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Abstract 

Region Skåne skapades för tio år sedan med ändamålet att förstärka den regionala 
demokratin. Den här uppsatsen syftar till att studera hur pass långt Region Skåne 
kommit i den demokratiska utvecklingen. Utifrån en normativ analys diskuteras 
de tre demokratiidealen, valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati, 
som alla bör ingå för att kunna göra en demokratisk bedömning. De tre 
demokratiidealen omsätts i mät- och undersökningsmetoder för att i uppsatsens 
empiriska del kunna studera Region Skånes demokrati. Utifrån de fastställda mät 
och undersökningsmetoderna dras slutsatsen att Region Skåne inte till fullo 
uppnår något av demokratiidealen, och att organisationen fortfarande innehar flera 
demokratiska brister som bör förbättras, detta trots att demokratin inom regionen 
utvecklas och att regionen sedan dess skapande fört med sig flera demokratiska 
fördelar. 

 
Nyckelord: valdemokrati, deltagardemokrati, samtalsdemokrati, regionalisering, 
Region Skåne 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Region Skåne är ett specifikt fall, som tillsammans med Västra Götalandsregionen 
är ett regionprojekt under försöksverksamhet. Region Skåne bildades 1997 och 
skulle på uppdrag från regeringen bedrivas fram till 2002. Men efter att 
försöksverksamheten har förlängts med flera etapper har nu Region Skåne fått 
mandat fram till 2010. Vad som särskiljer Region Skåne från andra län är att de 
förutom ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågor och kollektivtrafiksfrågor även 
har ansvar för den regionala utvecklingspolitiken. 

Genom en sammanslagning av Malmöhus och Kristianstads län bildades 
Region Skåne och ett direktvalt regionfullmäktige med säte i Kristianstad 
skapades. Ett av syftena med den regionala försöksverksamheten var att förbättra 
den demokratiska förankringen. Enligt den tillsatta regionberedning som föreslog 
att Region Skåne skulle bildas fanns framförallt två viktiga bakomliggande 
faktorer. Dels skulle de regionala utvecklingsfrågorna få en bättre demokratisk 
dimension än om länsstyrelsen skulle fortsätta ha hand om dessa frågor, och dels 
skulle ett direktvalt regionfullmäktige vara mer demokratiskt än något annat 
alternativ (Johansson 2001 s.363).  

När nu Region Skåne funnits i tio år är det lämpligt att studera om de uppnått 
den demokratiska förankringen som regionprojektet syftade till. Detta ligger också 
i tiden då den tillsatta ansvarskommittén skall se över samhällsorganisationen och 
föreslå nya ansvarsförhållanden och regiongränser. Försöksverksamheten, Region 
Skåne utgör här ett viktigt underlag och hur väl Region Skåne lyckats ta vara på 
de demokratiska värdena är ytterst centralt vid en bedömning om regioners vidare 
framtid. Denna uppsats kommer därför att belysa demokratiska aspekter gällande 
Region Skåne. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bedöma Region Skånes 
demokrati. Då demokrati är ett svårdefinierat begrepp, krävs det först en vidare 
diskussion och en normativ analys om vad som bör gälla för att kunna bedöma 
demokratin. Här kommer tre demokratiideal att användas som med olika 
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synvinklar belyser demokratibegreppet. Frågan som ligger till grund för denna 
normativa analys lyder: 

– Hur bör ett demokratiskt styrelseskick se ut enligt de tre 

demokratiidealen, valdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati? 

 
Efter att utifrån demokratiidealen preciserat en gemensam demokratinorm, blir 
nästa steg i abstraktionsstegen att operationalisera demokratiidealen för att 
komma närmre en bedömning av Region Skånes demokrati. För detta ligger 
följande fråga som grund: 

– Hur kan man mäta och undersöka demokratiidealen empiriskt för 

att bedöma Region Skånes demokrati?  

 
När undersökningsmetoderna är fastslagna kommer de att appliceras på Region 
Skåne, för att kunna svara på frågan: 

– Uppfyller Region Skåne kraven som de tre demokratiidealen ställer, 

utifrån det som mäts och undersökts? 

 
Genom de tre frågeställningarna, som delvis bygger på varandra kommer alltså 
begreppet demokrati beskrivas, för att senare operationaliseras och 
problematiseras i förhållande till Region Skåne 

1.3 Metod och material 

Den huvudsakliga metoden som uppsatsen bygger på är att knyta samman 
normativteori med empirisk forskning. I uppsatsen första del används normativ 
teori för att kunna skapa en gemensam princip om hur en demokratisk 
organisation som Region Skåne bör se ut. Enligt Lundquist är den normativa 
grunden en förutsättning för att vi ska veta vad vi letar efter i den empiriska delen 
(1998 s.51). Denna teoretiska del av uppsatsen är också skriven för att ge en 
förförståelse för demokrati och dess viktiga komponenter. Därför beskrivs de tre 
demokratiidealen ganska utförligt för att få den kunskap som är nödvändig för att 
kunna utreda demokrati. För om grunden saknas till varför demokrati bör studeras 
utifrån vissa perspektiv så blir en utredande empirisk del svåruppnådd. Bergström 
och Boréus skriver att utan förförståelse är tolkning omöjlig (2005 s.25). 

I uppsatsens andra del kommer de operationaliseringar som tagits fram i den 
teoretiska delen att appliceras på Region Skåne. Uppsatsen kan därför till stor del 
ses som en fallstudie, där Region Skåne är det utredande objektet. En fallstudie 
har både brister och förtjänster. Till bristerna hör att man inte kan veta om 
resultatet är representativt. Men då Region Skåne endast är en av två 
försöksregioner med samma utformning, är inte syftet att det skall kunna 
representera något annat, utan denna fallstudies förtjänst är att den 
förhoppningsvis skall kunna vara behjälplig så till vida att de demokratiska brister 
som lyfts fram i uppsatsen kan vara användbara dels för arbetet kring en vidare 
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regionalisering och dels för att Region Skåne själva skall få kännedom om var 
bristerna ligger för att kunna vidareutveckla det demokratiska arbetet. 

Materialet som används till den empiriska delen är till största del tidigare 
forskning som är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Utifrån de normer 
som satts upp i uppsatsens teoretiska del har olika forskningsresultat tolkats. 
Framförallt kommer två omfattande forskningar användas i denna uppsats. SOM – 
institutet, har i boken Nya Gränser – Skåne presenterat ett brett 
enkätundersökningsmaterial som bland annat belyser de skånska medborgarnas 
relation till Region Skåne (Nilsson, (red), 2006). Men då detta material inte varit 
tillräckligt för att besvara uppsatsens frågeställningar har bland annat Johanssons 
till största del kvalitativa studie, Regionförsök och demokrati - demokratisk 
legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götalnad, använts. 
En kvalitativ studie kan nämligen enligt Esaiasson med flera fånga upp helheten 
på ett annat sätt än en kvantitativ studie som endast drar sitt resultat utifrån 
”summan av delarna” (2005 s.233). Därför har Johansson, men även annan 
kvalitativ forskning som används i uppsatsen utgjort ett viktigt underlag. 
Johansson drar sina slutsatser framför allt utifrån hans djupintervjuer med 
personer som varit involverade i det regionala arbetet, men kompletterar även med 
enkätundersökningar han genomfört på ledande kommunpolitiska företrädare i 
Skåne. Då detta sekundärmaterial som främst ligger till grund för uppsatsen inte 
varit fullständigt, har en del egna undersökningar gjorts, bland annat en mindre 
enkätundersökning och studier av budgetar och massmedialdebatt som är så färsk 
att inget hunnits skrivas om det ännu. 

Slutligen kan sägas att uppsatsens metod med att knyta samman normativ teori 
med empirisk forskning inte har varit något vanligt förekommande i studiet av 
Region Skåne, och därför hoppas jag att den här uppsatsen kan väcka intresse och 
kanske presentera och föreslå vissa utgångspunkter för hur man vidare kan forska 
kring demokrati och Region Skåne. 
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2 Vad är demokrati? 

För att kunna fastställa hur pass demokratiskt förankrat Region Skåne är krävs 
först och främst en teoretisk diskussion och definition av begreppet demokrati. Då 
demokrati är ett omtvistat begrepp skapas det redan här komplikationer. Flera 
demokratiteoretiker hävdar till och med att det inte finns någon gemensam syn på 
hur demokrati skall mätas eller värderas (Johansson 2005 s.8). Detta kan vara en 
avskräckande ståndpunkt för att studera demokrati. Men demokrati är en 
huvudkomponent för ett fungerande statskick och det är därför också viktigt att 
det forskas kring det. För demokrati är enligt gammalt talspråk något som ständigt 
bör erövras och utvecklas (Johansson 2005 s.128).  

Floran av demokrativärden är många, Gilljam och Hermansson (2004 s.13) 
sammanfattar några av dem, ”folksuveränitet, politisk jämlikhet, folkviljans 
förverkligande, politiskt deltagande, allmänanda, personlig utveckling, upplyst 
förståelse, tolerans och förståelse för andras uppfattningar, hänsynstagande till 
minoriteters och individers rättigheter samt legitimitet för politiska beslut och för 
styrelseskicket som helhet”. Dessa värden kan onekligen inte appliceras var för 
sig när Region Skånes demokrati skall studeras, utan de används bäst inom ramen 
för de tre normativa demokratiteorierna som med olika infallsvinklar tolkar och 
beskriver demokrati. De tre normativa demokratiteorierna kommer hädanefter att 
benämnas som demokratiideal. Idealen valdemokrati, deltagardemokrati och 
samtalsdemokrati har i olika former förekommit i demokratilitteratur. Jon Elster 
(1986) använder sig av dem, och senast har idealen legat som grund för ett 
svenskt ämnesövergripande forskningsprojekt där 21 författare tillsammans givit 
ut antologin, Demokratins mekanismer (red. Giljam och Hermansson 2004). 

De tre demokratiidealen är som sagt av normativ karaktär, det vill säga hur ett 
demokratiskt styrelseskick bör se ut. Genom att först göra en normativanalys, 
vilket kommer att göras under uppsatsens första del, är det möjligt att senare gå 
vidare till den empiriska delen, där rådande förhållande kartläggs för att slutligen 
avgöra om Region Skåne är demokratiskt förankrat så som de olika idealen 
förespråkar. Syftet med denna teoretiska del är att diskutera demokratiidealen, att 
för varje ideal i möjligaste mån operationalisera så att de blir empiriskt 
användbara för bedömningen av Region Skånes demokratiska förankring och att i 
slutet väga idealen mot varandra för att skapa riktlinjer och en definition för hur 
det bör se ut om Region Skåne skall vara demokratiskt förankrat. Diskussionen 
nedan kommer dock att bland annat präglas av demokratiidealen inte alltid är så 
lätta att mäta vilket försvårar en operationalisering. Denna del kan därför ses som 
en inledning till den empiriska delen, där det nedan analyseras vad som skulle 
kunna vara mätbart dels för annan forskning och dels vad som är mätbart inom 
den här uppsatsens ramar för att uppnå ett resultat. I följande tre avsnitt kommer 
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demokratiidealen diskuteras var för sig innan en gemensam hållning kan formas i 
avsnitt fyra. 

2.1 Valdemokrati 

Idealet valdemokrati betonar vikten av regelbundna val, och lägger därmed 
särskild stor vikt vid valrörelserna och utesluter på så vis påverkan från 
medborgarna mellan valen. Idealet bör inte förknippas med det representativa 
styrelseskicket, då det representativa styrelseskicket är en beteckning på det 
existerande statskicket, utan valdemokrati bör ses som ett renodlat ideal och som 
är en komponent i det representativa styrelseskicket (Gilljam och Hermansson 
2004 s.15-16).  

I det här avsnittet kommer valdemokratins två grundläggande modeller 
diskuteras som på olika sätt senare blir användbara i analysen av Region Skåne. 
Nilsson sammanfattar modellerna genom beskrivningen av att mandatmodellen 
handlar om röstandet på partiernas program och sanktionsmodellen är den där 
väljarna i efterhand tar ställning om vad som åstadkommits under den gångna 
mandatperioden (2006 s.20). 

Mandatmodellens kärna är alltså att valhandlingen innebär ett direktiv från 
väljare till politiker. Modellen ställer enligt Naurin därmed ett antal krav dels på 
väljarna och dels på politikerna. Väljarnas ansvar består för det första i att rösta 
(2004 s.55-61). Detta krav är enkelt att följa upp för uppsatsens empiriska del med 
hjälp av statistik av valdeltagande i regionvalet. Det andra kravet på väljarna är att 
de skall hålla sig väl informerade om vad partierna står för, ha en uppfattning om 
vad de själva står för och rösta därefter, en så kallad åsiktsröstning (ibid.). Detta 
krav skulle kräva en mätning av medborgarnas kunskaper för att belägga om 
medborgarna uppfyller sitt ansvar. Enligt Lundqvist (2001 s.167) skulle en sådan 
här mätning få en låg validitet, då det inte är självklart hur man skall mäta 
medborgarnas kunskaper. Exempelvis har två mer omfattande forskningar gjorts, 
kring om medborgarna röstning går i enlighet med deras åsikter. Naurin 
presenterar båda dessa forskningar. Den första är gjord av Sören Holmberg och 
visar att medborgarnas kunskaper är tillräckliga för att åsiktsrösta. Medan den 
andra forskningen gjord av Roy Pierce där han drar slutsatsen att medborgarnas 
kunskaper är för låga för att åsiktsrösta och att väljarna inte uppfyller 
mandatmodellens krav (2003 s.57-60). Då olika forskningar alltså kommer fram 
till skilda resultat är det inom den här uppsatsens ram inte möjligt att mäta 
medborgarnas kunskaper och värdera dem på ett objektivt sätt, däremot har 
Skånes medborgares uppfattning om regionen mäts vilket kan ge en härledning 
om åsiktsröstningens möjligheter. 

Kravet på partierna inför valet är att presenterar sina åsikter och genomföra 
vad de lovat om de blir valda. Om partierna utför vad de lovat är något det, enligt 
Naurin, med olika metodiska tillvägagångssätt forskats mycket kring, och där 
resultaten visar det samma, det vill säga att sannolikheten att ett vallöfte 
genomförs är större än att det bryts (2004 s.60-61). Visserligen har inte någon 
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forskning funnits i vilken utsträckning Region Skånes politiker hållit sina löften, 
vilket därför skulle vara intressant då det är centralt för valdemokratin. Men 
eftersom tidigare forskning visar en trend över att uppfyllandet av vallöftena inte 
är valdemokratins största inneboende problem har det i den här uppsatsen i stället 
valts att fokusera kring om partierna uppfyllt det som Naurin kallar 
mandatmodellens andra krav, det vill säga om de levererat tydliga alternativ, så att 
väljare upplever att de har något att välja emellan (2004 s 55). Om väljaren hade 
några klara alternativ inför regionvalet 2006 är alltså något som kommer att 
utredas närmre i uppsatsens empiriska del, där valmanifest, partiernas budgetar 
och debatten inför valet kommer att analyseras. Lundquist påpekande kan vara 
intressant för kommande del, då han menar att det i dagens Sverige inte är 
självklart att partierna erbjuder tydliga alternativ (2001 s.223-224). Han påpekar 
dels att väljarna inte vet hur partierna kan tänka sig att bilda regering och dels att 
partierna inte deklarerar vad de skall göra med sina mandat i vissa sakfrågor. De 
oklara beskeden kan enligt Lundquist bero på att partierna är internt splittrade och 
vill behålla handlingsfriheten så länge som möjligt vilket därför resulterar i oklara 
alternativ för väljarna. 

Om mandatmodellen fokuserar på att väljarna skall rösta på det parti de tror 
kommer att kunna styra bäst i framtiden, så handlar sanktionsmodellen i stället om 
att blicka tillbaka och utvärdera. Vissa komponenter skriver Kumlin om som dock 
försvårar ansvarsutkrävandet, där några av dem tål att nämnas. Den ekonomiska 
konjunkturen är ibland ett starkare motiv till att rösta på ett annat parti än vad det 
regerande partiet i själva verket åstadkommit. Ansvarsutkrävande kan också vara 
svårt då flera av väljarna inte är lika benägna att byta parti. Likaledes är det inte 
heller alltid självklart att man vet vad regeringen åstadkommit, då detta sällan 
behandlas i valkampanjer. Slutligen kan det också vara svårt med 
ansvarsutkrävande då man inte vet vem som är ansvarig eftersom partier 
samarbetat eller att frågor kan ligga på flera nivåer så som exempelvis både på 
statlig och regional nivå (2004 s.83-97). Dessa komponenter talar alla för att det 
ansvarsutkrävande som sanktionsmodellen kräver kan bli svårt att uppnå. Den 
skilda karaktären av komponenterna visar också på att det skulle kräva olika 
tillvägagångssätt och insatser för att operationalisera dem. I den här uppsatsen har 
således en avgränsning gjorts som anses vara tillräcklig för att förklara 
ansvarsutkrävandets brister. Enligt Bäck (2004 s.66-72) är nämligen en första 
förutsättning för att kunna utkräva ansvar att väljarna känner till vilka som styrde 
förra mandatperioden för att på så vis kunna rösta bort de styrande vid ett 
missnöje. En enkätundersökning över hur stor andel som känner till vilka som 
styrde i Region Skåne förra mandatperioden och som redovisas senare kommer att 
ligga som grund vid en bedömning av möjligheten till ansvarsutkrävande. 

2.2 Deltagardemokrati 

Det andra demokratiidealet, deltagardemokrati kännetecknas av aktiva och 
engagerade medborgare som även tar ansvar mellan valen. Idealet framförs ofta 
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inte som något som skall ersätta valdemokratin utan snarare något som bör 
komplettera det (Gilljam och Hermansson 2004 s.19). I Putnams 
uppmärksammade bok, Den fungerande demokratin (1996) belyses vikten av 
medborgerlig aktivitet för en fungerande demokrati. Även bland de svenska 
politiska partierna tycks det finnas en gemensam ståndpunkt kring betydelsen av 
deltagardemokratin. Gilljam och Hermansson (2004 s.20) beskriver politikernas 
samstämmighet med att man tror att ett brett politiskt deltagande kan lösa 
valdemokratins inneboende problem, bestående av ett sjunkande valdeltagande, 
ökad politikermisstro och en växande känsla av politiskt utanförskap för 
medborgarna. Lundquist går snäppet längre i sin argumentation för 
deltagardemokratin. Han menar att valdemokratin har en ”låg ambitionsnivå” då 
det endast fokuseras på själva valet och utesluter medborgarna under 
mandatperioden. Slutligen konstaterar Lundquist att demokratin endast kan 
överleva genom den enskilde individens engagemang och medverkan (2001 
s.153-154).  

Utifrån ovanstående hänvisningar och resonemang kommer deltagardemokrati 
följaktligen behandlas utifrån något önskvärt och nödvändigt. Men innan idealet 
operationaliserats för den empiriska delen, är en diskussion om vad 
deltagardemokrati kan leda till på dels individnivå och dels på kollektivnivå 
relevant för att kunna belägga förutsättningarna för deltagande för att uppnå dess 
positiva konsekvenser. 

Vilka de positiva konsekvenserna är råder det bland forskare konsensus kring, 
enligt Jarl. För det första antas deltagande ge upphov till psykologiska effekter, i 
form av ökat politiskt självförtroende där individer lär sig att lita på sin egen 
förmåga. För det andra bidrar deltagandet till utbildande effekter, så som ökat 
politiskt intresse och ökad politisk kunskap. De utbildande effekterna består även i 
lärdomen att anpassa sina preferenser till andra medborgare och därigenom snäva 
av sitt egenintresse. I en kombination av de psykologiska och utbildande 
effekterna anser förespråkare för deltagardemokratin att medborgarna senare även 
skall vilja delta i andra sammanhang (2003 s.128). 

De förväntade effekterna av deltagande har klarlagts men vilka förutsättningar 
skall då gälla för att de skall förverkligas? Även här är litteraturen enad, skriver 
Jarl. Den främsta förutsättningen är att deltagarna upplever att de har inflytande 
och att deltagandet känns meningsfullt. För ju mer inflytande deltagarna upplever 
att de har, ju högre chans är det också att de uppnår de positiva konsekvenserna så 
som de psykologiska och utbildande (ibid. s.130-131). Denna slutsats blir 
väsentlig när Region Skånes demokrati senare skall prövas, det vill säga det 
räcker inte att det finns möjlighet till deltagande, deltagandet måste också 
upplevas som betydelsefullt för medborgarna. 

Deltagande ger alltså vissa positiva konsekvenser under rätt förutsättningar för 
individen. Men deltagandet kan även riskera leda till en negativ utveckling för 
såväl individ som samhälle om det inte är rätt form av deltagande. Deltagandet 
skall präglas av rätt balans mellan individerna, som skall uppleva inflytande, och 
de folkvalda och politiskt ansvariga, som inte skall fråntas den makt och de 
befogenheter de fått från folket. Deltagandet skall dessutom inte resultera i 
missnöje och frustration som kan överföras till andra sammanhang och till 
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demokratin som helhet (ibid. s.139). Ytterligare två negativa konsekvenser av ett 
utbrett deltagande har framförts och kan båda motbevisas till fördel för 
deltagardemokratin. För det första har det framförts en oro över att medborgarna 
har bristande kompetens för att delta. Lundquist bemöter detta med att hänvisa till 
tidigare forskning där man kommit fram till att medborgarna kan genomföra 
insiktsfulla resonemang om politiska frågor, de förmår hantera information och 
medborgarkollektivet leder ofta till rationella åsikter där den allmänna opinionen 
vanligtvis är stabil (2001 s.168-169). För det andra har oro framförts över att 
representativiteten mellan väljare och valda skall påverkas av det politiska 
deltagandet. Rädslan ligger i att ett deltagande endast från aktiva medborgare skall 
leda till politisk ojämlikhet. Detta konfronteras dock i Wohlgemuths forskning 
(2004 183-184) då han jämförde passiva deltagare med aktiva deltagare på flera 
nivåer och drog slutsatsen att trots ett ojämlikt deltagande så förbättras 
åsiktsöverensstämmelsen mellan medborgare, aktiva så som passiva, och valda. 

Trots att ett utbrett deltagande från olika håll har ifrågasatts finns ändå ett 
övervägande stöd för deltagardemokratins positiva konsekvenser och att det är en 
viktig mekanism för det demokratiska systemet. Då detta fastlagts blir det viktigt 
att deltagandedemokrati får en tydligare definition för att den skall bli empirisk 
prövbar. Gilljam och Hermansson beskriver två former av deltagande. För det 
första deltagande som påverkansförsök, vilket konkret kan innebära 
namninsamlingar, uppvaktningar, aktioner och demonstrationer, och för det andra 
ett direktdemokratisktdeltagande vilket kan innebära lokala brukarstyrelser, 
grannskapssammanslutningar, medbestämmande på arbetsplatserna och 
folkomröstningar (2004 s.19). Teorell beskriver också deltagandedemokratins två 
viktigaste former. Deltagande i försök att påverka är enligt honom den mest 
dominerande i forskningen och innebär att man försöker påverka de som har det 
direkta ansvaret. På så vis får beslutsfattarna information om vad väljarna tycker 
och kan arbeta därefter. I det direktdemokratiska deltagandet skall deltagarna i 
stället själva vara med i beslutsprocessen. Definitionen bör enligt Teorell dock 
inte ses som att man vill avskaffa representativa institutioner utan i stället att det 
direktdemokratiska deltagandet bör få mer utrymme. Men oavsett vilken form av 
deltagande det rör sig om föreslår Teorell samma tillvägagångssätt för att 
empiriskt mäta om deltagaridealet är uppnått. Det handlar om att mäta den relativa 
mängden deltagande och förekomsten av det (2004 s.324-328). Dock innan 
mängden mäts kan det i Region Skånes fall vara lämpligt att studera om dels 
politikerna och dels medborgarna uppfyller de krav som är en första förutsättning 
för att deltagande skall fungera. Jarl (2004 s.140) menar att politikernas ansvar 
ligger i att skapa möjligheter och förutsättningar för att kunna delta och att kunna 
hantera väljarnas krav och påtryckningar. Medan bakgrunden till att medborgarna 
skall engagera sig är att det finns en vilja till deltagande. Forskning som Gilljam 
redovisar tyder på en generell tendens av stagnerande eller minskat intresse för 
politisk aktivitet och stöd för deltagardemokratin (2004 s.190-191). Det blir därför 
intressant att med hjälp av annan forskning studerar om Region Skåne kan ha 
bidragit till några förbättringar och hur viljan till att engagera sig ser ut. 
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2.3 Samtalsdemokrati 

De två demokratiidealen som nu diskuterats, valdemokrati och deltagardemokrati 
har enligt Karlsson under lång tid varit de mest ledande normerna för hur 
styrelseskick bör utformas. Valdemokratin, som koncentrerar medborgarens roll 
endast kring de allmänna valen då de skall utse sina företrädare och i efterhand 
utkräva ansvar ifrån dessa. Det andra idealet, deltagardemokrati som till skillnad 
från det första betonar medborgarens aktiva roll under mandatperioden. Trots de 
två idealens skilda syn på demokratin kan dock en gemensam nämnare finnas. 
Denna beskriver Karlsson som att båda fokuserar på den process där 
sammanslagning av individuella preferenser blir kollektiva beslut. 
Samtalsdemokrati eller som det också kallas, det deliberativa demokratiidealet, 
kan ses som en reaktion på de länge två dominerande idealen. Idealet fokuserar på 
processen där individuella preferenser bildats i stället för föreställningen om att 
individuella preferenser redan finns och är bestämda. Samtalsdemokrati 
etablerades med synen på att det rationella politiska samtalet skulle ligga till 
grund för ett fungerande demokratiskt system (2004 s.214). 

Premfors var en av de första som aktualiserade begreppet deliberativ 
demokrati i Sverige. I hans bok Den starka demokratin redogör han för att normen 
om den deliberativa demokratin redan framfördes av John Stuart Mills men att det 
nya ligger i att samtalet även bör äga rum på en medborgarnivå, i stället för endast 
på elitnivå (2000 s.36). Den största idégivaren för samtalsdemokratin får ändå 
tillskrivas Jürgen Habermas. Gilljam och Hermansson skriver att hans 
demokratiideal karaktäriseras av tre drag. För det första kännetecknas 
samtalsdemokratin av opinions- och preferensbildning, där medborgaren genom 
samtal ska kunna skapa sina egna åsikter, då dessa på förhand inte ses som givna. 
För det andra är idealet emot makt och intressekonflikter och strävar i stället åt att 
alla skall vilja ta till sig och förstå varandras argument. För det tredje anses att 
samtalet skall ha sådana effekter på våra åsikter att det kommer resultera i 
samförstånd och att en slutlig omröstning skall kännas överflödig (2004 s.22). 

Samtalsdemokratins teoretiska kärna har nu framlagts och det är dags att 
klargöra hur idealet kan användas i praktiken. Detta för att senare kunna applicera 
det normativa idealet på uppsatsens empiriska avsnitt om Region Skåne. Karlsson 
preciserar begreppet genom att skilja på förutsättningar och effekter för att 
slutligen definiera deliberation som en process (2004 s.215). Detta 
tillvägagångssätt är även användbart för att bedöma samtalets betydelse för 
Regions Skånes demokratiska förankring.  

Till en början med studerar Karlsson under vilka förutsättningar samtalet bör 
äga rum, det vill säga vem samtalar, hur många aktörer ingår i samtalet och var 
äger samtalet rum. När det gäller vilka som samtalar, så är den radikalaste formen 
av idealet att alla skall delta i samtalet, men eftersom det representativa 
styrelseskicket är det gällande, måste vi acceptera att ett samtal med allas 
delaktighet har en reducerande effekt på det representativa systemet. Därför kan 
samtalet både äga rum antingen mellan enbart medborgare, eller mellan 
representanter och medborgare, eller mellan enbart representanter (2004 s.215-
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216). På så sätt accepteras samtal på elitnivå. Följden av accepterandet innebär att 
det blir extra viktigt att studera beslutfattarnas lyhördhet för medborgarnas åsikter, 
vilket kommer att göras genom studiet av Region Skånes företrädares 
engagemang för medborgerligt deltagande och där organisationens struktur även 
spelar en central roll.  

Till följd av accepterandet av det representativa systemet samt att samtalet kan 
äga rum på flera nivåer, kan nu den andra aspekten av förutsättningar, det vill säga 
hur många aktörer som skall ingå i samtalet diskuteras. Detta genom att 
indirektdeltagande är fastlagt som godtyckligt vid sidan om att det 
direktdeltagande ibland är att föredra. För det indirekta samtalet, handlar det då 
snarare publikens storlek framför hur många som deltar i själva samtalet (ibid. 
s.216-217). För det direkta deltagandet är det enligt Karlsson svårt att sätta en 
antalsmässig gräns för hur många som bör delta för att inte påverka samtalets 
effekt och frågan lämnas därför öppen (ibid. s.217).  

Även accepterandet av det indirekta deltagandet hör samman med Karlssons 
tredje aspekt på förutsättningar för en fungerande samtalsdemokrati, nämligen en 
av samtalsdemokratins viktigaste punkter, att samtalet skall äga rum i det 
offentliga (ibid.). Både hos Habermas och bland de klassiskt liberala betonas 
vikten av offentlighet. Habermas menade att offentlighet får en förändrande effekt 
på debattörernas åsikter som kommer leda till samförstånd medan, liberalernas 
företrädare, Mill menade att offentlig debatt gör oss klokare, att fördomar raseras 
och att debatten tvingar fram de bästa argumenten kring varje idé (Gilljam och 
Hermansson 2004 s.23-24). Alltså olika varianter av samtalsdemokratin 
förespråkar båda offentlighet för en demokratisk förankring, därför blir det 
relevant att senare diskutera Region Skånes offentlighet och därmed också 
massmedias betydelse. Men samtidigt skriver Gilljam och Hermansson (ibid.) att 
offentligheten i sig inte skall förskönas, då den så till vida också kan leda till att 
argument inte tas på allvar i rädslan för att offentlighetens ljus skall döma den 
politiker som ger upp sitt argument till förmån för någon annans. Trots detta 
kommer utgångspunkten i uppsatsens empiriska del belysa offentlighet och 
massmedias betydelse utifrån något positivt och något som man bör sträva mot, då 
Region Skåne i dag inte anses vara i någon riskzon för att dess offentlighet skall 
motarbeta samförstånd mellan beslutfattarna. 

När det nu klargjorts för vilka normativa förutsättningar samtalsdemokrati bör 
äga rum under, är det lämpligt att gå vidare med vilka effekter den kan leda till. 
Som beskrivits tidigare är Habermas grundtanke med samtalsdemokratin att 
samtal skall förändra aktörers preferenser och leda till samförstånd. Här frågar sig 
dock Karlsson (2004 s.218) om detta är realistiskt och om samtalet inte även kan 
leda till att man behåller sina ursprungliga preferenser. Någon vidare fördjupning i 
denna fråga kommer det här inte ägnas något utrymme för här, då det ses som 
ytterst svårt att mäta förändring av personliga preferenser. Detta skulle kräva flera 
djupintervjuer och både reliabiliteten och validiteten skulle kunna ifrågasättas, 
dels genom tolkning av intervjumaterialet och dels om man verkligen mäter det 
man har för avsikt att undersöka. Dock skall inte uteslutas att senare forskning kan 
operationalisera denna del av idealet, men för uppsatsens räkning ses det som 
orimligt.  
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Det som däremot kan konstateras här och som även har en avgörande roll för 
att samtalsdemokratins betydelse inom Region Skåne är att, enligt Karlsson skall 
samtal och offentlighet leda till ökad legitimitet för politiska beslut och dess 
system. Legitimiteten uppnås genom att alla bjuds in till att delta i det offentliga 
samtalet (ibid.), vilket kan vara en viktig aspekt att föra med sig under uppsatsens 
del rörande Region Skånes nätverksbaserade karaktär. Ett deltagande oberoende 
om det leder till konsensus legitimeras nämligen ofta genom känslan av att få 
delta i den process som leder fram till beslut (ibid.). 

Samtalsdemokratiidealet har alltså diskuterats och en normativ analys har 
gjorts för att idealet skall vara användbart för uppsatsens empiriska del. Det har 
också fastlagt att alla beståndsdelar i idealet inte är mätbara och kan därför inte 
användas när idealet skall appliceras på Region Skåne. Men för att kunna få en 
fullständig bild av Regions Skåne som en eventuell demokratisk institution 
behövs även de andra två idealen användas och därför kommer det i 
nästkommande avsnitt diskuteras hur de tre idealen bör förhålla sig till varandra. 

2.4 Hur bör idealen förhålla sig till varandra? 

För att återknyta till vad som skrevs inledningsvis i denna del råder det skilda 
meningar om vad demokrati är. Men trots detta kommer det i det här avsnittet att 
resoneras kring hur en institution bör se ut för att vara demokratiskt, vilket ses 
som en nödvändighet för att senare kunna mäta och bedöma Region Skånes 
demokrati. Avsnittet kan ses som en analys och sammanfattning av de tre 
föregående. 

De tre demokratiidealen, som används för att förklara demokrati framför alla 
viktiga komponenter som bör ingå i demokratin. Dock bör valdemokratin spela 
huvudrollen. Detta på grund av att vi accepterar det representativa styrelseskicket 
och utgår från det då detta är dagens gällande. Att valdemokratin är det som bör 
vara det främsta hör samman med att det centrala elementet i idealet är just de 
regelbundna valen som också det representativa systemet bygger på. Skulle 
deltagardemokratin och samtalsdemokratin gälla i dess radikalaste form skulle vi 
inte ha några val utan medborgarna skulle vara med i alla beslut, vilket ses som 
ogenomförbart och så till ledes bör idealen därför i stället ses som viktiga 
komplement till valdemokratin. 

Valdemokratin har nämligen i dagens samhälle vissa inneboende problem, så 
som sjunkande valdeltagande, ökat politikermisstro och en växande känsla av 
politiskt utanförskap, som kan komplimenteras och lösas av deltagardemokratin 
och samtalsdemokratin. Valdemokratin har beskrivit utifrån mandat och 
sanktionsmodellen, och med hänseende från båda modellerna kan utläsas att 
valdemokratin blir svår att uppfylla utifrån dagens system. Mandatmodellen 
kräver bland annat att väljaren skall ha flera tydliga alternativ att välja emellan 
och sanktionsmodellen kräver möjlighet till ansvarsutkrävande, vilket redan har 
visats innebära svårigheter. 
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Deltagardemokrati har visat sig leda till psykologiska och utbildande effekter 
vilket också bör innefattas inom demokratins gränser. Samtalsdemokratin är viktig 
då den legitimerar det demokratiska systemet genom dess betoning av det öppna 
offentliga rummet och att det inom en demokrati också skall finnas möjligheter att 
individuella preferenser skall kunna bildas. 

Vilka ideal bör då gälla när Region Skåne studeras? Här bör en skillnad göras 
beroende på vilka frågor det rör sig om, vilket Nilsson belyser i Nya Gränser och 
vilket även överensstämmer med det förhållningssätt som kommer vara det 
gällande för den fortsatta undersökningen. Specifikt för Region Skåne är ju att de 
har hand om både välfärdsfrågor och utvecklingsfrågor. När det gäller 
välfärdsfrågor anser Nilsson att valdemokratin skall vara utgångspunkten och de 
andra skall ses som komplement. Utvecklingsområdet präglas mycket av samtal 
och förhandlingar, då deltagardemokratin och samtalsdemokratin får en mer 
central roll, men där en förankring i valdemokratin är nödvändig då samtalet och 
deltagandet främst sker på elitnivå (2006 s.24). 

Genom att det nu tagits ställning till hur idealen bör förhålla sig till varandra, 
blir det också lättare att gå över till den empiriska delen där Region Skånes 
demokrati kommer att bedömas utifrån de demokratiideal som här diskuterats. 
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3 Idealens tillämpbarhet på Region 
Skåne 

3.1 Valhandlingen - en länk mellan medborgare och 
regionalpolitiker? 

I det här avsnittet kommer valdemokratin att tillämpas för att se om regionvalet 
uppfyller valdemokratins krav eller om det är så att valdemokratin behöver 
kompletteras med de andra idealen. Valdemokratin består av mandatmodellen och 
sanktionsmodellen, dessa modeller kommer var och en för sig att användas för en 
bedömning om vilken betydelse valhandlingen spelar i relationen mellan 
medborgarna och regionalpolitikerna.  

3.1.1 Mandatmodellen 

Valhandlingens innebörd för mandatmodellen är att väljarna genom att de röstar 
ger ett direktiv till politikerna om vad de vill ha uträttat. Men för att denna 
folkvilja skall kunna förverkligas redovisar mandatmodellen en del krav som 
måste uppfyllas. I detta avsnitt kommer först kraven på de skånska medborgarna 
att studeras och därefter om regionpolitikerna uppfyller sina krav för att 
mandatmodellen skall fungera. 

Det första kravet på väljarna är att de skall rösta. Här har inte någon gräns 
satts upp för vad som är en acceptabel gräns. Vad man däremot kan se är att 
valdeltagandet till Region Skåne är lägre än till riksdagsvalet. Enligt 
valmyndighetens hemsida röstade 81,99 % i riksdagsvalet jämfört med 77,63 % 
till Region Skåne. Detta i sig är inget ovanligt då samma tendens kan ses över hela 
landet. Mer negativt för Region Skåne är istället att valdeltagandet är bland det 
lägsta när man jämför landstingsval. Bland de 20 landstingen är det bara fyra 
andra län som har lägre valdeltagande än Region Skåne. Anledningen till det lägre 
valdeltagandet ligger inte inom den här uppsatsens ramar, men det kan dock 
konstateras att trots att Region Skåne är mer självständigt och har fler 
ansvarsområden påverkar detta inte valdeltagandet i en positiv riktning. 

Enligt mandatmodellen skulle man också kunna förvänta sig att finna särdrag i 
röstfördelningen mellan regionvalet och riksdagsvalet, då dessa instanser har hand 
om olika områden. I Johannson (2005 s.39) analys, om Skåne är en medborgares 
region, tar han bland annat upp samma sak som kan hänvisas till en brist i 
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mandatmodellen, det vill säga om det inte finns några regionala skillnader. I hans 
undersökning finner han att inga särdrag kan urskiljas och konstaterar att 
medborgarna inte givit Region Skåne ”en annorlunda eller mer intresserad 
uppmärksamhet än vad som gäller för landstingsvalen i andra delar av Sverige” 
(s.41). Det samma gäller dock för Sveriges andra försöksregion Västra Götaland. 
Genom en jämförelse mellan röstfördelningen även valet 2006 kan det konstateras 
att väljarna har röstat i stort sett likadant i riksdagsvalet som i regionvalet. Enligt 
statistik från valmyndighetens hemsida skiljer sig inte partiernas (se bilaga 1) 
procentuella röstfördelning mer än 2 % mellan riksdagspartier och regionalpartier. 
Ett undantag för att där finns särdrag så som mandatmodellen föredrar är att 
Sverigedemokraterna i 2006 regionval fick över 6 % och därav tio mandat i 
regionfullmäktige. 

Fallet Sverigedemokraterna kommer det att återkommas till mer om när 
regionalpolitikernas ansvar diskuteras, men först skall mandatmodellens andra 
krav på väljarna beröras. Det fastslogs i teoridelen att det andra kravet om 
åsiktsröstning inte kommer att mätas, men dock kan resultat från SOM-institutet 
visa på att åsiktsröstning kan vara svårt att uppnå då en stor andel av Skånes 
befolkning inte hade någon uppfattning om varken regionalfrågor eller vad de 
tycker om regionpolitiker. När de intervjuade fick frågan, vad de ansåg om att 
Region Skåne tagit över ansvaret för bland annat hälso- och sjukvården och de 
regionala utvecklingsfrågorna, så svarade en tredjedel att de inte hade någon 
uppfattning och hälften av de återstående att de varken såg för eller nackdelar 
(Johansson, Folke 2006 s.120-121). I en annan fråga fick de intervjuade besvara 
vilket förtroende de hade för Skånes regionalpolitiker. Mer än hälften svarade att 
de inte hade någon uppfattning (Nilson 2006 s.132). Båda dessa undersökningar 
visar inte på att medborgarna är dåliga på att uppfylla kravet om åsiktsröstning, 
men det tyder på att det kan bli svårt att åsiktsrösta då en stor andel inte har någon 
uppfattning om varken den regionala politiken eller dess politiker, och länken 
mellan medborgare och regionalpolitiker är uppenbarligen då vag. 

Om Region Skånes befolkning uppnår kraven som mandatmodellen ställer på 
dem är alltså tvivelaktigt, men hur uppfyller då politikerna sina krav? Med 
hänvisning till resonemanget i teoridelen kommer det här att fokuseras på hur 
tydliga alternativ partierna levererade. Det första kravet om att väljarna skall 
kunna rösta på minst två alternativ uppfylldes genom att ett antal partier 
presenterade olika valprogram och kandidater. Men eftersom regionvalet handlade 
om ett val mellan två block, precis som Roijer konstaterar i sin artikel ”Region 
Skåne – De två blocken. Block mot block i regionvalet” (Sydsvenska Dagbladet 
060911) blir det här i stället relevant att jämföra om de två blocken utgjorde några 
alternativ. Eftersom de borgerliga antog en budget tillsammans, och miljöparitet, 
vänsterpartiet och socialdemokraterna en annan, spelar de enskilda partiernas 
valprogram inte någon väsentligt roll då överenskommelserna mellan partierna i 
stort sätt var fastslagna. Inte heller spelar de två partier som fick flest röster efter 
de sju etablerade partierna, Sverigedemokraternas och Sveriges pensionärers 
intressepartis valprogram något verkligt alternativ, så till vida att de sju etablerade 
partierna redan grupperat sig. Dessutom deklarerade både moderaterna och 
socialdemokraterna före valet att de kunde tänka sig alla möjliga samarbeten för 
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att undvika att Sverigedemokraterna hamnade i en vågmästarroll (Ingels, 
Kristianstadsbladet 060918). Innan valet kan det alltså konstateras att de egentliga 
alternativen bara var två, det borgliga alternativet och det rödgröna alternativet. 

Mandatmodellen kräver vidare att dessa alternativ skall inneha skiljelinjer för 
att valet skall bli så tydligt som möjligt för väljaren. Det svåra med den här 
operationaliseringen är dock att det inte definieras vad innebörden av tydliga 
alternativ är. Detta kan medföra validitetsproblem då olika bedömare kan komma 
fram till olika resultat. Ambitionen här blir därför att redogöra för vissa skillnader 
och likheter som kan finnas i de två budgetarna och som figurerat i dagspress, och 
om alternativen sedan är tydliga nog, lämnas därmed som en öppen fråga. 

Till att börja med kan en väldiskuterad fråga i val sammanhang studeras, det 
vill säga, frågan om skatten. Här visar inte partierna någon skillnad för den väljare 
som önskar en förändring av skattenivån. Båda partierna beräknar inför budgetåret 
att ha kvar samma skattenivå (jmf Allians för Skåne- preliminär Budget för 2007 
s.26 och Region Skåne – Budget 2007 s.80). 

Region Skånes huvuduppgift är att sköta sjukvården och här kan vissa 
skillnader beläggas. I Roijers artikel inför valet (Sydsvenskan 060911) kartlägger 
han skillnader mellan blocken gällande bland annat sjukvården. Den största 
åtskillnaden är synen på privatisering, där de borgerliga förespråkar fler privata 
alternativ än det rödgröna blocket. En annan skillnad han tar upp är också de 
borgerliga förslaget till avgift på barnsjukvården. Ytterligare skillnader i 
sjukvården kan finnas i jämförelse av budgeterna, men det är de nämnda 
skillnader som berör den enskilda väljaren mest, då flera andra förslag är mer av 
strukturell karaktär.  

När det gäller kollektivtrafiken är blocken eniga om att en utbyggnad av den 
skall äga rum (jmf Allians för Skåne- preliminär Budget för 2007 s.17 och Region 
Skåne – Budget 2007 s.77) En skillnad som kan utskiljas är dock att de borgerliga 
vill satsa mer på glesbygden vid utbyggandet och se en större självfinansiering 
från brukarna medan de rödgröna vill införa studentrabatt. 

När det gäller den regionala utvecklingen råder det stor samstämmighet. Båda 
blocken vill att den regionala utvecklingen förstärks och utvecklas (jmf Allians 
för Skåne- preliminär Budget för 2007 s.28 och Region Skåne – Budget 2007 
s.77). Blocken vill även se en påskyndning av utbyggandet av E22: an. En speciell 
betoning finns i de borgerligas budget där de även föreslår att ”Vägbolaget E22” 
skall bildas för en snabbare utveckling (Allians för Skåne- preliminär Budget för 
2007 s.20). Den rödgröna budgeten betonar inte E22an något speciellt i budgeten 
utan socialdemokraterna skriver i stället i sitt valmanifest om de satsningar och 
initiativ som tagits under förgående mandatperiod med de rödgröna i styre 
(Socialdemokraternas valprogram för Skåne 2006 s.22-23). Någon anledning till 
att påstå att de borgerliga har ett större intresse av E22 kan därmed inte beläggas. 

De största skillnaderna mellan blocken och de som framkom i valrörelsen har 
nu kartlagts, om de är tydliga nog kommer alltså enligt ovan inte tas ställning till. 
Däremot blir det intressant att nämna att de block som var givna från början som 
de två alternativen inte blev ett faktum efter valet. Inget av blocken fick ensam 
majoritet och för att undvika att Sverigedemokraterna skulle hamna i en 
vågmästarroll bildade de borgerliga en koalition med miljöparitet (Jörgensen, 
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Kristianstadsbladet 061020). Partierna var tydliga i valrörelsen med vilka block 
de tillhörde och de borgerliga deklarerade också tidigt att de inte kunde tänka sig 
att styra tillsammans med Sverigedemokraterna (Roijer, Sydsvenskan 060509). Så 
genom uttalande att man uteslöt samarbete med Sverigedemokraterna uppfyllde 
partierna mandatmodellens krav på tydlighet men kontraproduktivt kan det också 
sägas att det var svårt för väljarna att se alternativet miljöpartiet tillsammans med 
de borgerliga, då detta inte var något alternativ man framförde i valrörelsen. 
Miljöparitets politik fick en annan dimension än förväntat. 

Sammanfattningsvis, kan valdemokratin utifrån mandatmodellen visa på flera 
brister. Bland annat har Region Skåne inte fått en annorlunda uppmärksamhet, 
och några större särdrag i röstfördelningen finns inte. Någon uppfattning om 
regionalpolitiken och regionalpolitiker saknas också hos en stor andel av 
befolkningen. Det var inte heller lätt för väljarna, beroende på den speciella 
situationen att förutse vilka koalitioner som skulle kunna vara möjliga. Utifrån 
mandatmodellen, som enskild komponent fungerar alltså inte valdemokratin, det 
blir därför intressant att se om sanktionsmodellen kan stödja valdemokratin till att 
vara den enda gällande. 

 

3.1.2 Sanktionsmodellen 

I det här avsnittet kommer förutsättningarna för ansvarsutkrävande att studeras. I 
teoridelen beskrevs flera komponenter som har betydelse för ansvarsutkrävande, 
men det fastslogs också att det enda som kommer att mätas här är om väljarna 
kände till vilka som styrde förgående mandatperiod. Om väljarna inte kände till 
det, så spelar de andra komponenterna mindre roll då kännedomen om vilka som 
styrde förgående mandatperiod är en första förutsättning. 

Något material om att väljarna kände till att socialdemokraterna styrde i en 
koalition tillsammans med vänsterpartiet och miljöparitet mellan 2002-2006 i 
Region Skåne har inte funnits, därför kändes det relevant att göra en egen mindre 
undersökning. Genom att använda samma frågeställning och en liknade enkät som 
Bäck, uppnås en kumulativ undersökning där det operationaliseras på liknande 
sätt. Bäcks undersökning handlade om vilka som styrde i Stockholms kommun 
och byggde på ett representativt urval (2004, s.69-71). Tyvärr fanns det inte 
möjligheter att uppnå ett representativt urval inom uppsatsens ramar, och enkäten 
gjordes därför i stället på studenter som läser Statsvetenskap 1-20p. Resultatet blir 
därför om dessa studenters kunskaper och kan inte generaliseras för hela Skånes 
befolkning. Valet av studenter grundar sig på föreställningen om att studenter som 
läser statsvetenskap har ett allmänt större intresse för politik och följer troligen 
med något mer i nyhetsrapporteringen. Vad som däremot kan tala emot för att 
vissa studenter inte känner till vilka som styrde, kan vara att några av dem precis 
har folkbokfört sig i Skåne och på så sätt inte satt sig in i regionalpolitiken innan 
de röstade.  

Enkäten, som finns i bilaga 2, frågar först och främst om den som fyller i fick 
rösta till Region Skåne, då folkbokförda någon annanstans inte förväntas ha 
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samma kunskap om vilka som styrde i Skåne. Bäck gjorde enkätundersökning 
precis som denna strax efter valet, då hon skriver att valkampanjer inför 
valrörelsen om inte annat har informerat väljarna vilka som styrde och förväntar 
sig därmed ett bättre resultat (Bäck 2004 s.70). Resultatet av uppsatsens enkät 
sammanställs i nedanstående tabell:  

   
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trots att resultatet inte kan generaliseras till den totala befolkningen, visar 

svaren att det inte var många studenter som kände till vilka som styrde, och att 
man utifrån detta kan fråga sig hur mycket bättre övriga befolkningen kan känna 
till vilka som styrde och om de känner till det bättre skall nivån ändå vara 
acceptabel? Bland studenterna var det alltså endast 28 % som kände till vilka som 
styrde, och utifrån detta kan det fastläggas att sanktionsmodellen inte heller 
fungerar och kan stödja valdemokratin.  

 

3.2 Möjligheterna till engagemang och aktivt 
deltagande 

En stor del av teoriavsnittet, deltagardemokrati, handlade om deltagandets roll och 
där dess betydelse kartlades. Även i förgående avsnitt framkom att valdemokratin 
inom Region Skåne inte fungerar som ensamt ideal för att uppnå den 
demokratinorm som tidigare fastlagts. Det kan alltså konstateras att valdemokratin 
inom Region Skåne behöver kompletteras, och därför kommer det i detta avsnitt 
studeras hur Region Skåne arbetat för att stödja ett bredare engagemang och 
deltagande och hur medborgarna upplevt deltagandet. 

I Johanssons forskning om demokratin inom Region Skåne (2005 s 37-51) 
menar han att Skåne har en fördel då det finns en homogen identitetsstruktur, och 
att deltagandet har kunnat dra fördel av detta, då medborgare tilltalats mer av 
engagemang eftersom deltagandet bedrivits utifrån ett skånskt perspektiv. Han 
konstaterar också att Region Skåne har arbetat mycket för deltagardemokrati och 
att det finns framförallt två viktiga drivkrafter bakom detta. För det första har den 
nya territoriella och administrativa politiska organisationen stöttat ett bredare 
deltagande mer än vad som gjordes tidigare, då länsstyrelsen hade hand om den 

Svar Frekvens Proportion 
S,V och MP ingick bland dem som styrde, 15 28% 
alla andra partierna ingick i oppositionen   
   
Vet ej vilken kategori något av partierna skall 
placeras 13 24% 
   
Övriga svar 26 48% 
   
Totalt antal svar 54 100% 
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regionala utvecklingen. För det andra upplever man också ett ökat externt tryck. 
Detta med bakgrund till att regionen är under försöksverksamhet, vilket skapar en 
extra vilja till att visa att man arbetar med demokrati och deltagande på ett 
genomtänkt och systematiskt sätt. I Johanssons bedömning om 
deltagardemokratin framförs också att det tar lång tid att utveckla 
medborgardemokratin. Men genom att regionen både har hand om 
sjukvårdsfrågor och utvecklingsfrågor, har ett bredare deltagande kring 
sjukvårdsfrågorna bidragit till att skapa fler möjligheter till att även delta i det 
regionala utvecklingsarbetet. 

Om deltagande nu är något som uppmuntrats inom Region Skåne, hur har man 
då konkret arbetat för att möjliggöra deltagandet? I Johanssons forskning (2005 
s.41-44) beskrivs fullmäktige inneha en stor betydelse som demokratisk arena, där 
medborgarna har möjlighet att bland annat ta del av debatter, votering och beslut 
som är centralt för att kunna förstå och påverka. Det blir därför naturligt att börja 
studera fullmäktige som deltagarforum och därefter sedan studera vilka andra 
insatser som gjorts för ökat deltagande.  

Vidare i Johanssons (ibid.) forskning betonas framförallt tre viktiga insatser 
som gjorts inom fullmäktige. För det första har specifika temadagar anordnats, där 
till exempel ungdomsdemokrati, infrastrukturfrågor och det regionala 
utvecklingsprogrammet tagits upp till debatt i fullmäktige. Syftet har varit att öka 
intresset för fullmäktigesammanträdena. För det andra har debattformerna ändrats, 
bland annat har man möjliggjort en frågestund där allmänheten skall kunna ställa 
frågor till ledamöterna. För det tredje har man förstärkt informationsinsatserna för 
att fullmäktiges beslut skall nå ut till allmänheten, med exempelvis en förbättring 
av hemsidan och att man där kan följa fullmäktigemötena via en videoutsändning. 

De allmänna insatser som gjorts för att förbättra deltagardemokratin är många, 
och ambitionen blir därför här att presenterar vissa av de huvudaktiviteter som 
gjorts med en deltagardemokratisk betoning. För det första har man låtit 
medborgarna medverka i framtagandet av det regionala utvecklingsprogrammet, 
Skånsk livskraft. Med bland annat fokusgrupper och dialogkonferenser gavs 
medborgarna möjlighet att påverka nulägesanalyser och åtgärdsförslag (Johansson 
2005 s.67). För det andra har man arbetat med att utveckla ungdomsdemokratin. 
Detta genom projekten Unga Tankar och Ungdomskraft, som enligt Region 
Skånes hemsida är en mötesplats för skånska ungdomar och politiker, där 
ungdomar skall kunna ha möjlighet till att påverka politiken och där politiker skall 
kunna få ett ungdomsperspektiv vilket enligt hemsidan oftast saknas i politiken. 
För det tredje har man tillsatt en demokratiberedning som, enligt hemsidan skall 
samordna de olika nämndernas demokratiarbete för att kunna utveckla dialogen 
med medborgarna ytterligare. 

Deltagarmöjligheterna är alltså flera, men en första förutsättning för att kunna 
delta är att medborgarna har kunskap om hur och var man kan engagera sig. Här 
spelar media en stor roll, vilket kommer att diskuteras mer under nästkommande 
avsnitt, och då med betoning utifrån samtalsdemokratin. Under det här avsnittet 
berörs i stället vad Region Skåne själva gjort för att nå ut till sina medborgare. 
Även här finns en stor bredd och syftet blir därför att presentera några av dem. För 
det första skriver Johansson (2005 s.51-52) att hemsidan förbättras och att den 
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från Statskontoret fått beröm för att den underlättar kommunikation med 
medborgare. För det andra har man även satsat på utåtriktad information, så som 
att man bland annat regelbundet skickar ut hushållstidningar. För det tredje har 
läromedel producerats för att öka kunskapen om regionen och för att få i gång en 
debatt. Utöver detta har även Region Skåne gett ut broschyrer, vykort, dvd-filmer 
och gjort annars ganska svårlästa dokument mer lättlästa, så som exempelvis 
årsredovisningar, budgetdokument och utvecklingsprogram. Alla dessa insatser är 
svåra att jämföra med andra län eller regioners, då insatserna är av så olika 
karaktär. Vad som dock kan konstateras enligt Johansson är att sedan regionen 
bildades har informationsarbetet ökat i väsentlig volym, vilket bland annat visar 
på uppmuntrande till deltagande. 

Region Skåne har alltså arbetat ganska väl med att skapa förutsättningar och 
möjligheter för ett aktivare deltagande, dock visar SOM- institutets undersökning 
att Skånes befolkning ändå tycker det är lättare att påverka på nationell nivå än på 
regional (Johansson 2006 s.124-125) vilket är en dystrare bild än vad som ges i 
övriga landet. Detta är inget önskvärt resultat, då det enligt Erlingsson borde vara 
lättare att påverka på regionalnivå än på den nationella nivån. Detta med 
hänseende av att det på lägre nivåer berör medborgarnas vardag mer och att 
systemet skall vara mer hanterbart på lägre nivåer (1999 s.35). Det positiva i det 
hela är att medborgarnas intresse för regionalpolitiken enligt SOM - institutets 
mätningar har ökat kraftigt i regionen. Intresset tror Johansson kan bero på att de 
regionala utvecklingsfrågorna givit mer liv åt regionalpolitiken och att Region 
Skåne börjar uppfattas som mer än bara en sjukvårdsregion (Johansson 2006 
s.114-115). Att intresset ökat är positivt så till vida att medborgarna lättare kan 
uppfylla sitt krav för deltagardemokratin, det vill säga att det skall finnas en vilja 
till att delta. Positivt är också, enligt de mätningar som finns i Johanssons bok 
Regionförsök och demokrati (2005 s.110), att kommunpolitiker upplever att 
medborgarna hade mer inflytande 2004 än vad de hade 1999, vilket visar på en 
vändning och förbättring för deltagardemokratin. 

Sammanfattningsvis har alltså Region Skåne satsat mycket på att förbättra 
deltagandet och detta har fått vissa positiva effekter. Men trots detta finns det 
fortfarande brister i att medborgare tycker det är svårt att påverka och arbetet 
måste så ledes fortgå. Därmed kan sägas att deltagardemokratin inom Region 
Skåne kan vara ett visst komplement till valdemokratin men dock ännu inte något 
fullständigt sådant. 

3.3 Samtalsdemokrati inom Region Skåne 

Under samtalsdemokratins teoretiska avsnitt gjordes den normativa bedömningen 
av att samtal skall accepteras såväl som mellan medborgare och representanter så 
som mellan enbart representanter. I föregående avsnitt fokuserades på ett 
deltagande där medborgare mötte representanter för att deltaga, samtala och 
påverka. I detta avsnitt ligger i stället först och främst fokus på att studera samtal 
mellan enbart representanter, det vill säga samtal på elitnivå och hur detta 



 

 20 

demokratiskt påverkar den enskilde medborgaren. Enligt Johansson (2005 s.98) 
präglas Region Skåne av en nätverksbaserad beredningsstruktur. Partnerskapet för 
tillväxtprogrammet, är ett väsentligt nätverk och har valts att här problematiserats 
med betoning på samtalsdemokrati. Villkoret för accepterandet av samtal på 
elitnivå är att samtalen skall vara offentliga, vilket blir betydande i studiet av 
partnerskapet. Slutligen i ett eget delavsnitt kommer medias roll belysas, då media 
har en viktig roll att föra fram samtalen mellan representanter till medborgare. 
 

3.3.1 Region Skånes nätverksstruktur 

I boken ”Politikens kommunikation och demokrati” skriver Johansson om 
svårigheterna att i den regionala politiken utveckla det demokratiska samtalet, då 
regionen skall hantera komplexa organisationsnätverk, flera politiska nivåer och 
skilda förvaltningskulturer skall samarbeta. Han skriver vidare att regionen 
tidigare präglats av en relativt sluten förhandlingskultur, som nu möts av mer 
inslag av tillfällig och sakfrågeinriktad opinionsbildningskultur. Utöver de 
traditionella intresseorganisationerna (t ex LO, SAF, LRF) har andra 
projektgrupper och intresseorganisationer med betoning på regionala frågor 
bildats, så som projektgrupper med EU-stöd, nätverk för kvinnliga företagare, 
Agenda 21 projekt, partnerskap för glesbygd med flera (2001 s.374-378). Denna 
förändring som är ett led av regionaliseringen kan ses som ett stöd för 
samtalsdemokratin, där fler vill delta i opinions och preferensbildning och där 
man genom organisering lättare kan lösa makt och intressekonflikter för att uppnå 
samförstånd.  

För att få en djupare bild av nätverksstrukturens effekter på samtalsdemokratin 
kommer det partnerskap som bildats för att ta fram ett tillväxtprogram inom 
Region Skåne belysas. Det övergripande ansvaret för tillväxtprogrammet har 
regionalstyrelsen och nämnden för regional utveckling, medan partnerskapet skött 
den operativa förankringen, samordningen och idéskapandet kring de program 
som gällt sedan 2004 (Johansson 2005 s.75-76). Hallin som forskat kring 
partnerskap menar att detta är en helt en ny framväxande form av samarbete 
mellan olika aktörer som regleras av ett informellt styre (2000 s.18-23). 
Partnerskapet för tillväxtprogrammet kan enligt Hallins gruppering av olika 
partnerskap, beskrivas som ett initierande partnerskap. I partnerskapet för 
tillväxtprogrammet ingår ett 30-tal ledamöter från skilda organisationer, så väl 
privata så som offentliga. Johanssons bedömning är att partnerskapet har varit en 
viktig ”kompetenskälla och förankringsforum för den regionala tillväxt- och 
näringslivs- politiken i Skåne” (2005 s.65-66). Partnerskap är även enligt Broman 
något som av forskare och aktörer beskrivs som framgångsrikt. I ett partnerskap 
överbygger man konflikter, kommer fram till lösningar och får en helt annan 
helhetssyn som inte varit möjlig utan partnerskapet. Dessutom uppnår man en 
annan effektivitetsgrad genom förankring till näringslivet. Vidare skriver Broman 
att om de intresseorganisationer, företag, myndigheter och andra makthavare som 
bildar ett partnerskap har kunskap om invånarnas behov och önskemål kan deras 
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diskussioner och förslag representera befolkningen på ett resultatrikt sätt (2001 
s.28). När det gäller partnerskapet för tillväxtprogrammet vet vi enligt Johansson 
väldigt lite om hur representativt företrädarnas ställningstagande är i den egna 
organisationen (2005 s.122). Det vi däremot vet, enligt en tidigare analys, av 
Johansson, är att partierna fått mindre inflytande, som delvis beror på 
partnerskapet, till förmån för intresseorganisationer och på sätt kan 
representativiteten ha minskat. Dock behöver detta enligt Johansson inte vara 
något negativt, han skriver att ”partnerskapsidén kanske kan lyckas med det 
partierna misslyckats med, nämligen att fånga upp en ökad individualisering”. De 
temporära och sakfrågeorienterade partnerskapen kan närmare bestämt stödja det 
deltagande medborgare är intresserade av (2000 s.379). 

Partnerskap i allmänhet har alltså fått en större betydelse och partnerskapet för 
tillväxtprogrammet bedöms som något värdefullt för Region Skåne där samtalet 
mellan representanter för organisationer ökat. Region Skåne kan på så sätt genom 
partnerskapet sägas förstärka samtalsdemokratin. Dock var villkoret att samtalet 
mellan representanterna skall vara offentligt och öppet för alla, vilket inte varit 
lika tydligt. Kännetecknade för partnerskap är enligt Broman (2001 s.28) att man 
måste bidra med något för att kunna delta, och att de formella och faktiska 
besluten inte fattas i samma rum. Detta är även den bild Johansson ger i 
utvärderingen av partnerskapet för tillväxtprogrammet, det vill säga att flera av de 
förslag som lagts fram, i realiteten redan varit framförhandlade och inte påkallat 
någon vidare debatt i fullmäktige vilket är det offentliga rummet där medborgarna 
borde kunna följa samtal (2005 s.66).  

Ytterligare en konsekvens av att samtal inte förs i det offentliga är att 
ansvarsutkrävande försvårats för medborgarna. Broman skriver nämligen att 
väljaren måste veta var beslut fattas för att ha möjlighet till ansvarsutkrävande 
(2001 s.46), vilket inte är en självklarhet i nätverksstrukturer. Regions Skånes 
nätverksstruktur, där partnerskap är ett exempel har även påverkat mediernas 
insyn och rapportering av de så kallade eliternas samtal, vilket kommer behandlas 
mer i nästkommande delavsnitt. 

 

3.3.2 Medias roll 

Santesson - Vilson har forskat kring medias betydande för bland annat Region 
Skåne, och skriver att media utgör en av de viktigaste arenorna för det offentliga 
samtalet (2000 s.12). Hans slutsats är ungefär den samma som den Johansson 
gjorde år 2000 (s.372-378), det vill säga att medierna misslyckats med att vara det 
offentliga rum som man skulle kunna förvänta sig av dem. Dock i en nyare analys 
av Johansson från 2005 framkom det att skånsk media allt mer lyckas med att 
belysa regionalpolitik och att relationerna de senaste åren stabiliserat sig mer 
mellan regionpolitikerna och journalister. Sedan regionens bildande har dels 
regionen själv förbättrat sitt informationsarbete för att medierna lättare skall 
kunna rapporterar om dess verksamhet, och dels har mediernas intresse och 
resurser ökat för rapportering om Region Skånes politik. Utifrån Johanssons 
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forskningsmaterial drar han slutsatsen att journalister har fått mer kunskap för att 
förstå den nya deltagarkulturen och dessutom har en samlad grupp 
regionaljournalister växt fram. Den ökande rapporteringen berör också mer 
utvecklingsfrågor och inte bara sjukvårdsfrågor vilket var fallet förut. Till sist 
verkar det enligt Johansson också som att den mediala debatten ökat kring Region 
Skånes politik, vilket tyder på en förbättring av samtalsdemokratin (2005 s.55-
57). 

Avslutningsvis kan man alltså fråga sig om samtalsdemokratin i Region 
Skånes fall kan komplettera den bristande valdemokratin? Det finns dock inget 
entydigt svar att lämna. Samtalsdemokratin har fått en ökad betydelse så till vida 
att fler intresseorganisationer är med i fler samtal och dialoger. Samtidigt har det 
genom nätverk och partnerskap blivit svårare för den enskilde medborgaren att 
delta i samtal. Visserligen har media förbättrats för att medborgare lättare skall 
kunna följa samtal, men frågan är om media kan bära det enda ansvaret för att 
eliternas samtal skall nå ut innan beslut fattas. 



 

 23 

4 Slutsatser 

Diskussionen skall nu summeras genom att återvända till uppsatsen 
frågeställningar. 

4.1 Det demokratiska styrelseskicket enligt 

idealen 

Den första grundläggande frågeställningen för uppsatsen, lydande, hur bör ett 
demokratiskt styrelseskick se ut enligt de tre demokratiidealen, valdemokrati, 
deltagardemokrati och samtalsdemokrati, besvarades med ett normativt 
resonemang. Analysen visade på att idealen har skilda definitioner över vad 
demokrati är, men där den egna slutsatsen blev att alla idealen på olika sätt är 
tillämpbara i studiet av Region Skånes demokrati. 

I kort kan idealen beskrivas som om att valdemokratin betonar de regelbundna 
valen. Valet bör enligt idealet vara utformat dels så att politikerna efter valet skall 
kunna förverkliga folkets vilja, detta genom att de lämnar tydliga alternativ i 
valrörelsen så att de mandat de får är överensstämmande med väljarnas vilja, och 
dels bör valet innebära möjlighet till ansvarsutkrävande, där man kan rösta bort 
det som man som väljare har varit missnöjd med. 

Det andra idealet, deltagardemokrati har framförts som ett komplement till 
valdemokratin och det är också så det använts i den här undersökningen. 
Deltagardemokrati innebär att det skall finnas möjligheter till att delta och 
påverka även under valperioderna, då man menar att detta leder till positiva 
effekter dels för demokratin som helhet och dels för den enskilda individen. 

Det tredje idealet, samtalsdemokrati kan ses som en reaktion på de två övriga 
och menar att demokratin också skall erbjuda utrymme till att bilda individuella 
preferenser i offentliga rum. Idealet betonar alltså att samtal skall äga rum i det 
offentliga och genom betoningen på samtal skall man kunna lösa makt och 
intressekonflikter och slutligen uppnå samförstånd. 

4.2 Mät- och undersökningsmetoder för 

demokratiidealen 

För att komma närmre en bedömning av Region Skånes demokrati krävs att 
idealen operationaliseras och görs mätbara, vilket innefattar uppsatsens andra 
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frågeställning, hur kan man undersöka och mäta demokratiidealen empiriskt för 
att bedöma Region Skånes demokrati? Här besvarades frågeställningen med att 
olika mät- och undersökningsmetoder fastslogs. 

För valdemokratin lades först undersöknings- och mätmetoder för 
valdemokratins första modell, mandatmodellen, fram. Mandatmodellen kräver att 
väljarna skall rösta, vilket är statistiskt mätbart, att man ska kunna förvänta sig 
särdrag mellan riksdagsval och regionval, vilket kräver en jämförelse mellan 
valresultaten och slutligen att väljarna skall åsiktsrösta. Gällande åsiktsröstning är 
det svårt att hitta en giltig mätmetod, dock användes tidigare undersökningar om 
medborgarnas uppfattning om regionalfrågor för att fastslå att åsiktsröstning kan 
vara svårt att uppnå, med bakgrund till de bristande kunskaperna om 
regionalfrågor som råder. För valdemokratins andra modell, sanktionsmodellen 
beslöts att endast en mätning är nödvändig för att undersöka om förutsättningarna 
för ansvarsutkrävande genom val finns. Mätningen bestod i att undersöka om 
väljarna kände till vilka som styrde förra mandatperioden. 

För att deltagardemokratins ideal skall vara uppfyllt handlar det om att 
förutsättningar och möjligheter för deltagande skall finnas, detta kan undersökas 
genom att studera vilka insatser som gjorts, för att uppmuntra till aktivare 
medborgare. Idealet kräver också att medborgarna skall ha intresse för 
regionalpolitiken och att de upplever att de har inflytande och möjlighet till att 
påverka, vilket kan besvaras utifrån de enkätundersökningar som tidigare 
forskning gjort. 

Att mäta och undersöka samtalsdemokratin inom Region Skåne har valts att i 
uppsatsen studerats utifrån två perspektiv. Det första har varit att studera den 
nätverksstruktur som är specifik för Region Skåne och hur ett utvalt och 
betydelsefullt partnerskap stödjer respektive missgynnar samtalsdemokratin. Det 
andra perspektivet för att undersöka samtalsdemokratin har varit att studera 
media, då media spelar en stor roll av att föra ut de samtal som förs inom Region 
Skåne och på så sätt göra organisationen mer offentlig efter samtalsdemokratins 
ideal. 

4.3 Region Skånes demokrati 

Efter att de två första frågorna besvarats är det möjligt att applicera 
demokratiidealen på Region Skåne med utgångspunkt från den tredje 
frågeställningen, uppfyller Region Skåne kraven som de tre demokratiidealen 
ställer, utifrån det som mäts och undersöks? Analysen i uppsatsen har visat på 
flera brister. 

För att börja med valdemokratin som enligt det normativa resonemanget bör 
vara huvudkomponenten, finner vi de första demokratiska underskotten. 
Exempelvis har Region Skåne inte fått en annorlunda uppmärksamhet, och några 
större särdrag i röstfördelningen från riksdagsvalet har inte funnits. Bland en stor 
andel av medborgarna saknas fortfarande en uppfattning om regionalpolitiken och 
regionalpolitiker. Det var inte heller lätt för väljarna på grund av 
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Sverigedemokraternas framgång, att förutse vilka koalitioner som skulle kunna 
vara möjliga. Den egna undersökningen visar också att det inte är självklart att 
känna till vilka som styrde förra mandatperioden, vilket försvårar 
ansvarsutkrävandet. 

Då valdemokratins ideal alltså inte uppfylls för Region Skåne, återstår de två 
andra idealen att komplettera det. Deltagardemokratin har Region Skåne arbetat 
systematiskt med för att förutsättningarna och möjligheterna skall finnas till att 
vara en aktiv medborgare. Dock tycker medborgarna fortfarande att det är lättare 
att påverka på nationell nivå, trots att såväl deras intresse som inflytande tycks ha 
ökat sedan regionens bildande. Deltagardemokratin kan alltså till vis mån 
komplettera valdemokratin men långt ifrån till fullo. 

Gällande samtalsdemokratin har även här förändringar skett sedan 
regionaliseringen. Region Skånes allt mer nätverksbaserade karaktär har bidragit 
till en ökad dialog med intresseorganisationer, näringsliv och andra intressenter. 
Samtidigt har det genom nätverk och partnerskap blivit svårare för den enskilde 
medborgaren att delta i samtal. Media har visserligen utvecklats för att bevaka den 
regionala debatten men dock kvarstår faktumet att samtalet ibland inte är 
offentligt och att samtalet är för långt ifrån medborgaren. 

Sammanfattningsvis uppfyller Region Skåne alltså inte något av 
demokratiidealen tillfullo. Det bör dock tilläggas att idealen trots allt skall ses som 
förebilder för hur det bör vara för att kunna benämnas som helt demokratiskt. Att 
påstå att Region Skåne inte är demokratiskt vore att gå för långt. Utöver idealens 
idealistiska karaktär är uppsatsen en fallstudie och för att kunna göra en total 
bedömning om Region Skåne är demokratiskt i förhållande till något annat skulle 
en komparativ studie krävas. Till Region Skånes försvar bör också tilläggas att 
trots de påträffade demokratiska bristerna är alternativet ändå mer demokratiskt än 
vad de tidigare landstingen och länsstyrelserna erbjöd. När då en fullständig 
bedömning, i detta sammanhang, om Region Skåne är demokratiskt eller inte är 
svår att avlägga, har uppsatsen förhoppningsvis ändå kommit ett steg närmre en 
klarare bedömning, där den givit infallsvinklar och strukturerat upp demokratiska 
mätmetoder för de demokratiideal, som är önskvärda och som vi bör sträva emot, 
för att underlätta för efterkommande forskning. Dessutom har uppsatsen visat på 
var de demokratiska underskotten ligger, vilket är en viktig utgångspunkt i arbetet 
för ett mer demokratiskt Region Skåne. 



 

 26 

5 Referenser 

Allians för Skåne- preliminär Budget för 2007, 
http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=30730, hämtat 061204 

Bergström, Göran – Boréus, Kristina, 2005. ”Samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys”. I Bergström, Göran – Boréus, Kristina (red.) Textens mening 
och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: 
studentlitteratur. 

Broman, Matilda, 2001. Regional utveckling – tillväxt och demokrati i förändring. 
Lund: Statsvetenskapliga institutionen. 

Bäck, Hanna, 2004. Vad krävs för en fungerande valdemokrati? I Gilljam och 
Hermansson (red): Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. 

Elster, Jon, 1986. The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory.  
I Elster & Hylland (red.): Foundation of Social Choice Theory. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Erlingsson, Gissur Ó, 1999. Regional pånyttfödelse – Ekonomi, demokrati och 
identitet i ett Europa under omvandling. Lund: Statsvetenskapliga 
institutionen. 

Esaiasson, Peter; Mikael ,Gilljam; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena,  
2005.Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Stockholm: Elanders Gotab. 

Gilljam, Mikael- Hermansson, Jörgen, 2004. Demokratins mekanismer. Malmö: 
Liber. 

Hallin, Göran, 2000. Partnerskap i regionalt utvecklingsarbete - lösa förbindelser 
eller lösta problem? I Johansson (red.): Epokskifte och demokratiparadoxer - 
Tre essäer om tillväxt, partnerskap och demokrati i den nya regional 
utvecklingspolitiken. Stockholm: Landstingsförbundet. 

Ingels, Gunilla. 2006 ”Båda blocken vill undvika att bli beroende av sd”, 
Kristianstadsbladet 060918. 

Jarl, Maria, 2004. Deltagardemokraterna och den representativa demokratin. I 
Gilljam och Hermansson (red.): Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. 

Johansson, Folke, 2006. Medborgarna och Region Skåne. I Nilsson Lennart (red): 
Nya Gränser – Skåne. Göteborg: SOM –institutet. 

Johansson, Jörgen, 2001. Regionaldemokrati och politisk kommunikation. I 
Bengtsson (red.): Politisk kommunikation och demokrati. Lund: 
Studentlitteratur. 

Johansson, Jörgen, 2005. Regionförsök och demokrati- demokratisk legitimitet 
och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland. Halmstad: Bulls 
Tryckeri AB. 

Jörgensen, Jörgen., 2006 “Femklövern tar over”, Kristianstadsbladet, 061020  

http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=30730


 

 27 

Karlsson, Christer 2004. Den deliberativa drömmen och politisk praktik- 

samtalsdemokrati eller elitdiskussion? I Gilljam och Hermansson (red): 
Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. 

Kumlin, Staffan, 2004. Finns det någon ansvarig? I Gilljam och Hermansson 
(red): Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. 

Lundquist, Lennart, 1998. Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur.  
Lundquist, Lennart, 2001. Medborgardemokratin och eliterna. Lund: 

Studentlitteratur. 
Naurin, Elin, 2004. Mandatmodellen – Om löfte och förhoppningar bland partier 

och väljare. I Gilljam och Hermansson (red): Demokratins mekanismer. 
Malmö: Liber. 

Nilsson, Lennart, 2006. Nya gränser – Skåne. Göteborg: SOM -institutet . 
Premfors, Rune, 2000. Den starka demokratin. Stockholm: Atlas. 
Putnam, Robert D, 1996. Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i 

Italien. Stockholm: SNS. 
Region Skåne – Budget 2007, 
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=110242, 060612, hämtat 061204. 
Region Skånes hemsida, www.skane.se  
Roijer, Per, 2006. ”Region Skåne – De två blocken. Block mot block i 

regionvalet”,  Sydsvenskan, 060911. 
Roijer, Per, 2006. ”Regionen kan ledas av m och s tillsammans”, Sydsvenskan 

060509. 
Santesson – Wilson, 2000. Frågan som kom bort? – Massmediernas rapportering 

om regionförsökens inledningsskede. Lund: Statsvetenskapliga institutionen. 
Socialdemokraternas valprogram för Skåne Ett tryggt Skåne – Socialdemokratiska 

riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010, www.socialdemokraterna.se/skane  
Valmyndighetens hemsida, www.val.se  
Wohlgemuth, Daniel, 2004. Aktiva medborgare- hur går det med 

representativiteten? I Gilljam och Hermansson (red): Demokratins 

mekanismer. Malmö: Liber. 

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=110242
http://www.skane.se/
http://www.socialdemokraterna.se/skane
http://www.val.se/


 

 28 

6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 - valresultat 

Resultat från riksdagsval 
2006 

Röstfördelning 
Antal Andel Mandat 

M 
Moderata 
Samlingspartiet 

1456014 26,23 97

C Centerpartiet 437389 7,88 29

FP Folkpartiet liberalerna 418395 7,54 28

KD Kristdemokraterna 365998 6,59 24

S 
Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna 

1942625 34,99 130

V Vänsterpartiet 324722 5,85 22

MP Miljöpartiet de gröna 291121 5,24 19

ÖVR Övriga partier 315014 5,67 0
 
Resultat från Region Skåne valet 

2006 
Röstfördelning 

Antal Andel Mandat 

M 
Moderata 
Samlingspartiet 

195014 27,92 43

C Centerpartiet 41154 5,89 9

FP 
Folkpartiet 
liberalerna 

59065 8,46 13

KD Kristdemokraterna 32878 4,71 7

S 
Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna 

240312 34,40 53

V Vänsterpartiet 29325 4,20 7
MP Miljöpartiet de gröna 30670 4,39 7

SPI 
SPI - Sveriges 
Pensionärers 
Intresseparti 

15900 2,28 0
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Skåfe Skånefederalisterna 79 0,01 0

SLS 
Skåne läns 
sjukvårdsparti 

2469 0,35 0

SD Sverigedemokraterna 45945 6,58 10
ÖVR Övriga partier 5679 0,81 0

 

6.2 Bilaga 2 - enkät 

Jag var 18 år fyllda och folkbokförd i en skånsk kommun inför valet 2006      Ja         Nej  
 
Ange vilket/vilka partier som styrde under mandatperioden 2002-2006 i Region Skåne och 
vilka partier som ingick i oppositionen. 
 
Sätt ett kryss per parti! 
 
  ingick bland   ingick i opposition vet ej 

dem som styrde   
 
Moderaterna            
 
Centerpartiet                  
 
Folkpartiet                  
 
Kristdemokraterna                 
 
Socialdemokraterna                 
 
Vänsterpartiet                  
 
Miljöparitet                                       
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