ochOch det sambandet mellanmyndighet. gör att
någonstans kans-vår landar riktigt tydligt iuppdragsgivare inte

samordnande, delihuset. Inrikesdepartementet är tyngstamen
denfrågorna syssla med miljö, näringsliv ochvi har ärattsom

också du frågar de depar-av...rättsväsendet hör dit. Mentyp om
eller Naturvårdsver-så pekar de Rikspolisstyrelsentementen,
erfarenheten, detket eller tycker jag denDet ärär sämsta

denoch där förslag alltid har varitfrustrerande, mitt att som
statsrådskall sitter isamordnar statsförvaltningen ett somvara

där koncemledningenStatsrådsberedningen, därför det äratt
våradärifrån skulle uppdrag.och det visitter är ta

samordningen.det här uppdraget Statensviktigaste iDet är
stuprörsformad.kan fullständigt Detverksamhet ärsäga,är, man

du har riksdag iså här har antal departementdu ettatt uppe -
så här helasedan har du antal verk, detoch för sig ett utser-

sambandantal lodräta streck/, och det finns inget/ritarvägen ett
det det.mellan tillfällighet Detde här. Det gör ärär omen

överhuvudtaget ing-strömlinjefonnat. förekommerDetnärmast
gigantiskaden ochhärsamordning inom Det är störstastaten.en

åretbrottas med varje dagbristen; det det viär runt.

isektorsindelade stället finnsrevir- ochdetDet är mest som
det har det alltid varit.så Regeringskansliet, ochdetSverige, är

såRegeringskansliet fort-det gäller sektoriseringen inomNär
måste mycketnedåt. det härplantar den sig Jag tastror att

och statsministernsfrån ledningresoluta regeringenstagmer
och verksche-departementendriver de varandrakansli. Nu -

därstarka, det inte alls,departement vissafema och vissa ärär-
departementet framför sig.verkschefen driverdetär som

beskrivning sin på denmycket målandelandshövdingEn synavenger
svenska statsförvaltningen:

muskulöslitet huvudlitet,Kanslihuset är storett ensom
denden lite vadrår på den kroppen,kropp. Huvudet inte gör

verk med mycketmyndigheter ochvill. jag,Kroppen är, menar
kunskapernadär finnsutredningsresursema,muskler. Där finns

gickklart ska fördela Detoch kapacitet. Det är att omman
dågjordeville, ochden där kroppen visste vad den rätt,näran

med bestämda dengick riktningdet i viss närsteg, var pro-en
det skagrammerad på Menrätt sätt. när programmeras omnu
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och det på påska helt andra helt då fun-vägar, sätt,ett annat
kar det inte.

En landshövding konkret exempel på vad dennaettannan ger anser
utslag sektoriseringen:ettvara av

påexempel detta jag tycker väldigt bra, det dettaEtt ärsom var
samtidigt inledde den här försöksverksamheten, ochatt mansom

då utvecklingsfrå-där tonade landshövdingamas roll iman ner
försökslänen mån ocksådefinitivt i i viss i de andra lä-gor, men

Samtidigt med detta fick vi det s.k. landshövdingeuppdra-nen.
försök utnyttja landshövdingama förget, ett att attsom var

igång försök, få bort läsningar kan hindra ökandenya som sys-
tillväxt. korn samtidigt. väl-selsättning och Detta Det skapar en

dig förvirring.

landshövding komma till med sektori-En ingen väg rättaattser annan
seringen på central statlig nivå total omorganiseringän avgenom en

landshövding,Regeringskansliet. borde, enligt dennaDepartementen
slås till supemiinisterier under ledning minister.4-5 varsinsamman av

vilkenDessa ministrar skulle tillsammans med statsministern- även
han/hon och förstärktbör ha utbyggt kansli under sig-ett garantervara
för reell samordning korn till stånd.att en

diskuterar landshövdingama Regerings-framgår citatenSom av
gällerkansliets sektorsmyndigheternas roll detoch de centrala när

försektoriseringen sammanhang. förhållande och sig intei Ett iett som
fortplantarförvånande. Sektoriseringen fenomensärskiltär är ett som

sektorsmyndig-statsförvaltningen från Regeringskansliet, viasig iner
heterna, länsstyrelserna. Ofta det den styrning kommeri justin är som
från landshövdingamade centrala myndigheterna sär-anser varasom

följer:skilt problematisk sammanhanget. exempeli Ett par

detaljstyming onödig...idag förvi ärutsätts massa somen
på frånoch arbetskrävande och läggs direktär ut osssom som

några för det,verk och myndigheter vi har utanutan att resurser
de försöker borde de inte haDet göra.över rätt attstyra oss.

väldigt styrsignaler ifrån dedet har varit mycket separataav
sektorer länsstyrelsen, och därolika fackdepartementen in imot

krävs samordning. med hänsyn till vilkadet Inte minsten resur-
får uppdragställs till förfogande. vi antalOm ettser somsom

håll, såkommer från olika ska där genomföras med dedet resur-
såkraft Regeringskansliet tilldelarhelt iser som en annan oss,

kan det bli lite konstig disponering.en
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här. Exempel-problem landshövdingarnaDet ingetär tarnytt som upp
Verksledningskommitténhälften de landshövdingarvis ansåg somav

länsstyrelsernaintervjuade de centrala verkens styrning1984 att varav
alltför s.208.långtgående U3SC 1985:16,

landshövdingarsektoriseringen berörs vissaaspektEn ärsom avav
läns-följer de s.k.den länsstyrelseintema sektorisering närsom

hand länsstyrelsensförsta siginte i representanter,expertema ser som
profes-för sektorsmyndighet och/eller sinföreträdare sinutan mer som

ovanligt tanke på hurförhållande torde medsion. sådant inteEtt vara
utanförmellan länsexperter och sektorsföreträdaresamarbetet ärnära

nödvändigt och viktigt länsex-länsstyrelsen. självfallet bådeDet attär
utifrån länsstyrelsenskontakter. finns dockhar dessa Detperterna per-

efterförsta hand optimeraspektiv länsexpertema irisk strävar attatten
mål däremot skall intedess mål. Länsstyrelsensden sektorn ochegna

utifrån regio-utgångspunkt sektorsintressen,formuleras med i ettutan
Arbetstagarkonsult, 1996, s.2l.nalt t.ex.perspektiv

häv-har pekat svårigheternaRegionberedningen påBland attannat
de sektorsintressenregionala samordningenda betydelsen den närav

genomslagfår så starktcentrala myndigheternade representerar ettsom
s.386. blandSOU 1995:27, Detta sigockså på regional nivå annattar

vid länssty-tjänstetillsättningarinflytande vissauttryck i form överav
och denöverklaga länsstyrelsebeslutrelsema, rätt att genomgenom

läns-myndigheternauppdragstyrning via utövar gentemotetc. som
försiktigtuttrycker sigRegionberedningenstyrelserna. menar man-

fårföreträderlänsstyrelsernaregionala samordninghär denatt som-
effektivlänge saknasså detsektorsintressenasvårt hävda sig motatt en

nivåzstatligcentralockså påsamordningsfunktion

gäller offentlig för-hierarkiska ordning iMed den gängse som
den regio-realistiskt förvänta sigdet knappastvaltning attär att

samordningåstadkommakan bättre ännala representanten en
fönnår. SOU 3.3871995:27,vad regeringen

länsstyrelseenhetoch dessInrikesdepartementetsvårigheterDe som
länsstyrelserna illustre-skall samordnainför styrningenstår när avman

stårverksamhetsplan för 1998. Därlänsstyrelseenhetenstydligt i attras
analys denkartläggning ochVerksamhetsmål Aläsa under att aven

Bak-genomföras.länsstyrelserna skallsamlade centrala styrningen av
hursaknar kännedomdaginitiativ igrunden till detta är att omman

Inrikesdepartementet,sker"faktiska länsstyrelsernaden styrningen av

35 REKO-STAT-utredningenliknande synpunkter framförtsSenare har av
SOU 1997:13, s.2l1
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efterharden verklighet länsstyrelserna1998, s.l2. Detta attär som
bästa förmåga försöka bemästra.

starkt sektoriseraddet gäller styrningen iproblemDe stats-när en
be-diskuterats detta inteförvaltning har i avsnitt är ävennya, omsom

ha ökat då allt fler frågor tenderarhovet samordning torde att varaav
problemen5.138. hellersektorsövergripande jfr SOU 1997:57, Inte är

länsstyrelsernaMöjligtvis kanlänsstyrelserna.unika för säga attman
regional särskiltsektorsövergripande samordnare på nivå är utsattasom

påden statliga politikenSvårighetema samordnadetta avseende.i att
fler-uppmärksammatsproblem harocksåcentral nivå ettär ett som av

Regionberedning-under år kantal utredningar;statliga nämnassenare
REKO-STAT-utredning-ochFörvaltningspolitiska kommissionenen,

kommer in på Regerings-utredningarnaden utsträckningIen. som
tenderarundvika dettaoch det svårtkansliets organisation är att --
känsligtnaturligtvismycket försiktigt.uttrycka sig Detändå ärattman

framföra synpunkter huroombeddför utredningstatlig att rege-en
förändras.eventuellt hur det bör Hurkansli fungerar, ochringens rege-

internhävdsitt arbete harväljer organiseraringen ansettsatt vara enav
dettasittande regeringen. Fråganför den synsättangelägenhet är om

medvetenhetVidmakthållas. Erfarenhetenkan är storatt trots omen-
gällerRegeringskansliet dethar hänt iproblemen mycket litet när att-

samordningen.och förbättrasektorsgränseröverbrygga
Å skall be-självregeringendet tyckas självklartsidan kan attena

fårsidanandraarbetet i sitt kansli; åskall organiserahur denstämma
utanförlångtkonsekvenserdepartementensamordningsproblemen i

förändra sinmed ambitionerregeringRegeringskansliets En attväggar.
medfå sigproblem det gällerocksåorganisation när attmöter stora

bestårRegeringeni detta arbete.tjänstemannaorganisationen ett an-av
sinabli fångar isnabbt tenderartillträderstatsråd detal attnärsom

landshöv-sektorstänkande.tjänstemannaorganisationers Enrespektive
exempel:från regeringsarbeteterfarenheterding med ettger

departementsråd hadetjänstgjordedagen Ett...andra jag an-
och föreslåStatsrådsberedningentillsig över-ledning att ge upp

till hans departement.från departementärendenflyttning ettav
många, gjorde han fall,på det i varjede tänker närförstaDet

skulle öka sitt revir. Dettadet hanregering,bytte attvarman
fortfarande.alltsåfinns

36 myndighethar skapat endafrån januari 19971förändringEn är att enman
bidra tillförändring kanorganisatoriskaHuruvida dennaRegeringskansliet.av

återstår docksektorsgränsemaöverbrygga de djupa att se.
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Förvaltningspolitiska kommissionen uppmärksammar också detta pro-
blem. Enligt kommissionen tvingas statsråden ibland driva departe-

frågor hårt för behålla den tjänstemannaorganisa-mentets att egna
tionens förtroende och lojalitet. Kriteriet på framgång för statsrådett

huruvida han eller hon lyckas stärka detär departementets ställ-egna
ning, det sker på helhetens bekostnad SOU 1997:57,oavsett om
s.138, jfr Larsson, 1986, s.275. Ett statsråd Förvaltningspolitiskasom
kommissionen intervjuat följande beskrivning:ger

fastnar vad dinaDu i tjänstemän och det blir prestigesäger, att
du skall visa dina tjänstemän du har lyckats bra i förhand-att
lingama. därDet tycker jag mycket, mycketär ett stort pro-
blem. trodde detJag oerhört mycket kollektivt ivar mer rege-
ringen. SOU 1997:57, s.138

Det bör dock understrykas de konflikter finns mellan olika de-att som
och sakenheterolika inom departement sällanintepartement ett av-

speglar reella politiska intressemotsättningar, vilka knappast kan och
inte heller bör jfrorganiseras bort Ehn Sundström, 1997, s.l8O
Larsson, 1986, Sakpolitiskas.275 försvinnermotsättningar inte ge-

administrativa refonner.nom
Införandet enkammarriksdagen, allmänt ombytligsettav en mer

våljarkår, hårdare arbetsbelastning och tuffare mediabevalcning ären en
antal faktorer har bidragit till omsättningen statsråd harpåett attsom

ökat de decennierna. Mycket talar för detta förhållande be-senaste att
möjligheterna till omfattande organisatoriska förändringargränsar mer

den förvaltningsapparaten.centrala Vidare har de kortare valperio-av
dema fram till 1994 och tendensen till regeringsskiften gjorttätare att

tillträdande har haft försökaregering bråttom få igenom vik-sinaatten
tiga sakpolitiska frågor. förvaltningspolitiskEn reform står då säkerli-

inte särskilt högt på dagordningen. det finnsFör inteattgen summera,
mycket förtalar hjälp "utifrån"regeringen på på-att utan ettsom mer
tagligt förmår förändra sin organisation.sätt

Om omfattande förändringsarbete ändå skulle kommaett attmer
genomföras bör det också inbegripa analys de centrala myndig-en av
heternas organisatoriska ställning. det finnas fördelarKan med en mer
eller mindre långtgående integration myndigheterna i Regerings-av
kansliet fråga har begravdDenna i princip varit sedan Departemen-

37Regionberedningen snuddade hastigt vid formulera dennaämnet attgenom
möjlighet fråga SOU 1995:27, s.387.öppensom en
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1912.38talkommittérade lade fram sitt betänkande 85 årNär änmernu
har förflutit betänkande presenteradessedan detta borde tiden vara mo-

för förutsättningslös relationen departement-analysgen en av
myndigheter.

kan undgå pålängden det svårt regeringenI är ettatt att att merse
sektoriseringsproblematiken. Utifrångenomgripande sigsätt ettta an

problemetförändras heller det grundlägganderegionalt perspektiv inte
förbättranödvändigheten överbrygga sektorsgränser ochatt sam-av-

ordningen central statlig regionala självstyrelseorganpå nivå attav-
införs.

landshöv-fråga diskuterades i intervjuernaEn varannan som
lekmannastyrelserna och deras sammansättning. Nå-dingamas påsyn

frågaförenklat landshövdingarnas inställning i dennakangot samman-
praktiskt.fattas principiellt plan och positiv påkritisk på ett ettsom

gälldeflertalet landshövdingar framfördeprincipiella kritikDen som
felaktigt landstingenhur ansåg det principielltstyrelsen Man attutses.

vadbör då detledamöterna statlig styrelse. Deti ärnoteras attutser en
principiellt felaktiga landshövdingamauppfattas det rea-som som som

och lands-politiska företrädare för kommunerinte attmot, motgerar
flertalet landshövdingartill styrelseledamöter.ting Tvärtom ärutses

meddet viktigttill styrelsemas sammansättning.positiva De enanser
förankring styrelsen. Landshövdingamalokal och regional politisk i ser

nedan il-politiker plats styrelsen. Citatenockså tunga igärna taratt
och inställning:lustrerar gång kritiska positivadenna på samma

skallvärdefullt med styrelse, det intetycker detJag är menen
politiska valen, detlandstinget efter destyrelse utanvara en som

vår huvudman tillsam-styrelseskall utsessom av somvara en
budgetansvar och verksamhetsansvar.med mig har ettettmans

skallstatligt denstatlig myndighet,Det utsesär ett ansvar,en
sådantblir det härvår huvudman, Annars ettstaten.av av

lokalavärdefulltmischmasch. detDäremot är staten utserom
och då har de sitt mandatförankring i länetpolitiker. Det ger en

38 utgångspunkt reform-Departementalkommittérade konstaterade för sinasom
det förstaallvarliga brister den centrala statsförvaltningen. Förförslag fyra i

dålig. andra leddefann departementen för detfackkunskapen i Förattman var
kostnader.dubbelarbetet och till förseningar och ökade Fördepartement verki

självständighet förhållande till departe-det tredje gjorde ämbetsverkens istora
statsförvalt-enhetlighet och plamnässighet i ledningenmentscheferna att av

ochsamarbetet mellan departementningen försvårades, och för det fjärde var
1912. uppräknade brister-verk Departementalkommittérade,otillräckligt De

tycks oroväckande aktuella idag.änna
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från Sedan kan det kompletteras,mycket tydligt regeringen.
sakkunskap andramed kompetens ochjag, sätt.menar

skall komma fråndet självklart de regionenJag tycker är att ...,
skall direkt organisation jagdeatt utses utav som menarenmen

något blirnågon mån lever slags konkurrenssituation, deti i ett
läge. skall den har givitväldigt konstigt De utses av som

detmandatet och är staten.

det felet, det landstingettycker jagDet är ärstora att utsersom
andra myndigheter skulle styrelsen.dem. allaSom i staten utse

bådemänniskorna och hänsyn till detDå kan de här sitta ta
så dom de har före-kommunala intresset och i attvet attryggen

de skall företräda länet,bara kommunen,träda länet, inte utan
också skall hatyckeroch bara länet Jaginte utan staten. man

regionalt förankrade, det tycker jag viktigt.styrelser ärärsom

till sinasåledes positiv inställninghar landshövdingamaGenerellt en
för-kunnaFramförallt understryker de hur viktigt detstyrelser. är att

regionala politi-och bland de lokala ochankra olika beslut strategier
ständigt återkommandekerna Förankringi styrelsen. närtennär en

dock,styrelsens roll. kritisk synpunktlandshövdingama diskuterar En
uppfattar,landshövdingar, gäller den,vilken framförs flera mansomav

styrelsearbetet förekommer."störande partipolitiseringen somav
ställningstagan-innebära ledamötcmaspartipolitisering kanDenna att

skall tillförrnöten. Manvid partiden i praktiken bestäms se
tydligt illustre-kommentarplenum,saken och det i ärgör somenman

frå-landshövdingama i dennainställningen blandden domineranderar
ga.

Spindeln i kontaktnätet4.3 -
granskadekontakterlandshövdingarnas

kontaktutbyte. Utgångs-landshövdingamasstuderasdetta avsnittI
gällerföljande analysen det kontaktrnönsterpunkten för den är att som
funk-tjänstensunderlag för bedömningarför kanviss tjänst, avgeen

dettaliksompolitiskt-administrativation i det sättsystemssystemet, av
stymingensKontaktutbytet i viss meningfungera generellt. utgöratt

konkreta kärna.och samspelets innersta
kontaktut-studieobjektsärskilt intressantaLandshövdingarna närär

fokus dennadet skälet ämbetet står i ibytet studeras. enbartInte attav
skärnings-för landshövdingen befinner sig iockså attrapport, utan
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och region.och mellanoch administrationpunkten mellan politik stat
poli-detstrategiska position imed dennaarbetshypotesEn rimlig är att

kontaktutbyte olikaiföljer intensivttiskt-administrativa ettsystemet
tidigare har berörtsocksåunderbyggsAntagandetriktningar. somav -

rollsinsjälva oftalandshövdingama nämnerspontantatt som sam--
knappast kan hanterasrollnivån.regionala En utanordnare på den som

kontaktutbyte.omfattandeett
landshövdingamafrågeformulärsärskiltbygger påAnalysen ett som

lands-tillfrågadeintervjutillfállet. Samtligavidfick tillfälle besvaraatt
formuläret. hurombads dePå dettaifyllde ocksåhövdingar att ange

bestämdaförhandolika påmed 18ofta kontakter har ägt grupper.rum
kontak-dessavilka formerfrågor ispecifikaställdes ingaDäremot om

landshöv-svarsalternativgällde. femvad de Deochägtter somrum
dag,till iställning varjedingama hade vari settstortstort settatt ta

åren/ett gångermånad, samtvecka, varjeivarje stort sett perpar
skalvärdenolikahar sedan givitssvarsalternativsällan/aldrig. Dessa

harharskalvärdenindexberäkningar. De använtsforgrund somsom
relativtskallsvarsalternativende olikautgångspunkt att pre-angesom

avstånd. alternativetutgångspunkten har iMed den settcisa stort
veckan,arbetsdagar i4 5motsvararvärdet 200dag givitsvarje av

värdet alternativethar fått 40, ivecka stortalternativet varjei stort sett
alter-årgånger 2en/ettalternativetmånad samt10,varjesett perpar

multipli-indexvärdenfå framskalvärdet Försällan/aldrignativet att
lands-andelenprocentuelladenskalvärden medsedan dessa avceras

svarsaltemativfhövdingar för varje

depå grund39 kontaktformulärettillställdes inte attTvå landshövdingar varav
kontaktfor-ifylldadärför 14byggeravsnittetAnalysema ii tjänsten.nya

mulär.
har fram-med dem"° identiskasvarsalternativen,Skalvärdena, liksom är som

institutionen,StatsvetenskapligavidELSA-projektets.k.dettagits inom
dockhögre statstjänstemänshar bl.a.ELSAStockholms universitet. Inom

politi-ochkommunala tjänstemänsriksdagsledamöterslandshövdingars, samt
1998.Wallin,studerats sekers kontaktmönster

de harÄr angivit4 harlandshövdingama attdet exempelvis 5 procent somav
lika med200innebär dettadag 5 ärvarjekontakt i procentviss stort sett aven

veckavarjeangivit ihar65Påindexvärdet stort sett10. sätt procentomsamma
de olikaVärdena förmedlika 26.40blir indexvärdet 65 är svar-procent av

medkontakternaindexvärde fortill totaltsedansalternativen läggs ettsamman
sigtänkakanexempletmed attfortsättarespektive För att manovangrupp.

månad,svarsalternativen varjeåterstående ideindexvärdena för stort setttre -
fram-respektive Detblir 0,1sällan/aldrigåren/ett gånger samtperpar -

10+26+2+0,l+038,1.då:exempel blirfiktivadettaindexet förräknade totala
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Till skillnad s.k. ekvidistanta skalor, dvs. skalor där skalav-mot
ståndet lika långt mellan varje svarsalternativ,är 100, 75, 50, 25,t.ex.

den indexskala används här information kontaktut-ger som mer om
bytets karaktär. Därmed går det också dra precisa slutsatseratt mer om
landshövdingarnas kontaktmönster. Indexskalan här dock känsligareär
för extremvärden i skalans del; det gäller i princip alternativetivänstra

dag. kontroll för spridningenEnvarje visar emel-stort sett av svaren
lertid den låg, vilket problemet med extremvärden hanterbart.är göratt
Därmed kan också indexet bildbra på skalan lands-sägas ge en av var
hövdingama flockar sig Wallin, 1998, s.40.

En möjlig felkälla vid den här kontaktfrekvensmätningartypen ärav
den s.k. överskattningseffekten. de uppgifterNär intervju-som

ombedda lämna på eller prestigelad-är att ett sätt ärannatpersonerna
dade tenderar dessa ofta eller mindre medvetet- hög-att mer ange en-

aktivitet den faktiskt förekommit Wallin, 1998, s.7. Nuän ut-re som
knappast kontaktfrekvens det prestigeladdade området, varförgör mest

förhoppningsvis överskattningseffekten begränsad Wallin, 1998,är
s.7. Helt kansäker jag emellertid inte detta- liksom andrautanvara,
validitets- och reliabilitetsproblem- får helt enkelt hanteras genom en

svaren.rimlighetsbedömning av
Analysen dettai avsnitt kommer till del bestå jämförelseratten av

mellan landshövdingama och andra högre statstjänstemän, i vissäven
utsträckning med riksdagsledamöter och kommunpolitiker. forsk-I ett
ningsprojekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universi-

42Ett validitetsproblem sådanai här sammanhang i vilken egenskap inter-är
vjupersonerna Wallin, s.7. landshövdingama1998, För det derasärsvarar

uppdrag, någoninte sällan ordförande statligi utredning, kanexterna som som
skapa oklarheter. dock dessa uppdragJag del landshövdingerol-ser som en av
len; något jag dessutom uppfattar landshövdingama själva Efter-gör.attsom

jag närvarande vid ifyllandet formuläret har också, falljag i de detsom var av
har rått oklarheter, kunnat hurinfonnera formuläret bör tolkas. detNärom
gäller landshövdingama torde detta validitetsproblemdärför försumbart.vara

finns också reliabilitetsproblemDet kopplat till den här fonnulär.ett typen av
Landshövdingama har, ibland ganska hastigt, fyllt i formulär med fem-ett en
gradig skala. dessutom frågan bedömningarDet de förmodligenär om som
aldrig har haft anledning tidigare. Självklart skulle resultatet skilja siggöraatt
något landshövdingama hade fått möjlighet ifyllandet någraattom upprepa
dagar Wallin, s.8. dock1998, inget specifikt problemDetta förutgörsenare
kontaktfrekvensmätningar, kan gälla generellt för den härsägasutan typen av
kvantiñerbara ifyllningsformulär. viktiga förutom allmän medveten-Det en-
het problemen det inte finns anledning någonförvänta sigär att attom sys--
tematisk avvikelse vid upprepning undersökningen.en av
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gjorts.har identiska kontaktfrekvensmätningar Denitet, stort sett un-
förhar också förebilddersökningen, genomfördes 1990, utgjortsom

det skiljer mellan undersök-föreliggande studie. åtta årTrots att
fylligarejämförelse kunna bidra tillningstillfällena torde att ge enen

innebörden visstbild landshövdingamas kontaktmönster. När ettavav
skall förklaras, eller åtmins-för landshövdingamaindexvärdeuppmätt

politiskt-administra-jämförelse med andra ledandeförstås, börtone en
betydelsefull.tiva aktörer vara

landshövdingama be-utgångspunkt för den härEn ärrapporten att
och mellanpolitik och förvaltningfinner skämingspunkten mellansig i

följandedetta perspektiv denockså utifrånoch region. Det ärstat som
landshövdingar-redovisas därför förstupplagd. tabell 4.1analysen Iär

politiskamed den centrala nivån.kontakternas

centrala politiskakontakter med denTabell Landshövdingarnas4.1
nivån, index

indexvärde

8Inrikesministem
13statssekreterarenEgna
18statsrådAndra
16Andra statssekreterare

riksdagen 21regeringsparti iFöreträdare för
riksdagen 18oppositionsparti iFöreträdare för

ochlandshövdingamakontaktfrekvensen mellankanGenerellt sägas att
ovanstående tabell,den framträder inivån,den centrala politiska som

Översatt beteckningarskalans nominellatillintensiv.inte särskiltär
till drygtmånadengång ikontaktfrekvensen från knapptvarierar en

kontakternaöverraskande också är tätarevecka. Något är attvarannan
ledningen i Inri-politiskamed denriksdagsledamöternamed än egna

3 harforskarededetta, eftersom jagintygaDet lätt för mig ärär att somaven
Övriga projektet har varit Gunnarforskare iundersökningen.genomfört den

frånslutrapportIsberg.Linde och Enprojektledare, Claes MagnusWallin
kontaktfrek-administrativa eliten i Sverigepolitiska ochdenna studie denav -

februariidel studien publicerasenbart litenvensmätningama utgör aven -
studeras,tidförändringtjänstemannarollemasavhandling, där1999. överEn

Ehn,administratörerMaktensprojektetshar också producerats inom ram -
1998.
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kesdepartementetf kontaktema frekventaSom också medärsynes mer
den politiska ledningen i andra departement, med deän närmast ansva-

Inrikesdepartementet.riga fåri Vi dock glömma de först-inte att
Ändånämnda betydligt fler till antalet. tabellen dettajag iär attmenar

illustrerar mycket förhållande.avseende viktigt Visserligen detett är
Inrikesdepartementet för länsstyrelsefrågoma i Rege-som ansvarar
ringskansliet, det gäller de sakfrågoma för länsstyrel-när tungamen

ligger andrapå departement, Närings- ochansvaret t.ex.serna som
Miljödepartementen. Inrikesdepartementet för den så vik-ansvarar nog
tiga samordningen Regeringskansliets länsstyrelsema,styrningav av

utifrånlätt sakpolitiskt länsstyrelsemas perspektiv.väger settmen
upplysande jämföra resultaten för lands-Det kan här attvara

hövdingarna med motsvarande kontaktfrekvenser 1990 uppmättessom
för de "vanliga verkschefema. förhållandevis låga nivå på kon-Den
taktutbytet med de centrala politikerna finner hos lands-visom
hövdingarna sig då inte unik. ligger väl i linjevisar Den tvärtomvara

Ävenmed kontaktfrekvens verkschefer förden andra uppvisar.som
dessa gäller kontakterna med den genomsnittligt skerministernatt egna
knappt månaden indexvärde s.l7. Medgång i Wallin, 1998,en
andra och med riksdagsledamöter kontakternastatsråd äger änrum mer
sällan. gäller dessa har således landshövdingarnaNär det grupper mer
intensiva kontakter.

kommunikationsteknikensDet kan naturligtvis hävdas detatt trots
förklaringar tillsnabba framsteg kan finnas geografiska de sparsamma

politiska ledning-kontakterna mellan landshövdingar och den centrala
utanför huvud-har landshövdingarna hemvistMed undantag sinetten.

politiska centralmakten koncentrerad. Landshöv-staden, där den är
verkschefema lokaliseradedingama emellertid inte de enda ärär som

44 framgår landshövdingarnaintervjuerna det vanligtvisAv att togvar som
initiativet kontakterna med den politiska ledningen i Regeringskansliet.till
45 statsrådoch andraVissa kontakterna med Inrikesministern med ägerävenav
förmodligen samband med de s.k. landshövdingemötena genomförsi somrum
i månad. Vid landshövdingemötena brukar Inrikesrninisternvarjestort sett

åtminstone några gånger år, andra statsråd inbjudsnärvara även attper men
frågor ansvarsområden diskuteras. kanske börberör deras Detnärvara när som

tilläggas landshövdingemöten landshöv-dagordningen för dessa sättsatt av
dingarna. fårMed undantag för Inrikesministem kallelse till varje möte ärsom

således statsråddet landshövdingarna själva bestämmer vilket eller vilkasom
eventuellt skall inbjudas delta.attsom

45 dåFram till 1/1 enheten överförs till Finansdepartementet.1999,
47 likasåIndexvärdet för kategorin "andra statsråd for "företrädare förär

riksdagenregeringsparti i riksdagen". företrädare för oppositionsparti iFör
indexvärdet Wallin, 1998, s.l7.6är
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sinhargeneraldirektörerantalStockholm,utanför även ett numera
landshövding-mellanjämförelseEnpåplaceradmyndighet ort.annan

sistnämndasdeverkschefer visarutlokaliserade attoch dessaama
lägre;klartnivånpolitiskacentraladen ärmedkontakter genom-en

ochstatsrådindexvärdet egna5mellanvarierarsnittsfirekvens som
vilketstatsråd,andraochriksdagen 3regeringsparti iforföreträdare

år."gångerrespektive någramånad,ungefär permotsvarar varannan
centralamed denkontakterlandshövdingamassammanfatta:För att

kunnatharvisporadiska. Sombetecknasfårledningenpolitiska sesom
ochverkscheferför andrafrekventamindre ändock intekontakternaär

placeradmyndighetsinverkschefer harmed andrajämförelsei som
medkontaktutbytelandshövdingama tätareStockholm har ettutanför

politikerna.placeradede centralt
medkontakterlandshövdingamasställaskanfråga ärEn omsom

Itjänstemännen.opolitiskadeviahand skerförstaRegeringskansliet i
deoch dessutomtjänstemannakontakterdessaredovisastabell 4.2

placeradcentraltmedharlandshövdingamakontakter annanensom
myndigheter.centralapånämligen tjänstemännenänstemannagrupp,

centrala tjänstemän,medkontakterLandshövdingarnasTabell 4.2
index

indexvärde

32InrikesdepartementetpåTjänstemän
29departementpå andraTjänstemän
21myndighetercentralaTjänstemän

någotdepartementstjänstemännen ärmedkontakternaTabellen visar att
beteck-dock intedeSärskilt kanpolitikerna.med tätaintensiva änmer

Kontaktemaveckan.gång imindreklartgenomsnittligt än ensom;nas
färre.någotmyndighetercentrala är ännupåmed tjänstemän

nivånpolitiskacentralamed denkontakternafåtaligadeBilden av
lands-kontakterdeLäggerdockbehöver somsammanmannyanseras.

departementsandraochstatssekreterarestatsråd,medharhövdingama
igångernågrapåkontaktfrekvensgenomsnittligfårtjänstemän man en

med Re-veckan. kontakternablir dåtolkningvälvillig attsnarastEn
väljer pålandshövdingamaochutvecklade,väl attgeringskansliet är

indexvärdet 4riksdagenoppositionsparti i ärs företrädare förkategorinFör
5.28.Wallin, 1998,

ske vidibland kande olika49 medkontakternadockObservera att grupperna
tillfälle.ochett samma
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vilken nivå de ska finnsDet ingen anledningtas. prestigeskälatt av
"besvära" statsråd med ärenden kanett skötas på tjänstemannani-som
vå. Kvarstår emellertid iakttagelsengör kontakterna med politikernaatt
i Regeringskansliet sporadiska.är

När det gäller kontakterna med de centrala myndigheterna kan de i
förstone tyckas oroväckande glesa genomsnittligt inte oftare än unge--
fär fjortonde dag. Särskilt med tanke på detta aktörer oftaatt ärvar som
på olika styr" länsstyrelserna tycks kontaktutbytetsätt bekymmersamt
lågt. Det finns emellertid ytterligare kontaktvägar mellan länsstyrelser
och centrala myndigheter. Här sker säkerligen del kontakter-storen av

Åtskilligavia länsstyrelsens länsexperter. myndigheter har ocksåna
regionala förvaltningar på olika samspelar med länsstyrelsen.sättsom
Mest intensiva torde kontakterna med länsarbetsnämnd och skogs-
vårdsstyrelse for landshövdingamas del, eftersom de i regel sittervara
ordförande dessai nämnder. Kontaktema mellan länsstyrelser och cent-
rala myndigheter således betydligtär intensiva vad tabell 4.2änmer

sken förtjänarDet också understrykas det landshöv-attger ärattav.
dingamas kontaktrnönster studeras här; något självklart intesom som
skall förväxlas med länsstyrelsens kontakter i dess helhet.

En jämförelse med generaldirektöremas kontakter med tjänstemän-
i Regeringskansliet visar det gäller det departementetnärattnen egna

generaldirektöremasär kontakttäthet ungefär på nivåsamma som
landshövdingamas indexvärde 35, Wallin, 1998, s.l2. det gällerNär
kontakter med tjänstemän på andra departement dock skillnadenär
markant. Generaldirektörernas kontakter här sporadiska, iär genom-
snitt mindre gång i månaden indexvärdeän 9. landshövdingar-Fören

däremot dessa kontakter, framgårär tabell 4.2, påna nästansom av
nivå kontakterna med Inrikesdepartementet. Dettasamma utgörsom

återigen utslag, vill jag hävda, länsstyrelsernasett kompliceradeav
styrrelationer, där flertalet departement just Inrikesdeparte-utom

har sakfrågor länsstyrelsenmentet på ellerett sättannatsom ansvarar-
för på regional nivå. I sådan komplex styrsituation måste rimligtvisen

myndighet.kontakterna bli bredare i "vanlig"än en
Så här långt i analysen har vi uppehållit vid kontakterna medoss

den centrala politiska och administrativa nivån. Nu skall analysen vid-
till också gälla kontakter medatt för den regionalagas representanter

och lokala nivån. Som ansvarig för regionala samordning detstatens är
rimligt landshövdingama har kontakteratt anta att med andra of-täta

Även5° det gäller dessa kontakternär har de utlokaliserade generaldirektörerna
generellt lägre frekvens; indexvärde 27 for kontakter med tjänstemän på deten

departementet och indexvärde 4 för kontakter med tjänstemän andraegna
departement Wallin, 1998, s.28.
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antagandeHuruvida detta stäm-lokala aktörer.regionala ochfentliga
tabell 4.3:framgår avmer

ochmed tjänstemänkontakterLandshövdingarnasTabell 4.3
indexoch lokalaregionalaoffentligaförföreträdare organ,

indexvärde

59länsorganstatligaTjänstemän i
38länsstyrelserandraFöreträdare för
26landstingFöreträdare för
97kommunerFöreträdare för

Även enskildamed dekontakterlandshövdingamas gruppernaom
genomsnittligtlandstingsföreträdama, settärundantagmed avovan,

tidigare,har redovisatsplacerade aktörercentraltmed deäntätare som
kommunföretrrädamaför någon ändetveksamtdetär gruppannanom

kon-överraskandeonekligen något attDetkan betecknas ärtäta.som
gångerfyra äntätaresistnämnda nästanmed den ärtakterna gruppen

förhållandeskäl till detta ärlandstingsföreträdama. Ettmedkontakterna
därutöverantalet,tillflerkommunföreträdama ärnaturligtvis att men

landstingskommunala ni-respektivekommunaladensäkertavspeglas
kom-kontaktutbyte. Det ärlandshövdingamastyngd ipolitiskavåns

samhällsför-iverkställande nivånviktigastedenutgörsommunerna
valtningen.

och fö-i länsorgantabell 4.3 tjänstemänikategoriernaFör två av
års1990medjämförelserdetgårkommuner görareträdare för att-

generaldirektören landshövdingamasfalleni bådavisar sig attDet
sist-generaldirektöremas. Deintensivarebetydligt änkontaktutbyte är

liggeroch kommuner,gäller länsorgandetbådekontakter,nämndas när
indexvärde llmånadengång ipågenomsnittpåganska exakt ett en

utanförplaceradegeneraldirektörer ärkategorierna. Deför båda som
kon-lägrejämförelsematidigarevid deprecisharStockholm ensom

m. generaldirek-medJämförelsemaWallin, 1998 s.12taktfrekvens
landshövdingar-måttstock påkompletterandevärdefulltörema enger

generaldi-medjämförelseiuppenbartDetkontaktmönster. attärnas
lokalisera-dessamyndigheterna, ärcentralade oavsettrektörema i var

förföreträdareochlänsstyrelser5 andraföreträdare förKategorierna
kontaktformulär.årsmed i 1990intelandsting fanns

kontakterpå forindexvärde 952 Stockholm harutanförGeneraldirektörerna ett
1998,Wallin,för kommunerföreträdareoch förlänsorgan 7imed tjänstemän

s.28.
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de, landshövdingarnas kontaktutbyteär riktat den regionalamotmer
och lokala nivån. Allt detta skulle ocksåän uppseendeväck-annat vara
ande. Det inte inriktningen på landshövdingarnasär kontaktutbyte som
förvånar, möjligtvis frekvensen det gäller kontakterutan medatt när
offentliga företrädare på såväl central och regional lokal nivå ärsom
något lägre förväntat.än

Landshövdingamas kontakter, de har redovisats så här långt,som
har således inte riktigt varit den intensitet kunde förväntas förav som
innehavarna ämbete där samordning och samspelett såutgör cent-av
rala element i ämbetsutövningen. Innebär det faktum utvecklings-att
frågorna i länet tenderar dominera landshövdingarnas arbetsdagatt att
deras kontaktmönster har sin tyngdpunkt på kontakter utanför denmer
offentliga sektorn; med företag, intresseorganisationer, företrädare för
internationella eller andra länder, journalister, och naturligtvisorgan
inte minst med enskilda medborgare högstaEtt i grad rimligt antagan-
de kan det tyckas. tabellI redovisas4.4 de faktiska frekvensema för
landshövdingarnas externa kontakter:

Tabell Landshövdingamas4.4 kontakter med aktörer denutanför
svenska offentliga sektorn, index

indexvärde

Företrädare för internationella organ/andra länder 14
Företrädare för intresseorganisationer 80
Företrädare för företag 108
Journalister 129
Enskilda medborgare 152

Som framgår tabellen landshövdingarnas kontakterär inten-externaav
siva. Undantaget de internationella kontakterna, här hellerär men var
inte förvänta kontaktutbytet skulle sporadiskt. Tillatt att änvara mer
detta finns det praktiska skäl; det sig definitionrör per om represen-

för främmande land där kontaktutbytet, kommunikations-tanter trots
teknologins utveckling, inte sällan innebär och ofta omfat-resor mer
tande förberedelser. Internationella kontakter har, åtminstone inte ännu,
karaktären sammanträffanden.spontanaav mer

Kontaktema med intresseorganisationer, företag, journalister och
medborgare sker i fleragenomsnitt gånger i veckan; med enskilda
medborgare i tjänsten dagligen. rimlig tolkningEnnästan är att
landshövdingarnas "ambassadörsroll lägga tyngdpunkten på lä-att-

utvecklingsfrågor, PR-man för länet, utföranets mängdatt attvara en
representativa plikter också avspeglar sig i deras kontaktutbyte.-
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jämförelsersärskiltdet intressantsammanhanget göradet här attI är
Är starkasinlandshövdingarnaaktörer.offentligamed andra genom

Efterstatstjänstemänledandekretsenunika iorientering enexterna av
ochbli ja,1990 måstekontaktundersökningenmed svaretjämförelse

deoch intensitet ibreddkombinationen externadetta främst avgenom
ikategoriermed enstakakontaktutbytet ta-det gällerkontaktema. När

utbyte,intensivtlikahardetbell ñnns nästan4.4 ett mensomgrupper
omfattan-har sålandshövdingarnafinnsdet ingen än somgruppannan

journalisterintresseorganisationer,företag,med såvälde kontakter som
medborgare.enskilda

finns det ing-för företagföreträdaremedkontakternagällerdetNär
studerades 1990politikergrupperochde tjänstemanna- somsomen av

har. Ge-landshövdingarnakontakternatäthet isådanuppvisar somen
lands-indexvärde på Närmasttill 35.når härneraldirektörema ettupp

med in-affarsverkstjänstemännende högre ettkommerhövdingarna
efterlångtdettaSiffennässigts.23.Wallin, 1998, ärdexvärde på 65

skillnadenskalannominellatill den ärlandshövdingarna, översattmen
Ändå detveckan.kontakter i ärellerungefärinte ettänstörre paren

medkontakterhar flerlandshövdingarnaförvånandeonekligen lite att
sistnämndaaffársverken har. De ärivad tjänstemännenföretagen än

samspeloftast arbetar iorganisationer tättettinomverksamma som
företagssektom. tydligt detillustrerarResultatet utrymmestoramed

landshövdingarnasutvecklingsfrågorochnäringslivs- upptar avsom
arbetsdag.

landshövdingarnaliknardenKommunpolitikema mestär grupp som
enskildamedochintresseorganisationermedkontakterdet gällernär

lägrekommunpolitikerna aningendockfallen harbådamedborgare. I
föroch 148intresseorganisationerförindexvärde 63kontaktfrekvens

landshövdingar-viddenhel delResultatetmedborgare. säger avomen
med,paritetimedborgarkontakter liggerderasorientering;externanas

medborgarföreträdamas.valdalokaltöverträffar, demedtill ochoch

statssekreterare,53 riksdagsledamöter,1990studeradeDe gene-vargrupperna
affärsverks-högreverkstjänstemän,departementsråd, högreraldirektörer,

ikommunala tjänstemänoch högrekommunpolitikerledandetjänstemän samt
gällde kon-undersökningstillfälleVid dettakommunerna.de femton största

formule-avgränsadenågotföretag. Denför privataföreträdaretakterna mer
indexvärdennågot lägreförhållandevistillha bidragitkanringen 1990 att ge

tordeutfalletbetydelse foravgörandeNågonundersökningstillfálle.vid detta
alltFlertalet företaginneburit.ha ärforrnuleringama trotsskildadock deinte

privata.
gäller Posten,bolag.54 omvandlats till Detaffärsverkhar fleraSedan 1990

affärs-återstår fyraIdagDomänverket.ochVattenfall, FFVf.d. Televerket,
kraftnät.SvenskaochSjöfartsverketLuftfartsverket,järnvägar,verk: Statens
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Ungefär kontaktfrekvens landshövdingama har detnärsamma som
gäller enskilda medborgare har också riksdagsledamöterna indexvärde
133, medan generaldirektörema inte når högre indexvärde 50än

s.23.55Wallin, 1998,
Nästan lika kontakterna med medborgarna landshöv-täta ärsom

dingamas kontakter med journalister. I träffar degenomsnitt journa-en
list ungefär två arbetsdagar. Den kommertre närmastav grupp som
landshövdingama här statssekreterarna indexvärde 108, däremotär är
generaldirektöremas journalistkontakter inte lika frekventa indexvärde
39, och riksdagsledamötemas indexvärde når inte högre 37 Wallin,än
1998, 5.23.

4.4 Samspelet sammanfattat

Den svenska omfattande sektorisering det problemområdestatens är
oftast berörs landshövdingama diskuterar ochstyrningnärsom sam-

spel. pekar blandDe på den splittrade flertaletstyrningen, därannat
departement och många centrala verk har sakintressen bevaka läns-iatt
styrelserna, och också utifrån sina intressen skickar styrsignalerutegna

inte sällan kommer konflikti med varandra. Sektoriseringen utgörsom
grundläggande problem för svensk statsförvaltning allmänheti ochett

för länsstyrelserna i synnerhet. svårt de problemDet är att attse som
finns det gäller styrningen länsstyrelserna kan lösas till-pånär ettav
fredsställande samlat sekto-regeringen påsätt attutan tar ett mer grepp
riseringen. också problem måste lösas detDetta är ett oavsettsom om
blir de regionala självstyrelseorganen eller länsstyrelserna fram-som

kommer de viktigaste i den regionala samhälls-över utgöraatt organen
förvaltningen.

Samspel och styrning bygger på kontakter elleriytterst en annan
fonn. Utifrån denna enkla iakttagelse har landshövdingamas kontaktut-
byte Sammanfattningsvisstuderats. kan konstateras landshövdingar-att

har brett kontaktutbyte, både innanför och utanför den offentligaettna
sfáren. Täta kontakter har de i första hand med aktörerexterna repre-

för företag och intresseorganisationer, journalister och enskil-sentanter

55 För generaldirektörsgruppen kan medborgarkontaktema deärnoteras att
enda kontakter där de utlokaliserade generaldirektörema överträffar generaldi-
rektörema finns kvar i Stockholm kontakttätheti Wallin, 1998, s.28.som
Huruvida detta förhållande påberor kontakter med enskilda medborgareatt
etableras lättare och smidigare mindre elleri storstaden, detänorten om
sammanhänger med karaktären på den verksamhet bedrivs i de utlokalise-som
rade myndigheterna kan inte besvaras här.
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den offentligamed enskilda aktörer inomKontaktemada medborgare.
frekventa medgäller kontaktutbytetsärskilt dettasfáren likainteär

Lands-betraktas sporadiskt.fårpolitiska nivån, vilketden centrala som
också läns-centrala nivå illustrerarkontakter med dennahövdingamas

landshöv-samspelsmönster-och sektoriseradekomplexastyrelsemas
ledningen statsråd,med den politiskakontakterhar flerdingarna stats-

Inrikesdeparte-med ledningen iandra departementsekreterare i än
mentet.

kontakt-landshövdingarnasantagandeorimligtinteDet attär ett
självstyrelseorganregionalaförändras de län därikommermönster att

dominerandedag oftautvecklingsfrågoma, vilka i utgörinrättas. När en
till självstyrelseorganenarbete, förslandshövdingarnasdel överav

kontaktut-intensivalandshövdingarnastillborde detta leda externaatt
regionala själv-för dedelvisbyte åtminstone representanterövertas av

själv-regionalaförväntas därkan detFöljaktligenstyrelseorganen. att
utvecklingsfrå-regionalaför dehuvudansvaretstyrelseorgan övertar

kontaktmönsterlandshövdingarnaslänsstyrelserna kommerfrångorna
orienterat.bli internt än externtatt mer

for-55 landshövdingenmed vilkapå länsstyrelsen,från tjänstemännenBortsett
kontakter.ha dagligautsätts
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älvstyrelseorganenregionalaDe5

framtidlänsstyrelsernasoch

defokuserasanalysensammanfattandedenkapitel innandetta sistaI
förredogörelsemedinledsKapitletsjälvstyrelseorganen.regionala en

konsek-och dessbakgrunddessförsöksverksamheten,innebörden av
analyserasochredovisasdelkapitlets andralänsstyrelsen. Iförvenser

reforrnverksamheten.regionaladensynpunkter pålandshövdingamas

denpålösningälvstyrelseorgan5.1 som

samhällsorganisationensregionala
problem

regionalamed denhuvudproblemframlyfterRegionberedningen tre
be-Manotydligt.huvudmannaskapetförstadetFör ärorganisationen.

offentliga nämnarefleradär utanröra,"regionalskriver organen
geografisktgivetuppgifter inomsnarlikamed ettsysslarsamordning

otillräckligalls eller i ut-uppgifter intevissasamtidigtområde, som
Oklarheternas.165.1995:27,uppmärksamhet SOUsträckning ägnas

förhål-kraftsamling iregionalocksåförsvårarhuvudmannaskapeti en
Vi-sammanhang.internationellaeller inivån,nationellalande till den
förmedborgaren ansvaretenskildaför den attdet svårtdare varär se

påver-möjligheternaförsvårar atti sinvilketligger,uppgifter turolika
utkrävaochka att ansvar.

bristandedenRegionberedningenenligt ärhuvudproblemandraEtt
SOUverksamhetenregionalaoffentligadensamordningen av

offentligadenmedsinsammanhänger i atts.165. turDetta1995:27,
sektorsvis.uppbyggdhuvudsakligenorganisationen är

lyfter framRegionberedningen ärhuvudproblemettredjeDet som
försvårarlänsindelningföråldradindelningen. Enadministrativaden

effektivtpåverksamheten sätt.offentliga ettdriva denmöjligheterna att
offentligbedriverolikamängdblirhäravkonsekvensEn att organen

SOUsamordningnödvändignivåregionalpåverksamhet utan en
s.l66.1995:27,
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De två första huvudproblemen Regionberedningen kanmenar av-
hjälpas tillskapandet regionala självstyrelseorgan,genom av som an-

för den regionala utvecklingen. Utredningen självsty-svarar attanser
relseorgan fördelar med avseende på såväl demokrati effekti-ger som
vitet och den därmed sammanhängande samordningen:

Ett självstyrelseorgan för de regionala utvecklingsfrågoma inne-
bär enbartinte förstärkning den regionala demokratin,en av

dessutom-möjligheter till bättre samordning,utan priorite-ger
ring och resursutnyttjande. Självstyrelse for regional utveckling
innebär också förbättrade möjligheter till regionalt engagemang
och mobilisering regionens SOU 1995:27, 5.179av resurser.

När det gäller det tredje huvudproblemet den administrativa indel--
ningen förordar Regionberedningen län bildas,störreatt sättettsom-

förbättra effektiviteten. En sådan förändringatt måste dock bygga på en
"god lokal och regional förankring, utredningen uttrycker detsom
SOU 1995:27, s.179. Man också det behövs åtgärder föratt attmenar
minska splittringen den administrativai indelningen ovanför länsnivån.

denI proposition där regeringen föreslår försöksverksamhetatt en
med regionala självstyrelseorgan skall inledas det i första hand de-är
mokratiargumenten lyfts fram. Syftet med försöksverksamhetensom

enligt regeringen, de länär, har visat intresse möjlighetatt attge som
utveckla den regionala verksamheten och den starkare demo-ge en
kratisk förankring prop.l996/97:36, s.36. Här syftas förstai hand på
de regionala utvecklingsfrågoma, där medborgarna skall få ökat in-ett
flytande via självstyrelseorganen. Försöken skall bidra till utvecklaatt
och förbättra formerna för den demokratiska förankringen det regio-av
nala utvecklingsansvaret prop. 1996/97:36, s.31.

En förstärkning den regionala demokratin emellertid inteutgörav
det enda för försöken med regionala självstyrelseorgan.argumentet
Regeringen har också uppfattningen effektivare resursutnyttjandeatt ett
inom regionen kan uppnås de förändringar föreslår jfrgenom man
SOU 1995:27, s.178 första handI det tänkt effektiviseringenär att

utvecklingsarbetet.skall ske bättre samordninggenom en av
Jag har tidigare i berört den regionala förvaltningens för-rapporten

ändring från i huvudsak instrument för genomförandetatt ettvara av
politiska beslut denpå centrala nivån, till självstän-tagna utgöraatt en

57De statliga uppgifter överförs till de regionala självstyrelseorganen ärsom
beslut regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel, upprättande och fast-om
ställande länstrafikplaner fördelningen statsanslag till regionalasamtav av
kulturinstitutioner Statskontoret, 1998a, s.25.
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verklighetsbildegentligenproblemlösande nivå.digt Det är somsamma
detförpropositionen ärfrån den iutgår attregeringen argumenterarnär

samhällsorganisatio-regionaladenförändringmednödvändigt aven
skillna-centralt för utjämnahar legat på attDet statensomnen. ansvar
delege-successivtårtiondenadehar underder mellan regioner senaste

påpekars.40. Regeringen1996/97:36,länsstyrelserna prop. atttillrats
arbets-1990-taletunderproblemsamhällsekonomiska storSveriges -

till-ekonomiskadenhar gjortbudgetunderskottlöshet och attstort -
till-anpassadregionalti dagbehövsDethar i centrum.växten satts en

regi-fåtalspecialinsatser imedotillräckligtdetlandet; etti hela ärväxt
det utjäm-underförståttexplicit,visserligen inte ärDet sägs menoner.

konstaterartillbaka. Regeringenhar fåttningspolitiken ta ett stegsom
medtidigarepåmöjlighetharlängre sättinte attstatenatt somsamma

s.40.prop.1996/97:36,regionala problembidrag lösahjälp olikaav
detvad krävsförsöker preciserasedanregeringenNär organavsom

lyfterutvecklingsrollenregionalaför denskall manansvarasom
kommuner,olika aktörermellansamarbete stat,fram Vikten av -

regering-uppenbartDetorganisationer, EU.näringsliv, attlandsting, är
möjligheterharförankratpolitisktregionalt störreatt ett organanseren

länsstyrelsernavadutvecklingsfrågornasamarbete i änhantera dettaatt
har.

själv-regionalainförandetsåledesRegeringen att avanser
påutvecklingsansvaretregionalaöverlåtandet detochstyrelseorgan av

effektivitetenförankringendemokratiskadensåväldessa förbättrar som
övertygelsedenna ärsamhällsorganisationen. Trotsregionaladeni re-

länsamtligaiförändringarnagenomförabereddintegeringen att om-
tillmotiveringförsöksverksamhet. Enmedinledavillgående, utan en

försökeniredanstrategi hardenna testasvälj nämnts;varför nyaerman
förankringen. Dettademokratiskaregionalastärka denmetoder för att
motståndetHuvudmotivet mothuvudmotiv. ärdock inget att re-utgör

1996/97:36, 5.35starkt prop.föruppfattadeslandetformen iute som
utvecklings-det regionalaföraförslagRegionberedningens överatt

forgrundtillvilket liggertill landstingen,länsstyrelsernafrånansvaret
Enremissinstanser.mångafick underkäntproposition,regeringens av

och kommuner-länsstyrelsernamyndigheterna,statligademajoritet av
landstingenförvånande däremotförslaget.till Föganegativa varna var

blevstrategi iRegeringenss.35.1996/97:36,prop.regel positivai
ville hade länförsöksverksamhet iinledadenna situation att ensomen

bereddalänen prövade formerunder attsådan och varsom
regeringenunderstrykerpropositionen attl998a, s.5. IStatskontoret,

med olikaochstorlekolikaomfatta länförsöken skallden vill att av
brettsåfåsyfteutveckling. Detta iregionalför ettförutsättningar att

s.36. En1996/97:36,prop.möjligt tan-erfarenheterunderlag somav
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ke olika organisatoriska modeller skulle tillämpas i olika delarattvar
landet.av
För län skulle komma ifråga för försöksverksamheten krävdeatt ett

regeringen partier, kommuner, landsting och viktigare organisatio-att
deltagande. det skälet föllAv de aktuella för-överens ettner var om av

sökslänen Jämtland bort under gång. politiska enighetenDenresans- -
läneti höll helt enkelt inte. försökslänTre återstod därmed- Gotland,

Kalmar och Skåne. Från 1/1 tillkommer1999 också det nyskapade
Götaland.från 1/1 1998 storlänet Västra

Med tanke på självstyrelseorganens tillkomsthistoria det förståe-är
ligt regeringens proposition den regionala samhällsorgani-att om

Åsationen splittratnågot intryck. sidanett argumenterarger ena man
relativt kraftfullt för förändring deni riktning försöksverksam-en som
heten å andra sidan det frågajust försöksverksamhet.utgör; är om en
Ponera de utvärderingar kommer genomföras själv-visaratt att attsom
styrelseorganen på det hela inte någon bra idé, varken i demo-taget var
krati- eller effektivitetshänseende. Hur regeringen i sådantettagerar
läge har allt bunditDen sig för regional samhällsorgani-trots upp en
sation med regionala självstyrelseorgan. vilketDessutom, inte ovik-är
tigt, torde det politiskt förenat med betydande svårigheter återtaattvara
uppgifter har delegerats till självstyrelseorganen, eller att rentsom av
avveckla desamma. kanRegeringen i sådan naturligtvissituationen
påpeka försöken första hand inriktadei på olika model-att är prövaatt
ler för förorganiseringen den regionala utvecklingen. Denansvaretav
övergripande strategin delegera utvecklingsansvaret till politisktatt
valda på regional nivå skulle fall ligga fast resultateti så oavsettorgan

försöksverksamheten. rimligtvisDet så måste tolka direkti-ärav man
till den parlamentariska kommitté har försöks-utvärderaattven som

58 korthet de olikaI modellerna för de regionala självstyrelseorganen utser
Påföljer: Gotland självstyrelseorganet kommunen och ingetutgörs nyttsom av

för hanterandet självstyret har bildats. KalmarI har däremotorgan av en ny
regionförbund skapats, beståendeorganisation länets kommuner12ett av- -

Även Skåneoch landstinget. har beståendei län regionförbund skapats,ett av
de kommunerna33 landstingen i Kristianstads och Malmöhus län. Tillsamt
skillnad från dock Skånei Kalmar Regionförbundet övergångslösning. Iär en
samband med Skåne läns landsting bildas den överförs1 1999att ett nytt
regionförbundets uppgifter till det landstinget och regionförbundetnya av-
vecklas därmed. Götaland inträder försöksverksamheten dåVästra i 1 1999,
det storlandstinget blir självstyrelseorgan. kommerJag inte här nämnareattnya
diskutera de olika försöksmodellema. detaljerad redovisning för-För en av
söksverksamhetens uppläggning och första utvärdering densamma hän-en av
visas till Statskontoret, 1998a.
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verksamheten. lätta-politisktemellertid intedetförhållandeDetta gör
utvärderingenkonsekvenseventuellför regeringen att avavensomre

reformen.delarrulla tillbakaförsöken av
själv-regionalamedförsökenpåpekassammanhangetbör i attDet

förändringsperspektiv.regionaltvidareimåstestyrelseorgan ettses
och VästraSkånehar ilandstingssammanslagningar ägtochLäns- rum

läns-samordnadvidgadmedförsöklänGotlandsGötaland. I görs en
försöks-lagregleradedenvid sidandetVidareförvaltning. växer av
län, därandraoch mellansådan inomfrivilligframverksamheten en

Till dettas.l7.l998a,Statskontoret,samverkansformerolika provas
olikakonsekvenser iEU-medlemskapetsblandkan läggas avse-annat

Åtskilliga landshövdingarnaintervjuadedeenden för regionerna. av
enbartperspektivvidareutifrån änförändringarnaocksådiskuterar ett

länssam-detFrämstsjälvstyrelseorganen.regionala ärfrågan deom
betraktasGötalandochSkåne Västraimanslagningama ensomsom

försöksverksamheten.del av
redovisarsamhällsorganisationenregionaladenpropositionenI om

mellanansvarsfördelningenpåallmänt sinocksåregeringen synmer
betydel-principielladenhärlandsting. Denochkommun tonarstat, ner

frambildden utgörgenomförs. I växerförändringarde somsomsen av
utstakadlängesedan väg motpåytterligarereformen ett steg ensnarare

svenskatraditionellabrottabruptdecentralisering, motökad än ett mer
politiskaolikamellan demakt ochfördelningenförprinciper ansvarav

utveck-påalla tankaravstånd frånbestämtRegeringennivåerna. tar en
verksamheterantalocksåpekarDenfederalistisk riktning. ut ettling i

prop.myndigheterstatligaanförtrosbörenbartdär ansvaret
säker-försvaret,militäradetblandgällers.32. Det annat1996/97:36,

fis-ochrättsvårdenberöruppgifterutrikespolitikenhets- och samt som
ocksåhörverksamheter störreTill dennaangelägenheter.kala grupp

nationelltanlägganödvändigtdet ettdärinfrastrukturfrågor, attär per-
detregeringenfrågorna attsistnämndadegällerdetspektiv. När menar

fattasbeslutenslutligaandel delåtabör finnas störreattutrymme aven
demokratisktförhanteralämpligaocksåfrågor attregionalt. Dessa är

enligt regeringen.lokalaochregionalaförankrade organ,
mellandelasvälfärdspolitiska frågor statenansvaretgällerdetNär
bildenkändaden välsjälvstyrelsen. Detkommunala äroch den an-av
har dethär. Staten över-regeringensvarsfördelningen presenterarsom

förmål ochnationella garanteraformulera attförgripande attansvaret
bor.deoberoendemedborgarnaförsamhällsservicelikvärdig varaven

kom-utgångspunkt för59 kommitténtillfastslår direktiveni attRegeringen en
fördjupadförutvecklas former"det börskallövervägandenmitténs att envara

Dir.1997:80.utvecklingsansvaret"regionaladetförankringdemokratisk av
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Kommuner och landsting ansvariga för praktiskt utföraär välfärds-att
funktioner utbildning, bam- och äldreomsorg och hälso- och sjuk-som
vård. Regeringen också utvecklingen inom flera verksam-attmenar
hetsområden går riktningi behåller det övergripandemot att staten an-

för politikens inriktning, samtidigtsvaret kommuner ochmen ger
landsting möjligheter delta politikensistörre genomförande. Särskiltatt
tydlig denna utveckling inomär närings-, regional-, arbetsmarknads-
och miljöpolitiken, enligt regeringen prop.1996/97:36, s.33.

Att regeringen stöder tanken fortsattpå decentralisering från denen
statliga till den lokala och regionala nivån innebär inte villatt man
släppa kontrollen verksamheten på dessaöver nivåer. I propositionen
understryks vikten det finns sammanhållen statligatt organisationav en
på regional nivå med för tillsyn, rättstillämpning, uppföljningansvar
och utvärdering prop. 1996/97:36, s.33. På principiellt plan hållerett
regeringen fast vid tanken på den samordnade länsförvaltningen. Det är
fortfarande central uppgift för till den nationellastaten att atten se po-
litikens mål genomförs hela landet och detta skeröver påatt sättett

enligt regeringen, tillgodoser samhällets helhetssynsom,
prop.1996/97:36, s.34. samhälle därI både komplexiteten och be-ett
hovet effektivt resursutnyttjande ökar, ökar också behovetav av sam-
ordning, påpekar regeringen. länsstyrelsemasDetta grundläggandeär
uppgift. stärkaFör deras kapacitet i detta avseende bör den samord-att
nade länsförvalmingen vidareutvecklas. Det deti perspektivetär man
bör försöksverksamheten Gotland,på där länsarbetsnämnd ochse
skogsvårdsstyrelse inordnas länsstyrelsen.i

En ökad satsning på samordnad länsförvaltning och uttaladen en
vilja i utsträckning använda sig länsstyrelsenstörre för denatt regi-av
onala statliga förvaltningen det budskapet i regeringensutgör ena pro-
position den regionala samhällsorganisationen. andra budskapetDetom

renodling. de län därär I de regionala självstyrelseorganen har överta-
git för de regionala utvecklingsfrågorna blir, enligt regeringen,ansvaret
länsstyrelsemas roll "mer renodlad:

Genom denna förändring försvinner konflikten länsstyrelsemasi
hittillsvarande dubbla roll, dvs. regeringens företrädare iatt vara
länet och samtidigt regionens företrädare införatt stats-vara
makterna. prop.1996/97:36, s.56

Länsstyrelserna skall försöksläneni koncentrera sig på uppgiften att
sektorsövergripande förvaltningsmyndigheter med direktvara ansvar
regeringen. Regeringen aviserat imot propositionen ämnaratt man

tydliggöra länsstyrelsens förändrade roll ändring i länsstyrel-genom en
seinstruktionen prop.1996/97:36, 5.34. sådanEn ändring sedenne-har
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länsstyrel-avsnitt 3.2. lgenomförts SFS 1997:1258,också ävensera
förlänsstyrelsenparagraf stårseinstruktionens första att svararnumera

det åligger någoni den mån inteden förvaltningen i länetstatliga an-
förvaltningsuppgifter. Där-särskildamyndighet föratt ansvaranan

instruktio-tidigareparagraf, i denlängre i dennadetstår inteemot som
befolk-och"främja länets utvecklingskalllänsstyrelsen ocksåattnen,

1990:1510.°°bästa SFSningens
samhälls-regionaladenpropositioneniregeringenNär om

denfrånförändrade rolllänsstyrelsensdiskuterarorganisationen -
ochinför regeringenbåde länetsdubbla rollen representantatt re-vara

till tydligare bli regeringenslänet,igeringens attrepresentant repre-
dessafrån. iförsökslänen utgår Detidet situationen ärärsentant man-

prop.roll förändras, enligt regeringenlänsstyrelsenslän som
länsstyrelsein-den ändringdet så iSamtidigt1996/97:36, s.56. är att

samtliga länssty-refereras gällerportalparagrafstruktionens ovansom
syftarregeringenhelhet framgår ocksåsinrelser. propositionen iAv att
rollenförändradetalar denallmänhet,på länsstyrelserna i när man om

vid-otydlighets.l. illustreras denpr0p.l996/97:36, Härse t.ex. som
Å försöksverk-fråga. sidan hardennaregeringspolitiken ilåder ena en

framtidaför denoch underlagskall utvärderasvilkensamhet inletts, ge
isidan tycks regeringenå andrasamhällsorganisationen; storaregionala

organisationenregionalaframtidahur denklardrag redan övervara
handförstalänsstyrelsen iorganisationdennaskall utfonnas. I ärnya

traditionellalagd påmed tyngdpunktenföreträdare,regeringens mer
utvecklingsfrågor.regionalaförvaltningsuppgifter påän

överförandetkonsekvensregeringen,harförsökslänenI avsom en
självstyrelseorgan,regionalautvecklingsfrågoma tillregionaladeav

harBeslutetlekmannastyrelser.länsstyrelsernasavvecklabeslutat att
län.GotlandsochKalmar, Skånejanuari 1998 idengenomförts från l

utsedda ledamöternalandstingetmed deFörändringen motiveras att av
rolllänsstyrelsensoklar ställningfårstyrelsei länsstyrelsens nären

Regeringentydligare.markerasföreträdarehandförstai statenssom
statliganationellaför detföreträdarefinner länsstyrelsens rollatt som

landstingetutseddaledamötertrovärdig,blir mindreintresset avom

°° står inledningsvisandra paragraflänsstyrelseinstruktionens attdenI nya
fastställdasådantutvecklaslänetlänsstyrelsen för sättsvarar attettatt na-
regionala for-skall tillhänsynsamtidigtmål får genomslag,tionella tassom

länssty-paragrafennågot fram ioch längrehållanden förutsättningar,och att
tillstånd SFS...länetsoch följautvecklinglänetsrelsen "skall främja noga

omnämnd,således fortfarande ärUtvecklingsuppgiften1997:1258. är men
tilltidigaremålen och intenationellakopplad till detydligare somnumera

s.69.Statskontoret, l998a,jfrlänets befolkningens bästaoch
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skall förhållande tilli det regionala självstyrelseor-statenrepresentera
prop.l996/97:36, s.57.ganet

sammanhanget bör påminnas kritiken deI principiellaatt motom
oklarheter följer regionalt självstyrelseorgan- landstingetatt ettsom av

länsstyrelsens styrelseledamöter, har varit omfattande ändautser se--
dan reformen genomfördes två underi 1970-talet se Ds Csteg t.ex.

förhållande naturligtvis för1985:16, underlättars.l8O Ett som rege-
ringen avveckla styrelserna, tillskapandet de regionalanäratt nu av nya
självstyrelseorganen tyngd kritikenytterligare hur lekman-motger
nastyrelserna utses.

Landshövdingarna och5.2 den regionala
reformverksamheten

har funnits anledning lands-Det redan tidigare i diskuterarapporten att
hövdingamas reformverksamheteninställning till den aktuella på regi-
onal första hand det naturligtvis försöksverksamheten mednivå. I är
regionala självstyrelseorgan har uppmärksammats. detta avsnittIsom
skall genomföras samlad analys landshövdingar-emellertid en mer av

det gäller den regionala refonnverksamheten.synpunkter närnas
tvek-den tidigare diskussionen finns detSom framgått storav en

till försöksverksamheten olikasamhet bland landshövdingama i avse-
mycket hård kritik formule-enden. Med undantag detärett en sompar

kritikfrån främsta företrädare på regional nivå. Endessa statensras
grundbulten reformverksamhe-utsträckning berör själva föri storsom

har formuleratflertal landshövdingar regeringen inteEtt attten. menar
därmed oklart hurnågon för regionala roll; det regeringenprincip sin är

nedan illustrerar denna grundläg-egentligen vill landet. Citatenstyra
gande från landshövdingamas sida.kritik

här försöksverksamheten detmisstaget tycker jag i denDet stora
årende har försökt for-ingen regering under tioär senasteatt

några vad bra för hurmulera principer för Sverige, Sve-ärsom
expedieraskall har uttalat gjort det tillrige styras, utan attman

frågan det brottlokala eller regionala intressen. Det inteär ärom
på det detsvensk grundlag bete sig viset. Därföratt attmot om

någon så det riket.uppgift har Hurregeringen ärär att styrasom
så bra ochskall det det blir bra, definiera vadvi göra äratt som

försöka därefter. min föreställningsvärld organi-organisera I är
något hjälpreda. måste be-aldrig Man förstsation änannat en

uppnå.sig för vad villstämma man
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detvill. Vadfrågan vad det är statenSedan det ärär manom
måsteDåhela landet.politik igenomföra sinVillvill staten

förhar instrumenttillochsigändå besinna attstaten manse
frågan.debatt den härideologisk ibristdetta. Det är

gradhögstatycker jag ihållt Det attborde iRegeringen mera.
vill,vadbildha haftbordeborde ha gjort. Man manavenman

haförsöksverksamhetnågon attdet utansortsgöraatt sommen
här.fullfölja detskallhurskallbild hur göra manmanen ...,

organiseringenochför styrningenprinciperpåupplevda bristDenna av
för-älvabildlandshövdingamasocksåpräglarnivånregionaladen av

synpunktertvåframföralltDetsöksverksamheten. typerär somav
vägle-inlettsförsöksverksamhet utanframförs. Den är att somenena

försöksverksam-led,till problem ileda närnästakandande principer
förnedanLandshövdingennågotiskall permanent.heten omsättas mer

banor:i dessadiskussionen

sedanförsöksverksamhet,någonhamöjligenkanMan men
förvaltningsådanSkall vi hasig.bestämmamåste enman

byggertillså fårsjälvstyrelseorgan/ vi att/med uppmanse
två oli-hakan intedet.efter Man gärnalandetiförvaltningen

deniDå hamnar vitycka.kanförvaltningssystem,ka man
någotvillan sätt.spanska

vadframförlandshövdingar oavsettärflera attsynpunktandraEn som
principdet itillframkommergenomförs ärutvärderingarde nusom
vilkendenna,försöksverksamhettillbakarullaomöjligt att somen
nivån.regionalatill denfrånmaktförskjutningfaktisk stateninnebär en

inställning:dennafår illustreranedanCitaten

försöks-inledaolyckligtdetså tycker jag är attdet förstaFör en
Dåtillbaka.ingendet finns vägmångaverksamhet säger attsom

igångdåförsöksverksamhet, sätterreelldet ingen enmanär
genomdiskuterad.ordentligtden ärattutanprocess

den regio-går det ärså mycketdet inte över;formalianI är som
detlänsplaner,planer,regionalautarbetautvecklingen,nala att

harsignalerde säntformella. Mendetegentligen manär som
långt-mycketvaritharInrikesministem,frånframförallt merut,

fråntill regionermaktförskjutning sta-faktiskgående. Det är en
egentligen. Hartillbakahär finns ingen vägAlla attvetten.

inteså kansignalernademeddenväl apparaten manstartatman
naturligtvis.kompetensstriddå blir dettillbaka det,dra en
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Även det flertalet landshövdingama kritiskastora till de aktu-ärom av
ella reformerna i sig, och också till det de genomförs på, finnssätt det
landshövdingar har positiv inställning till förändringarna.som en mer
Landshövdingen nedan för implicit fram både demokratiserings- och
effektiviseringsargument i sin diskussion försöksverksamheten:om

Jag det viktigt i del frågorär berörtror regio-att attnog en som
nal utveckling, beslutandet fors ned till dem inblanda-att ärsom
de i andra politiska-processer. Det jag säkert bra, framför-tror är
allt i tid händelseutvecklingen går så oerhörtnär snabbt atten
det ofta så lokala eller regionala beslut kanär ske snabbareatt än

måste centrala beslut. Dessutom denvetom man man mer om
verklighet lever i vad så på departe-än sägavet attman man

Stockholmi det här. denUr synpunkten tycker jagmentet om
det väldigt positivt med försöksverksamheten.är

Ett underliggande i landshövdingamas diskussion reformernatema om
på regional nivå makt. Det gäller maktförskjutningar mellanär central
och regional nivå, också mellan olika delar landet. Följandemen av
landshövding uttrycker på ovanligt tydligt den grundläggandeett sätt
maktfrågan i sammanhanget:

maktfråganDen handlar makten skall ligga. Skallstora om var
den ligga hos riksdagen på det nationella planet Och vilka rikt-
linjer skall gälla där gäller hur mycketDet skall släppa tillman
regionen och hur långt låtavill nationalstaten urholkas deniman
här meningen.

Det finns också farhågor konflikterna mellan central och regionalatt
nivå kommer öka konsekvens maktförskjutningama. Vis-att som en av

landshövdingar för Sverige kan federaliserasrent attsa varnar av om
inte riksdag och regering klarar hantera den situationen. Manattav nya

i regionerna så "fedär up" med allting skall "rattas från denute att na-
tionella nivån", landshövding drastiskt uttrycker det. Ensom en annan
landshövding samarbetsklimat mellan och regionett nytt stat växaser
fram följd reformerna:som en av

Regionerna blir starkare utifrån kan hävda sina intres-att man
det blir på bekostnad Puffar, ochstaten.sen mera, men av gans-

ka aggressivt i lägen,vissa Och det här försökamot staten. att
åstadkomma lösningar någorlundai mjuka fonner detutan att
leder till konflikter mellan centralregering och regionrege-stora
ring, det blir svårare.
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folk-tillcentral statlig nivåfrånmaktförskjutningsåledesDet är enen
liggerbeskriver. dettaIlandshövdingamavald regional nivå ovansom

utvecklingsfrå-de regionalaöverförandetlänsstyrelsenatt avgenom
självstyrelseorga-regionalatill detoch inflytandemaktförlorargorna

maktförskjutning,dennaaspekt näm-ocksåfinnsDetnet. aven annan
denökad politiseringbeskrivasskulle kunnaligen vad avsom ensom

med refonnemasker i ochformellt ärVad att ut-regionala nivån. som
tillförvaltningsorganstatligtfrånöverförs ettvecklingsfrågoma ett re-

tjänstemannaärendenharFrågorpolitisktgionalt setts somsomorgan.
partipolitiskaförföremålutsträckning bli övervä-ökadkommer iatt

det2.1.2 gåravsnittkapitel 2diskussionen iframgårganden. Som av
politiskavadmellantydligdra någon äremellertid inte gränsatt som

itidigarediskussionenfrågor. Avadministrativavadoch är rap-som
till-utvecklingsfrågomaregionaladeframgått justocksåhar attporten

mellangränslandbefinnerdagsläget sig iredan ihör de frågor ettsom
såledesförsöksläneninträffarVad iförvaltning. ärpolitik och sna-som

politiska ikunde betecknastidigareredanuppgifterrast att somsom
harfrågornadoltspolitiken delvisdärvid mening, attgenommen

blirämbetsmannaorganisation, öppettraditionellskötts inom mernuen
bedömningarnapartipolitiskapolitiska.tydligare Deoch därmed rent

refonnema.fåtorde också större utrymmeett genom
Även fråganivånregionalapå denpolitiseringen är omenmerom

tilluppgifter frånpolitiserade ettredan tidigareförflyttning ett organav
oönskadefåändå vissafiktiva politiseringdelvisdennakan dockannat,

riskdetlandshövdingehåll finnsfrånpåpekatskonsekvenser. Som en
frågorna,handfast ihållaväljermyndigheternacentralade attatt mer

tjänstemannafrågorbetraktarvadistället släppaför att renasomman
här, dådetdelegeraalls beredda"de intepolitiskttill attärett organ;
Skulledet.uttryckerlandshövdingkontrollen,heltdetappar ensom

detlandshövdingdenna ärdetpå trormyndigheter sätt upp-somagera
indi-delarinnebär det statsapparatenseendeväckande. realitetenI att av

för-politiska linjen. Detinitieraderegeringendenrekt obstruerar av
sektori-starkthuruppstå illustrerarmisstanke kansådanhållande att en

statsför-svenskafragmentiserad, denkanskeserad, eller somsnarare
sinaprioriteratenderarmyndigheterSjälvständigavaltningen attär.

fördelaktigtframför vadorganisatoriska intressen varasom ansesegna
helhet.för staten som

centralfrånbeskrivitsmaktförskjutningardeUtöver ovansom -
själv-regionalttilllänsstyrelserfrånregional nivå,folkvaldstatlig till

politisktillorganisationadministrativoch frånstyrelseorgan or-enen
visserligenmaktförskjutning,ytterligarefinns detganisation somen-

hardebatten inteoffentligadenlandshövdingar ifleranämns menav
ställ-storstadslänensnämligenmycket,särskiltuppmärksammats att
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ning har stärkts bekostnad såväl denpå centrala statliga nivånav som
övriga län. storstadslänens behov liggerDet bakom de aktuellaär som
regionala förändringarna, exempelvis nedanstående landshöv-menar
ding:

...avgörande ledningarna i de kommunerna, storlekiatt storavar
från då,Malmö ville ha regionala områden omkring och dåsig,

något harmoni landstingskom-i medgöratvungen attvar man
händer,munala intressen. Det vad det storkommuner-är ärsom

vilja råder.nas som

Andra landshövdingar för konsekvenserna för landetrestenvarnar av
politiskastorstädemas styrkanär växer:

Stockholm, Göteborg, Malmö, det storstadsregioner; deär tre
ocksåhar självklart intressen. har iDe majoritetgemensamma

riksdagen. kan problem riksdagenRegeringen jättestora i
med lägga förslag berör hela Sverige, inteatt som men som upp-
fattas bra for storstadsregionema.

Göteborg och Malmö har naturligtvis få tillegenintresse iett att
stånd omland och tyngd kan siggör mätaett atten som man
med Stockholmsregionen, eller Köpenharrm, eller Hamburg eller

sådannågon där kan förstå,region. Det tjänarannan man men
dådet svenska Och det riskerar försvagaintressen att

få stånd utveckling andra landsändar...möjligheterna till iatt

storstadsregionemas växande politiskaNär det gäller diskussionen om
tillskapandet själv-styrka det enbart, eller huvudsakligen,inteär avens

refererar till, naturligtvis ock-styrelseorgan landshövdingama utansom
och Visserligen kanså länssammanslagningarna i Skåne Västsverige.

det hävdas landshövdingar från befolkningsmässigt mindre län talaratt
i de för konsekvenserna förändringarna på regi-sak näregen varnar av

finnsonal samtidigt det viktigt den på all-nivå, är att tamen oro som
för reformverksamhet densjälvfallet inte lyckatDet ärvar. en om av

företrädare för delar landet betraktas storstädemasettstora merav som
denuppbrott från nationalstaten försök demokratiseraän ett attsom

samhällsförvaltningen.regionala
Sammanfattningsvis kan konstateras landshövdingarnas inställ-att

aktuella refonnema knappast förståsning till de regionala kan utan att
koppling till maktfrågor olika avseenden. har dettai Jag igörsen av-

snitt diskuterat hur landshövdingama eller mindre i sin dis-öppetmer
kussion berör maktförskjutningar från central statlig till folkvald regio-
nal från länsstyrelser till regionalt självstyrelseorgan, från ad-nivå, en



skärningspunkten 91SOU I1998: 168

och fråntill politisk organisationministrativ organisation resten aven
landet till storstadsregionerna.

maktproblematiken,emellertid ytterligare aspektfinnsDet aven
förexplicit diskuterar,landshövdingama visserligen inte sommensom

nödvändig lyfta fram. härförståelsen kritiken Det ärär att personerav
deneutralt allmänintresse;torgför någon meninginte enbart iettsom

inflytande på denLandshövdingarna förlorartalar sak.också i egen
regionala självsty-utvecklingsfrågoma förs tillregionala nivån övernär

minskar.påverka utvecklingen i länetmöjligheterrelseorgan. Deras att
blilänets främsta företrädare kan kommaLandshövdingens roll attsom

för landshöv-denna maktförlustifrågasatt. Uppmärksammar inteman
den regio-förstå styrkan deras kritikdingama heller ikan inte motman

hävdaf naturligtvishindrarförsöksverksamheten, vill jag Dettanala
viktig och relevant kritiksakfrågoma kanvad gällerinte detatt vara en

landshövdingehåll.frånformulerassom

6 regionfrågan, där det blandfår aktuellpåstående stöd iMitt rapport omen
reform-förvånande;reaktion knappastlandshövdingarnashävdas ärannat att

där-befogenheter ochmakt ochinnebär omfördelningverksamheten "en av
ämbetsmänmaktfråga" för dessaförankradsällan personligtmed inteen

5.32.Lindeborg, 1997,
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Del IV

Slutsatser
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Landshövdingarna, länsstyrelserna6

sammanfattandeoch samspelet -

slutsatser

följande inledningsav-Iavslutningskapitel disponeratDetta sätt.är
iakttagelser isammanfattning vissa viktigarekortaresnittet avges en

diskussionförs analytiskföljande avsnittende tvåIrapporten. en mer
samlade under-specifika iakttagelser i detantalmed utgångspunkt i ett

slut-formuleras sedan vissaUtifrån den analysensökningsmaterialet.
samspeletskopplat till det regionalalandshövdingerollen ut-satser om

framöver.veckling

samspeletochLandshövdingama6.1 en-

sammanfattning

kontakt-bakgrund ochLandshövdingamasl

mönster

vid fyralandshövdingeämbetettillrekryteringenstuderasI rapporten
påAnalysen visaråren.under de 25olika tidpunkter storsenaste en

blirLandshövdingbakgrund.landshövdingamasgällerstabilitet detnär
Medelåldernsluttjänst.det frågaoftastkarriären,i ärsent om enman

detVidareförhållandevis hög.följaktligen ärpå landshövdingarna är
enstakaMedämbetet. någrainneharfortfarande oftast un-man somen

politiskadenbakgrund inomlandshövdingar sinsamtligadantag har
politiker. Oftast rekryterasbemärkelse, vanligtvissfáren vidi per-som

tillva-för lugnarehetluften någotpolitiskavill lämna den ensoner som
sällanUtnämningen kan inteavslutas.yrkeskarriäreninnan somsesro

domäner.politikenstjänst inomför lång ochtack trogenett
kontakt-landshövdingamasanalysutgångspunkt för denEn av

någotkontaktrnönstretundersökningen sägeri är attmönster görssom
Kontakt-politiskt-administrativafunktion i dettjänsts systemet.om en
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utbytet i viss mening stymingens och samspelets kon-innerstautgör
kreta kärna.

rimligt landshövdingamasDet med strategiska posi-är att anta att
skämingspunkten mellan politik och förvaltningtion i och mellan stat

och region följer intensivt kontaktutbyte i olika riktningar. Antagan-ett
det stöds också landshövdingama själva ofta rollsinnämnerattav som
samordnare kontaktskapareoch på den regionala nivån.

Analysen landshövdingama brettvisar har kontaktutbyte. Tä-att ett
kontakterna med aktörer företrädare för företag ochärtast externa -

intresseorganisationer, journalister och enskilda medborgare. Kontak-
frekventaoffentliga sfärenmed aktörer inom den likainteärterna

kontaktutbytet densporadiskt med centrala politiska nivån.ärmest
Landshövdingamas kontakter med den centrala politiska kannivån ses

till länsstyrelsemas sektoriseradeillustration samspelsmönster-som en
landshövdingarna har fler kontakter med statsråd och statssekreterare i
andra departement med den politiska ledningen Inrikesdeparte-iän
mentet.

förändring kan förväntas utvecklingsfrågoma, vilkaEn inärsom
dag och viktig del landshövdingamas arbete, försutgör överstoren av
till de regionala självstyrelseorganen landshövdingamasär att täta ex-

kontakter i viss utsträckning för själv-övertasterna representanterav
styrelseorganen. Följaktligen blir landshövdingamas kontaktmönster

där den regionala stärks.internt orienterat självstyrelsenän externtmer

6.1.2 på landshövdingerollenSynen

landshövdingama själva samband med får beskrivaNär i intervjuerna
landshövdingerollen, tilltalande med denna,och vad de särskiltser som

uppgifterna flestadet mångfalden och bredden i de väljerär attsom
lyfta fram. Flertalet landshövdingar också positivt på vad bru-ser som
kar betecknas den dubbla rollen"; både högstaatt statenssom vara
ämbetsman och länets företrädare inför den dis-i länet Iatt staten.vara
kussionen urskilja olika argumentationslinjer. Enligt dengår det tvåatt

dubbla rollen potentiellt problem, tyckerdenutgör ettena men man
mellan aspekterna rollen desamtidigt balansen de båda äratt ettav av

intressantaste inslagen arbetet. andra linjen innebär existenseni Den att
förnekas. företrädareproblemet princip Landshövdingeni är statensav

företrädarei länet- punkt slut. Skillnaderna mellan för dessa båda ar-
Ävengumentationslinjer skall emellertid överdrivas. deinte som upp-

62 frånBortsett länsstyrelsen, med vilka landshövdingen for-tjänstemännen
ha dagliga kontakter.utsätts
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ochroll, och den intressantfattar det finns dubbel tycker ärattatt en
företrädare.viktig, första handbetraktar sig i statenssom

oftasamordningsfunktionen kän-mångfaldenUtöver nämntär ett
särskilt utmärkan-Samordningsrollen kanför rollen.netecken ses som

samordningsrollen deraslandshövdingama. Det ide för just är som
ochförvaltning och mellan regionmellan politik ochunika position stat

rollen tydliggörs ocksåsärskilt tydligt. Genom denframträder att
myndighetschef, ochvanliglandshövdingen något än attär mer en

länsstyrelsendetgårhan/hon har position utöver somsomen som
lands-kan det beskrivasför. Något tillspetsatmyndighet står attsom

Länsstyrel-sysslar med olika saker.länsstyrelsen delvishövdingen och
förvaltningsmyndighet och arbetar därvidlag medhuvudsakiär ensen

begränsad omfattning delendast ifrågor landshövdingen tar av.som
näringsliv ochmed frågor länetsLandshövdingen sysslar rörsommer

dennautvecklingsfrågor vidare perspektiv. Iisysselsättning, dvs. ett
verkaroch ikontaktskapare PR-manroll han eller honär somen

politik och förvaltning.gränslandet mellan
aspekterolikadiskuteras utförligtmed landshövdingamasamtalenI

regeringen/Regeringskansliet.ochmellan länsstyrelsensamspeletav
omfattande kritiksida framförs härFrån landshövdingarnas mot re-en

problemOftast delänsstyrelserna. berörsgeringens sätt att styra som
vanlig åsiktställer till med.starka sektorisering Enstatsförvaltningens

möjligheter landshövdingerol-dehar förståttinteregeringenär att som
statsråd vittnarmed bakgrundlandshövdingarlen Flera somrymmer.

ochlandshövdingerollens möjligheter i regeringenokunskap omom en
till deoch/eller ointresset bidrarRegeringskansliet. Okunskapeni att ge

spelrum, landshövdingar-enligtsektorsmyndighetemastatliga ett stort
Åtskilliga regionala frågordet gällerregeringbeskriver närsomenna.

myndigheter och i departement.isektorsintressen,i händerna påär
sektoriserad intestarktStyrningsproblemen i ävenärstat omnya,en

frågor sek-allt flerefterhand har ökat, dåbehovet samordning är avav
unika för länssty-problemenhellertorsövergripande karaktär. Inte är

samordnare påsektorsövergripanderelsema. Möjligtvis har dessa som
Svårigheternaavseende.hårt i dettadrabbatsregional nivå attextra

också problemnivåstatliga politiken på centralsamordna den är ett
underutredningarflertaluppmärksammats statligahar ett sena-avsom

problemenmedvetenhetår. Erfarenheten är trots storatt omenre --
förbättradet gällerRegeringskanslietmycket litet har hänt i när att

kansliarbetet i sittväljer organiseraregeringensamordningen. Hur att
sittande regeringen.angelägenhet för dendessutom internanses vara en

Samordnings-kan vidmakthållas.sådantFrågan synsättär ettom
utanför Regerings-långtfår konsekvenserproblemen departementeni

kansliets väggar.
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Landshövdingamas på den regionala6.1.3 syn
försöksverksamheten

avseenden tveksamma till försöksverk-Landshövdingama i olikaär
regional ansvardfördelning. grundläggandesamheten med ändrad Det

landshövdingar, har formule-problemet, enligt flertalet inteär att staten
regionala och detta harför roll på den nivånnågon princip sin attrat

försöksverksamheten. regeringensin prägel på Här attsatt menar man
och regionala allt förhar företrädare förlokala intressen ilåtit stor ut-

sträckning bestämma dagordningen.
regionalainställning till de aktuellaLandshövdingamas kritiska re-

maktfrågorkoppling tillformema knappast förståskan görsutan att en
från läns-får glömma maktförskjutningenolika avseenden. Vi intei att

innebär landshöv-de regionala självstyrelseorganenstyrelserna till att
Även landshöv-inflytande på den regionala nivån.dingen förlorar om

maktförskjutning intervjuernaexplicit berör just denna idingama inte
makt-för analysera förändringarna ide främmandeinte termerär att av

maktför-förskjutningar. diskuterar, och huvudsakligen lqitiserar,De
från länssty-central statlig till folkvald regional nivå,skjutningar från

till poli-självstyrelseorgan, från administrativrelser till regionala enen
från landet till storstadsregionema.tisk och övrigaorganisation

landshöv-regional nivå innebär ocksåMaktförskjutningen på att
rela-samlande gestalt och talesman iroll länetsdingens självklara som

företräda-den ledandekommertill statsmakternationen att utmanas av
landshövdingar ställerFleraregionala självstyrelseorganet.för detren

för politikertill möjlighetensammanhanget tveksammasig i det atten
urskiljagestalt för länet. gårfungera samlande Det argumentatt tresom

ledandelandshövdingama dendet förstaför denna åsikt. För attanser
saknar den självkla-älvstyrelseorganet i dagdet regionalapolitikern i

medföljer landshövdingeämbetet,auktoritet äroavsett vem somra som
bygga auktoritetpolitiska ledaren måste sinlandshövding. Den mer

ledaregenskaper.utifrån personliga
medpolitiskt få problemledare fördet andra kanFör attett organen

ifrågasätterfinnas politiska motståndaredet kommerhela tiden att som
det iledarskap. tredjehans eller hennes Ett nämns är attargument som

för länkontinuitet ledningenallmänhet torde bli iinte ett närsamma
politiskt tillsatt och därmed kan tvingasdess främsta företrädare är av-

gå efter fyra år.
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och derasförändringarstrukturella6.2

några slutsatserkonsekvenser -

statsmakt,starkmedenhetsstatkarakteriserasbrukarSverige enensom
grundad denisjälvstyrelse;kommunalstarkmed ytterstockså enmen

har SverigeperspektiveuropeisktIbeskattningsrätten.kommunala ett
kommunala själv-längst drivnadenhardenbeskrivits stat somsom

ansvarsornrådet.kommunalavidsträcktaoch detständigheten mest
centralis-starktbådepraktikenifolkstyretparadoxsvenska ärDenna -

förkonsekvenserfår också vissadecentralistiskttiskt och extremt -
ochför hur begreppenfrågan ochregionaladen statdiskussionen om
ni-regionaladenförsta hamnardetFördefinieras.region kommer att

starkalikaledesochcentral statlig nivåstarkmellanofta klämvån i en
centraliseringstarkmellanpolariseringenandradetkommuner. För gör

sällsyntoch region vär-diskussionendecentralisering statoch stark om
denpåverkarochregionfrågan,företas ideladdad. Det mesta somsom

hotantingenuppfattas mottenderar ettrådande ordningen, att en-som
älvstyrelsen.kommunaladenalternativtellerhetsstaten mot

regionalamedförsöksverksamhetföreslårregeringenNär att en
framhållahandförstaden iväljerskall inledassjälvstyrelseorgan att

ochutvecklaförsökensyfte medcentralt är attEttdemokratiargument.
regionaladetförankringendemokratiskadenförformernaförbättra av

regional nivåpådemokratin ärförstärkningEnutvecklingsansvaret. av
självstyrelseorganregionalaförendadetemellertid inte argumentet

reformenförockså attDen argumenterarregeringen presenterar.som
regionen. Iresursutnyttjandet inomeffektiviseringtillkan bidra aven

utvecklingsarbetetsamordningbättredetförsta hand är avgenom en
skall uppnås.effektiviseringdennatänker sigregeringen attsom

perspek-längresamhällsutvecklingen ibeskriver ettregeringenNär
framhållsregional nivåochlokaltilldecentraliseringendettiv är som

medförsökenskallperspektivetdetförändringen. Iviktigastedensom
redanpåytterligare stegsjälvstyrelseorgan ettregionala ensomses

nedväljerRegeringendecentralisering. att tonaökadutstakad väg mot
genomförs; prin-förändringardebetydelsenprincipielladen nusomav

nivå-politiskademellanochmaktfördelningenförciperna ansvarav
tankar påallaavstånd frånbestämtRegeringenfast.ligger tar enerna

riktning.federalistiskutveckling i
introducerasterminologimed denperspektivRegeringens är, som

frånutgårmaktenpolitiskaDentop-down.iinledningsvis rapporten,
nationellaprincipuppgifter ipolitiskaAlla ärnivån.den centrala upp-

detnivåerpolitiskalägrepå görmaktgifter och all utövas genomsom
otvivelaktigt bottom-Samtidigt harcentrala nivån.denfråndelegering
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förespråkama den utvidgade länsdemokratin stärkt sin ställ-up genom
ning.

För förstå de aktuella reformema på regional nivå det viktigtatt är
analysera utvecklingen i något längre historiskt perspektiv.att Iett rap-

hävdas länsstyrelsernas framtid i viss avgjordesmeningporten att un-
der de decenniernatvå efter det socialdemokratiska makttill-närmast
trädet blev då tydligt, för1932. Det det första, det kommunernaatt var

framdeles skulle den viktiga verkställande nivån i den of-utgörasom
fentliga förvaltningen. Politisk tyngd och förankringregional blev där-
med viktigare byråkratisk auktoritet.än

För det andra tydliggjordes den socialdemokratiska regeringenatt
helst ville undvika de traditionella "byråkratiema vid implementering-

de välfárdsrefonnerna. för reformemaI kom iställetstora spetsenen av
stå antal centrala sektorsmyndigheter, vilka på den regionala ni-att ett

vån konkurreradd med länsstyrelserna. Regeringens strategi ing-var
tillfállighet. frågaDet tydligt politiskt-ideologiskt ställ-etten var om

ningstagande. traditionella statsförvaltningenDen sågs många le-av
dande socialdemokrater bromskloss för förändringar ochsom en som

kvarleva från det gamla överhetssamhället.en
behovetNär samordning från slutet 1960-talet utvecklades tillav av

viktig regional fråga fick länsstyrelsen möjlighet åter spelaatten en
central roll, tydligast manifesterad i reformen samordnad läns-medmer

förvaltning. Samordningen har emellertid efterhand blivit inriktadmer
på uppnå synergieffekter verksamhet utnyttjas för aktivtatt atten-
stödja samordna insatser mellan olika statligaän atten annan snarare-
sektorer, vilket har de regionalagjort intressena har kommit iatt mer
fokus, på bekostnad traditionellt centralmaktsperspektiv. Det harettav
i detta förläge varit naturligt länsdemokratiförespråkama att argumen-

för denna utvecklingsinriktade samordning borde skötastera att mer av
politiskt förankrat regionaltett organ.
Det finns ytterligare förändring har ochägten som rum som ger ex-
tyngd kraven på politisk förankring den regionala samhälls-tra en av

organisationen. syftas den förskjutningHär på har skett i den regi-som
onala förvaltningens roll, från i huvudsak förinstrumentatt ettvara
genomförandet centralt formulerad politik till bliattav en mer av en
självständigt problemlösande organisatorisk nivå.

samlade utfallet förändringarDet de har beskrivits här inne-av som
bär maktförskjutning från stat/länsstyrelser till region/självstyrelse-en

maktförskjutningDet denna landshövdingarna uppleverärorgan. som
starkt och får dem så kritiskt reformerdeextra att motsom reagera som

genomförs, vill jag hävda.nu
mycketEn vanlig kritik från landshövdingarna regeringenär att

saknar principiell rollpå på den regionala nivån. Dettastatensen syn
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eller ifelsyn. Regeringen,delvis,emellertid, åtminstonetorde vara en
länsdemokra-vägval. Dethar gjortInrikesdepartementet, ärfall ettvart

tillrenodlar"tillbakanågotdrar siggäller. Statentilinj en meren som
Problemetsåledes.finnsprincipiellförvaltningsroll. Entraditionell syn

Samtidigt börhelt tydlig.utvecklad ellersärskiltden varken ärär att
mel-balansgångdelikatharregeringenklar attöver att enman vara
nivå,regional centrallokal,såvälföreträdda pålan olika intressen, som

fin-naturligtviskan detdetta lägeRegeringskansliet. Iinominte minst
for tydlig.allttill intepolitiskt-strategiskalskäl att varanas

regionerpåPerspektiv6.2.1

perspektivgrundläggandeskiljaktigaockså tvådiskuterasI rapporten
betraktasfunktionella,detdetIregionala organisationen.på den ena,

mål i sig;andra regionendetmedel. I utgör ettregionen ett ensom
administ-Länsstyrelsernaföreteelse.stabiloch ärsvårföränderlig som

vissaförverkligamedel förhuvudsakligen staten attrativa ettorgan
ocksådevaraktighet ochhistoriskalånga attkraft sinmål. I genomav

emellertidharutvecklingroll länenspolitisk ispelakommithar att en
ochmed länen,identiskabetraktatssällanlänsstyrelserna inte som

mål i sig.uppfattatsdärmed som
förkonstrueratsharadministrativa regionerutsträckningdenI som

rotade iockså fastdefunktionerpolitiskt-demokratiska ter-ärutövaatt
konstruktio-politiskaexempel påkommunerochLandsting ärritorier.

förändras idäremotFunktionella regionerterritorier.imed basenner
utveck-tekniskaekonomiska ochdenallt snabbare tempoett genom

de ad-ambitionenpolitiskadenharår attUnderlingen. anpassasenare
funktionella ökat. Länssamman-till deregionernapolitiskaministrativa

föreliggandeI rapportexemplet på detta.det tydligasteslagningar är
administrativaföränderligade ständigtlåtarimliga idetifrågasätts att

kartan".politiskadenpågränsdragningamaregionerna styra
för intres-självstyrelseorganregionala öppnarTillskapandet enav

stabilaetablerassjälvstyrelseorganstrategi. Omalternativ po-somsant
länsstyrelsenoch bör,behöver,regionala nivåndenpålitiska aktörer

kanLänsstyrelsenaktör.politiskbemärkelsei vidinte längre vara en
blirsjälvstyrelseorganen. Detkopplingen påterritoriellaöverlåta den

förprincipiellt attutifrån synsätt argumenteramöjligtdärmed ettatt
funktio-utifrånkan organiseraslänsstyrelseorganisationen meräven

sådantMedvariation.för ettnella principer. Detta störreöppnar en
nuvarande länende utgörsjälvklartexempelvis intedet attsynsätt är

länsstyrelseorganisationen.förindelningsgrundenlämpligasteden
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självstyrelseorganenLänsstyrelsen och de regionala bör kunna ha skil-
da geografiska områden.

6.3 Landshövdingen aktör på ien scen-

förändring

framgårSom kritiken de regionala självstyrelseor-ärrapporten motav
hård från de intervjuade landshövdingama. Flertalet tvek-ärganen

förändringarna. pekar blandtill De på otydligheter deniannatsamma
förda politiken. intressant fråga varför landshövdingamaEn är reagerar
så starkt försöksverksamhet förstone tycks innebärapå i inteen som
särskilt förändringar fördramatiska länsstyrelsens del

förstå reaktionernaFör måste beakta landshövdingamasatt man ar-
informellabete dag och den arbetsdelning ofta finns mellani som

landshövdingar och länsstyrelse. Landshövdingama sigengagerar
starkt och lägger del sitt arbete på, de för länen strategisktstoren av
viktiga utvecklingsfrågoma. Länsstyrelsen i övrigt arbetar mer som en
traditionell förvaltningsmyndighet. utvecklingsfrågoma försNär över
till självstyrelseorganet förändras landshövdingamas roll på avgö-ett
rande reformen totalt dramatisk. mångainte så Förärsätt, även settom
landshövdingar blir rollen mindre stimulerande tyngdpunkten inär ar-

traditionellbetet kommer ligga på tillsynsuppgifter och påatt t.ex. mer
myndighetsutövning.

förändringarna förlorar maktlandshövdingama innebär deFör att
Möjligheterna påverka länetsoch politiskt inflytande i regionen. att

utveckling minskar. inflytande landshövdingama har kunnat iDet utöva
ämbete positionlänet bygger mycket på de i kraft sitt och sinatt av som

näringslivs-länets främsta företrädare har kunnat driva utvecklings-,
och sysselsättningsfrågor. positionen kan kommaDen övertasatt avnu
den ledande företrädaren för älvstyrelseorganet.

bakgrundkonstateras flertalet landshövdingar harI rapporten att en
för kaninom politiken i vid bemärkelse. Två principer rekryteringen

därvidlag utgår från informell kvotering mellanurskiljas. Den ena en
där oftast långpartier. andra bygger på belöningssystemDen ett

och den centrala eller i regeringentjänst inom statsapparaten,trogen
närstående intresseorganisationer, premieras.

diskvalifice-Naturligtvis skall bakgrund politiken inteinom varaen
rande erfarenhetför tjänst landshövding. borde långTvärtomsomen en

kvalificerat politiskt arbe-arbete merit i sammanhanget. Iutgöraav en
med länets utvecklingsfrågor har landshövdingen gränslan-sig itet rört

det mellan politik och förvaltning, där erfarenheter från den politiska
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länsutvecklingsdelen ivärdefulla. Närsärskilttordevärlden nuvara
frånämbetettyngdpunkten iförskjutsnedlandshövdingerollen entonas

"förvaltar-traditionell"utvecklarroll tillpolitiskt-administrativ en mer
liknasituationdennaikommer attLandshövdingerollenroll. enmer

"dugliga"därmed behovettordetillspetsatverkschefs. Någotvanlig av
länsföreträdarerepresentativa attbehovetöka ochverkschefer att av
rekiyteringsförfa-ocksåtankeorimligingen attminska. Det är anpassa

roll.förändradedennarandet till
bakgrundsärskilt viktigrekryteringspolitik motgenomtänkt ärEn

myndighets-tilldelegeratsharbefogenheterde många numerasomav
regeringensocksåi dagbetraktasUtnämningsmakten ettnivån. avsom

förvaltningspolitiskadenförvaltningen. Imedelviktigaste pro-att styra
blanddetdärchefspolicy, annatfastlagtregeringenharpositionen en

utifrånskall skemyndighetscheferrekryteringenunderstryks att av
urvalsför-omsorgsfulltochsökförfarandebrett ettpreciserade krav, ett

till ämbetetrekryteringens.51. För1997/98:136,prop.farande som
uppenbarli-gällerregionala nivåndenpåfrämsta representantstatens

tillrekryteringförändradförutgångspunktpolicy. Endennainte engen
praktiskai detregeringenkundelandshövdingeämbetet att ageran-vara

Chefsrekrytering.förpolitikfastlagdaföljer sindet egen

Slutord

iakttagelse iåterkommandelättdetefterhand atthär attSå i är ense
denpåaktörerviktigamycketlandshövdingarna ärdenna är attrapport

emellertidharbetydelseLandshövdingarnas storaregionala scenen.
forskningen,sigförtjänar,denuppmärksamhetdeninte avvarerönt

samhällsorganisationen.regionaladenreformeravelatdeeller somav
stat-regionrelationenförrefonnregionalviktigytterligareNär ennu -

dethävdavill jag attskall sjösättas,viktigasteallradekanske en av -
ökadlandshövdingerollenutfalletförbetydelse attstrategisk gesär av

refonnarbetet.fortsattai detuppmärksamhet
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Bilaga
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Frågeformulär landshövdingar-

Rollfrågor

det sig Dukommerhurlandshövding sedan attvaritharla. Du xxxx,
duerbjuden denna tjänstblev tror

landshövdingblierbjudandetsvårtdet attlb. Var accepteraatt

med tjänstentilltalandeVad Du2a. mestvaraanser
tilltalandeminst2b. Vad Du varaanser

uppgiftviktigastelandshövdingensDu3a. Vad varaanser
Är det ilandshövdingerollentyngdpunkten i att3b. lägger DuVar

företrädareeller länetshandförsta statensvara

bra,Duerfarenhetsmässigtbakgrund.Vilken t.ex. varaanser
halandshövdingförviktig,eller atten

förändraseller påförändrats,har är vägrollen attTycker Du

politisk tjänstlandshövdingtjänstenUppfattar Du6a. som ensom
partipolitiskej

dettamedproblemfall någraså6b. iSer Du

Styrfrågør

RegeringskanslietochregeringentillrelationenpåHur Du7a. ser
sättfungera braför påutformas ettrelation attbör denna7b. Hur

central nivåpåmyndighetertillpå relationernaDu8a. Hur ser
sättbrapåfungeraförutformas ettrelationerdessa8b. bör attHur

regionalpåandra aktörertillpå relationerna9a. DuHur agerarsomser
nivå

bra sättpåfungeraförutformas ettdessa relationerbör att9b. Hur

rollstyrelsenspåDu10. Hur ser

ökadedenochEU-medlemskapetharkonsekvenserVilka11a.
landshövdingför Digfåttinternationaliseringen som

länsstyrelsenlb.1 För
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Övrigt

Är det villnågot tycker harDu Du jag missatannat ta attupp som
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SVARSKORT
arbete. Vilandshövding har i sittkontakterintresserade deVi är ensomav

följandefylla ikontakterDina attdärför försökaber Dig genomange
schema.

Sällanl En/ettll stonstortstort
/aldngsettsett sett par

gångervarjevarjevarje
månad årdag vecka per

DD DDDpå Ditt departementStatsråd

D DDD Dpå Ditt departementStatssekreterare

D D DDDstatsrådAndra

DD DDDstatssekreterare4. Andra

D DDDDpå Ditt departementTjänstemän

DDDDDpå departementandraTjänstemän

DD DD Dmyndigheterpå centralaTjänstemän

D DDDDstatliga IänsorganiTjänstemän

DDDDDlänsstyrelserandraförFöreträdare

DDDDDlandstingforFöreträdarel0.

DDDDDför kommunerFöreträdarell.

DDDDDregeringsparti riksdageniförFöreträdare12.

DDDDDoppositionsparti i riksdagenförFöreträdare13.

DDDDDorgan/internationellalörFöreträdare14.
länderandra

DDDDDföretaglörFöreträdare15.

DDDDDintresseorganisationerforFöreträdare16.

DDDDDl7. Journalister

DDDDDmedborgareEnskilda18.
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