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Abstract 

Regionalization through a Democracy Perspective- a case study of Region Värmland 

This is a study of how democracy is affected by regionalization. The study focuses on values 

related to the democracy; these values are representative, transparency, participation, 

anchoring of decisions and accountability. The case study for this essay is the Regional 

Development Council of Värmland case study of Region Värmland. 

1997 a proposition was put forward the Swedish government about changes in responsibilities 

regarding four Swedish counties. It was decided that Kalmar, Gotland, Skåne and Västra 

Götaland County would be part of pilot project with extended regional autonomy.  

Region Värmland was formed at 2001 as a Region Development Council and was at 2007 

transformed to a co-cooperative body. Region Värmland has an indirectly elected council, i.e. 

the members are not directly elected in the regions but nominated by its constituent members. 

The reason for choosing Region Värmland as a case study is because it is indirectly elected.    

The aim of this essay is to explore if becoming a region has affected the democracy and 

within the county and the democratic values, representative, transparency, participation, 

anchoring of decisions, and accountability. This is done by text analysis of regulatory 

documents which sets out the working procedures of the Region Värmland. 

The results founds is that some values of democracy have weakened at the regional level of 

governance. Representativeness is one democratic value that weakens of because of the 

indirectly elected council. But at the same time it have strengthened because it is in all cases 

the politicians that we have chosen and feel confident for that govern our region. Further the 

study found that value of accountability with this type of governance has weakened of that 

reason that we can´t control our politicians with threats or promises at the next election. 

Transparency, participation and anchoring of decisions are values that do not seem to be 

affected negative, rather positive as these democratic values increase when the decision-

making comes closer to the citizen. So the conclusions is when municipalities which work 

together with other actors in the form of public authorities, organizations, businesses and the 

public to jointly strive to improve the future of Värmland is positive from a democratic 

perspective. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval och problemformulering 
Mitt ämnesval för denna studie är regionalisering och hur vår demokrati påverkas av detta. 

Regionaliseringen som startade på försök i Sverige i början på 1990-talet hade två 

huvudsyften. Det ena var att skapa bättre förutsättningar för demokratin genom ökad 

förankring kring det regionala utvecklingsansvaret. Det andra syftet var att skapa effektivare 

och konkurrenskraftigare regioner i ett nationellt och internatione llt perspektiv genom att 

frambringa en regional identitet som sker i samverkan mellan regionala och lokala nivåer 

(SOU 2000:64 sid 148). När jag undersökt vad för tidigare forskning som finns kring 

regionalisering och demokrati är det framförallt en aspekt som tydliggörs och det är den 

territoriella indelningen, det vill säga hur den geografiska storleken och dess sammansättning 

ser ut och vilka betydelser detta har för hur demokratin fungerar i politiska enheter. Forskaren 

Peder Nielsen har studerat de territoriella indelningarna av demokratiska enheter ur tre olika 

perspektiv; identitet som skapas genom en samhörighet eller gemenskap, hur deltagandet ökar 

eller minskar påverkas av den regionala enhetens storlek och effektiviteten som speglas av 

den regionala enhetens förutsättningar att utföra sina uppdrag (Nielsen. 2003 Sid 11). Dessa 

tidigare forskningar behandlar ofta även hur det politiska styret ser ut, och hur de 

demokratiska förutsättningarna då också kan påverkas av om det är direkt eller indirekt valda 

politiker. En problematisk aspekt som tas upp i tidigare forskning kring regionalisering berör 

både direkt och indirekt valda fullmäktigen, är hur de olika modellerna gynnar eller 

missgynnar hur representationen av de mindre politiska partierna och kommunerna ser ut i 

regionen (Gidlund. 1998. Sid. 18). Detta medför då också att de demokratiska 

förutsättningarna förändras beroende på vilken modell av politiskt styre som utövas inom 

regionen, den direkt eller indirekt valda modellen. Dock finns det inte någon vetenskaplig 

forskning att hitta som har det direkt eller indirekt valda politiska styret i fokus men tidigare 

forskning tar ändå tar upp aspekten som relevant för de demokratiska förutsättningarna, likaså 

inom många av de statliga utredningar och rapporter kring regionalisering och regionalt 

folkstyre så man kan klart se att det finns en viss problematisering kring detta. Så det är vad 

denna uppsats kommer fokusera på; hur de demokratiska förutsättningarna ser ut med ett 

indirekt valt politiskt styre? I Sverige väljer vi medborgare ut de politiker som vi anser ska 

styra vårt land. Kan man i ett indirekt valt fullmäktige se att det är den demokratimodellen 

man följer även där genom ett representativt styre? Eller följer man någon annan 
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demokratimodell? Det är vad jag hoppas att denna studie kommer att svara på. För att kunna 

få fram svaret på denna fråga kommer jag att arbeta efter två idealtyper av demokratimodeller, 

valdeltagande och deltagardemokrati. Ur dessa idealtyper har jag tagit fram viktiga centrala 

demokratiska begrepp och som också representerar idealtyperna och de är representativitet, 

öppenhet, deltagande, förankring, och ansvarsutkrävande. 

Jag har i min studie valt att undersöka Region Värmland som 2007 bildade ett kommunalt 

samverkansorgan och i samband med det övertog de ansvaret för vissa statliga uppdrag som 

tidigare låg på Länsstyrelsen Värmland (Region Värmland 2012 sid 4). Att det blev just 

Region Värmland av alla tänkbara regionerna baseras främst på att de har ett indirekt valt 

fullmäktige och att det är just det som har väckt min nyfikenhet och det jag valt att fokusera 

och göra en fallstudie på; demokratiaspekterna i en indirekt vald fullmäktige. Valet av region 

att studera grundar sig även på som man kan se i tidigare studier kring regionalisering att hur 

väl sammanslagningar av kommuner till regioner lyckas demokratiskt sett beror till stor del på 

hur den geografiska storleken och hur samhörigheten, historien och kulturen ser ut. Gidlund 

tar speciellt upp begreppet regional identitet som viktigt och menar på att den regionala 

identiteten måste finnas för att skapa regionala sammanhang och ett folkligt engagemang och 

utan den kan man heller inte uppnå demokratisk legitimitet (Gidlund. 1998 sid. 6). Eftersom 

jag inte valt att lägga fokus på hur den territoriella indelningen ser ut i studien känns det bra 

att välja en region som är en naturlig sammanslagning på det sätt att det redan finns en ”vi- 

och samhörighetskänsla” genom länsindelningen och genom det även en gemensam historia 

från tidigare samarbeten kring länsfrågor. Valet av Region Värmland grundar sig också på att 

jag sedan tidigare kommit i kontakt med Region Värmland och att då nyfikenhet väckts kring 

dem och en vilja att öka min kunskap kring. Närheten till Region Värmland har också såklart 

spelat in och det faktum att jag sedan tidigare har bäst förkunskap om Värmland som län och 

dess medlemskommuner med tanke på att jag bor och är uppväxt här i Värmland.  

Eftersom Region Värmland inte är ett av de länen som riksdagen antagit Lagen om regionalt 

utvecklingsansvar i vissa län, är de tekniskt sett inte en ”region” (regionkommun) som Region 

Skåne och Västra Götaland utan Region Värmland är ett kommunalt samverkansorgan med 

ett indirekt folkvalt regionfullmäktige, men de har trots det stor beslutanderätt i regionala 

frågor och ska enligt lagen om samverkansorganen i länen ansvara för regionala 

utvecklingsfrågor inom länet (SFS 2002:34). Trots att Region Värmland inte är en ”Region” 

utan ett ”Kommunalt samverkansorgan” kommer jag i min uppsats att kalla det för Region 

Värmland och benämner det som region istället för län. 
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1.1.1 Regionalisering och den regionala politiken 

I Sverige har det sedan länge funnits regionala beslutsfattande organ genom Landstinget och 

Länsstyrelsen. Landstinget har varit och är en politisk organisation med ett direktvalt politiskt 

styre, medan Länsstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen. 1992 kom ett 

förslag på en sammanslagning av länen till 8-12 större län, en motsavarande sammanslagning 

av landstingen och tre olika förslag gällande förändring kring de regionala 

utvecklingsfrågorna; statligt regionalt ansvar, kommuner i samverkan och regionalt självstyre 

av Regionutredningen (Västra Götalandsregionen). 1997 kom regeringens proposition om 

förändrad regional ansvarsfördelning i fyra svenska län och som en följd av denna beslutade 

Sverige 1997 att Kalmar, Gotland och nyinrättade Skåne län skulle ingå i ett försök med 

regionalt självstyre under perioden 1 juli 1997 till 31 december 2002, och för Västra Götaland 

under perioden 1 januari 1999 till 31 december 2002 (SFS 1996:1414). För Västra Götaland 

och Skåne län förlängdes försöket 1 januari 2003-31 december 2010 då det beslutades att 

försöksverksamheten ska fortsätta i Skåne län och Västra Götalands län (SFS 2004:1224). 1 

januari 2011 antog riksdagen Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, och som 

gäller Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Gotland och Region Kalmar. 

Formellt sett är de ett landsting (dock inte Gotlands kommun eftersom de inte har något 

landsting) som har lagstadgad rätt att kalla sina högsta beslutande organ för regionstyrelse och 

regionfullmäktige (Västra Götaland). Efter en utredning som var färdig 2012 angående den 

statliga regionala förvaltningen (SOU 2012:81) finns det idag en analys att utgå ifrån för hur 

regionfrågan ska hanteras framöver. Man har bland annat kommit fram till att Sverige även 

fortsättningsvis ska bestå av 21 län. Regeringen har lämnat förslag till Riksdagen på att från 

och med 1 januari 2015 bevilja sex nya regionkommuner, Jönköping, Gävleborg, 

Östergötland, Örebro, Kronoberg och Jämtlands län. Detta innebär att det kommer finnas nio 

landsting och Gotlands kommun som får statusen regionkommuner från och med 2015 

(Attefall 2013). 

Detta har inneburit en förändring av det regionala styret och målsättningen med 

försöksverksamheten var att skapa bättre förutsättningar för demokratin och effektiviteten 

som avser det regionala självstyrets politiska organisering men som också knyts till att 

samordna frågor om hur man skapar en regional identitet genom samverkan mellan de 

regionala och lokala nivåerna (SOU 2000:64 sid 148). Regionaliseringen är en förstärkning av 

den regionala nivån i Sveriges förändringsprocess mot ett flernivådemokratiskt system inom 

regionalpolitiken och banar väg för en omfördelning av territorialiteten som inte längre 
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begränsas till ett fåtal aktörer på central nivå. Regionaliseringen avspeglar ett behov av att 

omdefiniera statens och den mellanliggande nivåns roll i dagens politiska system som tar 

form i Europa, detta dynamiska flernivåsystem innefattar såväl lägre instanser som 

övernationella instanser som EU. Sedan Sveriges medlemsinträde 1995 är EU en pådrivande 

kraft som med sina strukturfonder och partnerskap är med och formar 

regionaliseringsprocessen i Sverige (SOU 2000:64 sid 151). EUs regionalpolitik innebär att 

Sverige genom att delta i olika program som innefattar regionala och lokala aktörer kan få 

tillgång till de europeiska strukturfonderna (Andersson. Et al. 2012 sid 22).  

Strukturfonderna är en del av EU:s tillväxtpolitik, den så kallade 

sammanhållningspolitiken, med målet att skapa ett sammanhållet EU genom att minska 

ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och dess regioner. EU:s 

strukturfonder hanteras av medlemsländerna själva (Region Värmland).  

Tillväxt är syftet med dessa medel och Sverige har deltagit i tre sådana program som löper 

över sju år i tiden; 1993-1999, 2000-2006, 2007-2013 och har påbörjat ett fjärde 2014-2020. 

Medverkan i dessa program har inneburit att EU är en stor pådrivande kraft över hur den 

svenska regionala politiken har utvecklats, vilket märks extra tydligt på tre stora förändringar 

som skett inom regionalpolitiken under dessa år (Andersson. Et al. 2012 sid 22). 

För det första så har EU påverkat Sveriges nationella ekonomi och politik genom finansiell 

styrning och regler som bland annat innefattat bland annat förändringar i företagsstödet. EU 

har också förändrat den svenska regionala politiken genom att betona vikten med att 

regionerna är självständiga aktörer inom politiken, något som tidigare visade sig mest genom 

Länsstyrelserna som fungerade som statens förlängda arm ute i landet. Sen har 

strukturfondspolitiken genom sin organisationsform haft ett stort inflytande på den svenska 

regionalpolitiken. För att få ta del av strukturfonderna krävs samarbeten mellan privata och 

offentliga aktörer och i det som EU betonar som partnerskap (Andersson. Et al. 2012 sid 22–

23).  

I rapporten Försök med en ny regional samhällsorganisation- demokrati, flernivåpolitik och 

regional mobilisering tar Johansson upp den regionala samhällsförändringen med en liknelse 

av ett timglas:  

Den klassiska svenska enhetsstaten kan beskrivas med ett timglas, där den smala 

midjan representeras av den regionala nivån, medan toppen respektive botten utgörs 

av staten respektive kommunerna. Det nya är att timglasets midja ökar i omfång, 
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medan basen och kanske framförallt toppen tycks förlora i storlek”(SOU 2000:64 sid 

150). 

Detta innebär att fördelningen av ansvar och beslutanderätt förändras nedåt mot regioner och 

kommuner men också uppåt mot en övernationell nivå som EU. Medlemmarna inom regionen 

som kommuner och landsting ska genom samarbete genomföra uppdrag av staten som 

tidigare låg på statliga myndigheters ansvar som Länsstyrelserna ute i landet.  

I nästa stycke diskuteras hur demokratin påverkas av regionaliseringen. 

 

1.1.2 Demokrati 

Det är främst i och med den sist nämnda förändringen, partnerskapen mellan privata och 

offentliga aktörer, som ifrågasättande av den svenska demokratin skett. Att partnerskap som 

en organisationsform är ifrågasatt och att vårt styre har förändrats genom detta och de olika 

typerna av aktörer som medverkar i beslutandeprocessen. Vårt styre har gått från government 

till Multi-level governance (Andersson. Et al. 2012 sid 24). På riksdagens hemsida kan man 

läsa detta om demokrati: 

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheter att 

vara med och bestämma (riksdagen 2013a).  

Vi har i Sverige olika typer av maktcentrum. Det är de demokratiskt valda som stat, kommun 

och landsting. Men det finns också andra maktfaktorer i vårt samhälle som marknaden som 

påverkar vår ekonomi och där näringslivet spelar en stor roll i form av sysselsättning, vilket i 

sin tur påverkar våra skatteintäkter. Massmedia är också en typ av maktcentrum som 

påverkar, förmedlar och informerar oss och till sist har vi domstolen som är den dömande 

makten (riksdagen 2013a).  

Genom Lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2000:34) har Region Värmland fått rollen 

som maktcentra av staten på den regionala nivån, men vilken typ av makt innebär det? Region 

Värmland har ju ett indirekt folkvalt fullmäktige, hur ser deras makt ut då, vilka representerar 

oss medborgare i Region Värmland och vad innebär det här för demokratin? 

1.2 Syfte 
Mer och mer ansvar läggs ut på regional nivå från staten. Detta innebär att regionerna blir ett 

alltmer beslutande organ med direkt eller indirekt folkvalda politiker. Hur ser arbetsprocessen 
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ut och hur demokratiskt förankrade är besluten tagna i regionerna? Syftet med denna studie är 

att undersöka hur de demokratiska förutsättningarna ser ut i ett indirekt valt politiskt styre. Då 

jag inte kommer att hinna undersöka hur detta ser ut inom alla regioner med indirekt politiskt 

valt styre har jag som jag tidigare nämnt valt att undersöka hur de demokratiska 

förutsättningarna ser ut inom Region Värmland som har ett indirekt valt regionfullmäktige.  

Detta ämne är inomvetenskaplig relevant eftersom det tar upp hur de demokratiska 

förutsättningarna ser ut med ett indirekt valt politiskt styre och som är en aspekt som tas upp 

som en påverkan gällande demokratin inom regionalisering i tidigare forskning. Den 

samhälleliga relevansen ligger i hur då medborgarna har möjlighet att vara med och påverka 

Värmlands utveckling i den indirekt valda styrelseformen och att utkräva ansvar gentemot 

politikerna som beslutar, samt att studien behandlar demokratifrågan som är mycket central i 

det svenska samhället och vår politik.  

Genom att utföra studien och studera Region Värmland genom textanalyser av 

policydokument som ger mig en inblick i hur processerna fungerar och hur demokratifrågan 

behandlas hoppas jag öka kunskapen kring det indirekt valda styrelseformen för att sedan 

kunna styrka eller förbättra befintliga teorier om regionaliseringens påverkan på demokratin.  

1.3 Frågeställningar 
Statens syfte och målsättning med försöksverksamheten var att skapa bättre förutsättningar 

för demokratin och effektiviteten som avser det regionala självstyrets politiska organisering 

men som också knyts till att samordna frågor om hur man skapar en regional identitet genom 

samverkan mellan de regionala och lokala nivåerna (SOU 2000:64 sid 148). Hur 

regionaliseringen har påverkat vår demokrati är vad denna studie handlar om så min 

övergripande frågeställning i denna studie blir då: 

 Hur ser demokratin ut på regional nivå idag? 

Eftersom detta är en fallstudie över de demokratiska förutsättningarna i en region med 

indirekt valt politiskt styre som Region Värmland så behövs några preciserande 

frågeställningar för att kunna besvara den övergripande frågeställningen:  

 Hur arbetar Region Värmland för de centrala demokratiska värdena som; 

- Representativitet, öppenhet, deltagande, förankring och ansvarsutkrävande ut i 

regionen? 

 Hur ser de demokratiska förutsättningarna ut i Region Värmland? 
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1.4 Region Värmland 
I Region Värmland ingår alla länets alla16 kommuner och Landstinget i Värmland. Region 

Värmland bildades 2001 som ett kommunförbund men övergick 2007 till ett kommunalt 

samverkansorgan efter riksdagens beslut 2006 om att varje län har rätt att bilda 

samverkansorgan. Region Värmland arbetar med statliga uppdrag och har bland annat fått 

överta en del av Länsstyrelsens uppdrag, infrastrukturplaneringen i länet, för fem 

folkhögskolor, Värmlandsarkiv, Mediecenter, Kulturcentrum och är regional 

kollektivtrafikmyndighet för Värmlands län. Men deras främsta uppdrag är att verka för en 

positiv regional tillväxt och utveckling i Värmlands län (Region Värmland a). 

Region Värmland består av regionfullmäktige som är det högst beslutande organet med 64 

ledamöter. En regionstyrelse med 13 ledamöter som tar de flesta beslut som rör region 

Värmlands verksamhet. Ett arbetsutskott med 5 ledamöter där ärenden förebereds och en 

kollektivtrafiknämnd med 9 ledamöter som hanterar alla ärenden som rör kollektivtrafiken 

Region Värmland (Region Värmland 2012 sid 5).  

 

Figur 1 Region Värmlands Organisation (regionvarmland.se) 

Region Värmland huvudfinansieras av sina medlemmar men också av staten och EU (Region 

Värmland b). De medel som Region Värmland ansvarar för, ca 75 miljoner per år, används 

för att främja tillväxten i Värmland. Region Värmland är involverad i ca 150 olika projekt, 

vissa egna projekt men många som medfinansiär där projektägare är kommunerna, 
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värmlandska klusterorganisationer Karlstad universitet och handelsbanken bland flera. Region 

Värmland ansvarar också för att nationella medel samt EU-medel som strukturfonderna 

kommer Värmland till nytta. Dessa medel bidrar till ökade möjligheter inom regionen genom 

att satsningar kan genomföras snabbare, effektivare och i större format (Region Värmland c). 

Detta delar som tidigare nämnt målsättningen från staten med försöksverksamheten om 

självständiga regioner att öka effektiviteten.    

Tillväxt behövs för att finansiera välfärd. Med tillväxt menas en ökning av BNP (brutto 

nationalprodukt), måttet på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en specifik 

tidsperiod (Nationalencyklopedin) En ökad tillväxt ger oss skattepengar som behövs för att 

finansiera vård, omsorg och skola och annan viktig verksamhet för ett samhälle. Region 

Värmland har det främsta ansvaret för Värmlands tillväxt och eftersom Värmland inte är en 

självförsörjande region utan beroende av sin omvärld är det viktigt att också få in pengar 

utifrån, detta genom att se till att våra värmländska företag ska kunna konkurrera på den 

nationella och globala marknaden. (Region Värmland d). Det är också viktigt att 

marknadsföra Värmland på ett positivt sätt så att man attraherar besökande, boende och 

företag till regionen. Region Värmland arbetar för att profilera Värmland på ”rätt sätt” enligt 

den vision man tagit fram om Värmland i och med Värmlandsstrategin för att stärka 

Värmlands attraktionskraft och på så sätt skapa en ökad tillväxt i regionen (Region Värmland 

e).  

Region Värmland ska på uppdrag från regeringen ta fram en regional utvecklingsplan som 

säger hur Värmland ska arbeta för att utvecklas. Framtagandet av en utvecklingsplan sker i 

nära Värmlandsstrategin 2014-2020 (Region Värmland f).  

Inom Region Värmland finns en mängd av styrdokument som policydokument, 

handlingsplaner, rutinbeskrivningar med mera som på ett eller annat sätt reglerar Region 

Värmlands verksamhet. 

Ett av de viktigaste och största styrdokumenten som framtas av Region Värmland är 

Värmlandsstrategin 2014-2020, den visar vilken mål och vilka visioner som finns med 

Värmland.   

1.4.1 Värmlandsstrategin 2014-2020 

Värmlandsstrategin sträcker sig från 2014-2020 och är en strategi, och ska kunna användas 

som ett verktyg för alla som på något sätt vill vara med och utveckla Värmland. Det används 

också som ett verktyg vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU när 
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medel och satsningar ska genomföras och när de ska samordna sina resurser mot regionen. I 

Värmlandsstrategin pekas fyra prioriterade områden att arbeta med ut, åtta värmlandska 

styrkor som tillsammans utgör Värmlands särprägel och en varumärkesplattform som ska 

hjälpa alla de som på något sätt kommunicerar, representerar eller marknadsför Värmland att 

förmedla en gemensam bild av Värmland. Det vill säga Värmlands vision Värmland- ett 

skönare liv. Det finns också 33 mätbara mål, så kallade effektmål i Värmlansstrategin. Med 

effektmål menas att det kan vara svårt att mäta effekten på enskilda händelser som insatser 

och aktivitet utan man mäter utvecklingen på en övergripande samhällsnivå. 

Värmlandsstrategin handlar om att skapa tillväxt och utveckling för regionen, den pekar ut 

vad vi ska göra men inte hur och ska därför kopplas ihop med befintliga och kommande 

handlingsplaner och fördjupade strategier inom olika områden. Den är framtagen i ett ansvar 

som Region Värmland har mot regering och riksdag och präglas av de grundläggande 

perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt regionalt ledarskap, 

internationalisering och regional samplanering (Region Värmland 2014).   

Framtagandet av Värmlandsstrategin 2014-2020 kommer från det uppdrag och ansvar Region 

Värmland fått av Sveriges regering och riksdag att ta initiativ till, samordna och driva det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbete i regionen. Som grund för Värmlandsstrategin ligger 

Värmlands tidigare strategi Värmland växer -och känner inga gränser2009-2013, Europa 

2020- strategin och nationella styrinstrument som Nationella Strategin för konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Värmlandsstrategin 2014-2020 kommer att 

vara ett av de dokument som kommer ingå i min granskning om hur framtagandet av denna 

har skett ur ett demokratiskt perspektiv. 

1.5 Disposition 
I följande del av studien kommer den teoretiska ansatsen och sedan metodkapitlet i vilken 

redovisas metod som valts, varför och material. I empiri- och analysdelen presenteras 

studerandet av olika dokument och vilka resultat man kan se utifrån de centrala begrepp som 

valts ut för att visa på hur den demokratiska förankringen ser ut, och där jag analyserar detta 

resultat för att i nästa kapitel kunna dra slutsatser baserade på empiri och analys kopplade till 

studiens forskningsfråga. Den sista delen, reflektioner är mina egna tankar om studiens 

resultat och hur man eventuellt skulle kunna forska vidare inom ämnet. 
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2. Teöretisk ansats 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur de demokratiska förutsättningarna ser ut i ett 

indirekt valt politiskt styre är demokrati ett självklart val som teoretisk förankring kring denna 

uppsats. Detta genom att förankra hur olika demokratiska mekanismer, modeller och värden 

påverkar den demokratiska processen.  

För att studera hur arbetsprocessen kring regionalisering och då främst hur Region Värmland 

fungerar har aktuell forskning, utredningar och rapporter kring ämnena demokrati och 

regionalisering varit en central utgångspunkt. Dock så upptäckte jag som jag nämnt tidigare 

att forskning kring den indirekt valda styrelseformen har varit svår att finna, men däremot 

finns det mycket forskning kring hur regionerna ser ur territoriellt, är sammanslagna och där 

den indirekta styrelseformen behandlas Jag har där valt Peder Nielsens Kommunindelning och 

demokrati- Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige. Även Janerik Gidlunds 

Regionalisering och demokrati har varit behjälplig i att få en förståelse kring den regionala 

demokratin. Antologin Demokratins mekanismer av Mikael Gilljam och Jörgen Hermansson 

har till stor del varit en utgångspunkt vid konstruerandet av idealtyper men också rapporter 

och utredningar kring regionalisering och demokrati som Regional försöksverksamhet- tre 

studier av Magnus Jerneck och Mats Sjölin, och slutbetänkandet av den parlamentariska 

regionkommittén (PARK). Mina teoretiska ansatser kan även härledas från 

Demokratiseringsprocesser- teoretiska ansatser och empiriska studier av Jonas Linde och 

Joakim Ekman, Demokrati i praktiken av Lena Agevall och Torgny Klasson. 

2.1 Demokrati 
1974 kom regeringsformen som skapade dagens politiska demokrati och ett nytt 

samhällsskick ”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”(Sveriges Riksdag 2013b). 

Detta är regeringsformen, grundlagen som utgör grunden för vår demokrati, vilka 

demokratiska rättigheter vi som medborgare ska ha, hur landet ska styras och hur den 

offentliga makten ska fördelas (Sveriges Riksdag 2013b). En trovärdig demokrati är beroende 

av att det finns en värdegrund i samhället med levande och medvetandegjorda 

moraluppfattningar hos enskilda och grupper, samt att de moraluppfattningar som finns där 

ger grund och stöd för de demokratiska värden som gör demokratin möjlig. Sättet man 
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definierar demokrati visar hur viktiga man anser vissa värden vara, till exempel genom att 

man centraliserar vissa värden kan man underminera andra värden (SOU:2000:1 sid 18). 

Linde och Ekman tar upp att valet av definition av demokrati inte bara är en teoretisk fråga 

utan hur den även kan uppfattas även som ett mål eller ideal och som ett verkligt styrsätt, det 

vill säga en politisk förvaltning. De vill också poängtera det viktiga i att se demokratiseringen 

som ett ständigt pågående projekt och som kräver ständigt underhåll (Linde & Ekman 2006 

sid 9-15). 

Det finns flera olika synsätt på definitionen av demokrati, men Linde och Ekman tar upp två 

olika synsätt på definitioner av demokrati. Den maximalistiska som är en bred definition eller 

den minimalistiska som är lite smalare i avgränsningen. Med maximalistiskt synsätt omfattas 

hela samhället och menas att demokrati inte kan uppnås förrän hela den samhälleliga sfären är 

jämlik och då pratar man om den politiska, ekonomiska och sociala sfären och innebär att det 

inte får finnas några ojämlikheter i samhället. Detta skulle dock innebära att det inte finns 

några demokratiska stater för det finns inga som kan leva upp till denna idealbild i 

verkligheten, även om det skulle vara önskvärt. Den minimalistiska definitionen handlar mer 

om komponenter som främst rör valprocedurer, alltså representativ demokrati. Denna 

definition är lättare att operationalisera och är likande den typ av undersökning som denna 

studie bygger på. Den är också enligt Linde och Ekman mest lämpad att göra empiriska 

studier på (Linde & Ekman 2006 sid 15-16).  

Gynnerstedt tar i kapitlet om Medborgarinflytande och lokal demokrati upp hur delaktighet, 

deltagande och inflytande som begrepp som utgör grunden i ett demokratiskt styrelseskick 

och att demokrati handlar om medborgarna och deras relation till stat och kommun 

(Gynnerstedt 2000 sid 112-114). Dessa begrepp tar jag också upp som centrala värden i min 

studie och att man genom att undersöka hur dessa begrepp behandlas i de olika 

styrdokumenten kan värdera demokratin inom Region Värmland. 

2.2 Den regionala demokratin 
I nästan all forskning som jag hittat om kommunal och regional demokrati är det betoning på 

hur den territoriella gränsdragningen ser ut kan ha betydelse för demokratin. Ordet Demos, 

som står för folket eller närmare bestämt vilka som har rätt att delta i det gemensamma 

beslutsfattandet. Detta har stor betydelse för demokratin, Peder Nielsen har skrivit en 

avhandling om detta som heter Kommunindelning och demokrati- Om sammanläggning och 

delning av kommuner i Sverige där han betraktar territoriella indelningar av demokratiska 
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enheter ur tre perspektiv och de är identitet, deltagande och effektivitet. Med identitet menar 

han att indelningen bör ha en gemensam egenskap som språk, dialekt, kulturella särdrag eller 

en upplevelse av samhörighet eller gemenskap. Med deltagande ser han på medborgarnas 

möjlighet att delta i beslutsprocessen, vilket är större i en mindre enhet än i en större. Dock så 

har detta blivit mindre viktigt i och med att vi har en representativ demokrati och inte 

direktdemokratisk. Och till sist effektivitet som syftar till att enheterna ska ha möjlighet att 

utföra sina uppdrag och här menar han att en större enhet har större förutsättningar att klara 

detta (Nielsen 2003 sid 11). Och det var det som syftet med regionaliseringen, att skapa bättre 

möjligheter och förutsättningar för effektiviteten och demokratin på regional nivå, att man 

genom att samordna de lokala och regionala nivåerna skapa och främja en lokal identitet och 

låta beslutsfattandet komma närmare folket som berörs (SOU 2000:64 sid 148). 

Janerik Gidlund som på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar skrivit en uppsats om 

Regionalisering och demokratisk legitimitet tar även han upp de här perspektiven som viktiga 

i den regionala demokratin där han menar på att identiteten mellan medborgarna måste finnas 

för att skapa regionala sammanhang och är problematiskt om det saknas en folklig 

regionalism (Gidlund. 1998. Sid 6). Och med det menas att om det ska finnas ett folkligt 

intresse för den regionala utvecklingen bör regionerna vara en naturlig skapelse där folket 

känner en vilja och intresse för att engagera sig i de regionala frågorna, om möjligheten finns 

att skapa en regional identitet skapar det i sin tur en demokratisk legitimitet. Detta gäller då 

även deltagande, som givetvis blir större om medborgarna känner en identitet med regionen 

och de frågor som tas upp. Enligt SOU rapporten Regionalisering och flernivådemokrati- 

Skåne och Kalmar län är problem för att skapa legitimitet just den regionala identiteten och 

regionförsöken skulle med fördel ha föregåtts av kommunala folkomröstningar (SOU 2000:64 

sid 167). Men för att intresset för regionala frågor ska öka är det också viktigt att 

regionalpolitiken bedrivs med öppenhet och att information och debatter förgrenas ut i hela 

regionen (Gidlund 1998 sid. 18). I utredningen Regional försöksverksamhet- tre studier så tas 

det upp att en förutsättning för den regionala demokratin är en fungerande 

informationsordning och en levande samhällsdebatt. Regionala politiska institutionerna 

behöver byggas för de demokratiska procedurerna, vilket innebär att utveckla politiska 

institutioner och regionala rum för samverkan. Genom politik formas de regionala politiska 

institutionerna medan det offentliga rummet på regional nivå inte kan skapas genom politik 

om det ska fungera utan ska byggas i samverkan mellan olika aktörer inom samhället som 
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civila, massmedier, organisationer och politiska organ som partier och myndigheter (SOU 

2000:64 sid 162-165). 

En problematisk aspekt inom regionaliseringen som berör både de direkt och indirekt valda 

församlingar är representationen för små partier och de mindre kommunerna. Både SOU 

rapporten och Gidlund tar upp att småpartier har svårt att ta plats i dessa regionfullmäktigen 

som är indirekt valda av kommuner och landsting, att den indirekta modellen gynnar de stora 

partierna och missgynnar de mindre. Däremot ser man att i indirekt valda församlingar får de 

mindre kommunerna en ökad representativitet än i regioner med ett direktvalt fullmäktige, där 

de mindre kommunerna många gånger saknar företrädare i regionfullmäktige. Detta medför 

dock fortfarande en viss problematik och det är ju att medborgarna inte är organiserade i den 

kommunala föreningen utan i de politiska partierna (Gidlund 1998 sid 18). Så här kan man se 

en problematik inom det representativa både vad gäller direkt och indirekt valda församlingar. 

En annan utgångspunkt som tas upp i utredningen är att när representanter till regionalt 

beslutsfattande utses i direkta val blir de demokratiska värdena ansvarsutkrävande och 

kontroll väl uppfyllda medan vid indirekt valda representanter till regionala 

beslutsförsamlingar kan demokrativärdet ansvarighet bli problematiskt. Detta eftersom vid en 

representativ demokrati som gäller konkurrens om folkets röster kan väljarna i efterhand 

utkräva ansvar genom att värdera den förda politiken och beroende på detta belöna eller 

bestraffa vid nästa val. Detta gör att politikerna med det i åtanke bör föra den valda politiken 

för att bli omvalda (SOU 2000:64 sid 157). 

2.3 Konstruktion av idealtyper 
Konstruktionen av idealtyper bygger på tre demokratideal som Gilljam och Hermansson tar 

upp i Demokratins mekanismer; Valdeltagardemokrati, Samtalsdemokrati och 

Deltagardemokrati. För att anpassa dessa demokratiideal till idealtyper som är lämpliga för 

denna studie har jag valt att modifiera dem en aning. Till exempel har jag slagit ihop två 

demokratiideal till en idealtyp, deltagardemokrati och samtalsdemokrati har blivit 

sammanslagna och går under namnet deltagardemokrati. Vad de olika idealtyperna 

representerar kommer framgå i respektive underkapitel som följer. 

Genom att arbeta med idealtyper kan man i textanalysen lyfta fram de centrala demokratiska 

begreppen i varje idealtyp för att se hur den demokratiska processen ser ut i Region 

Värmland. I detta kapitel kommer en närmare beskrivning göras i vad de två idealtyperna 

innebär och också om de centrala begrepp som hämtas ur dessa idealtyper. 
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Med tanke på att min studie bygger på att undersöka Region Värmland som har ett indirekt 

valt regionfullmäktige så ligger vikten i att titta på hur demokrati kan uppnås i detta 

styrelseskick och vad man kan här förvänta sig för typ av demokrati och hur dessa idealtyper 

kan tänkas framträda i Region Värmland. Gilljam och Hermansson (2004) tar upp om hur de 

anser att demokrati ska uppnås för att verka för demokrativärdet legitimitet och varför 

medborgare accepterar beslut som går emot deras vilja, detta genom tre olika demokratiideal. 

I valdeltagardemokratin har medborgarna valt sina politiker och har då makten att byta ut dem 

i nästa val. I deltagardemokratin har medborgarna haft möjlighet att delta i beslutet och i 

samtalsdemokrati där medborgarna kan delta i processen med att framföra sina argument 

(Gilljam & Hermansson 2004 sid 15). Dessa demokratiideal som jag omvandlat till två för att 

bättre passa min studie, kommer användas som variabler att utgå från i studien för att se 

vilken av dessa två idealtyper som Region Värmland uppnår och hur det gynnar demokratin i 

denna fältstudie.  

”Folkviljans förverkligande” som är en grundsten inom demokratin innebär att de politiska 

besluten tagna av representanterna ska spegla och förverkliga folkets önskemål. Hur kan det 

utspela sig och uppnås i Region Värmland, som har ett indirekt valt fullmäktige.  Detta är 

enligt Esaiasson problematiskt att göra en empirisk undersökning på, för det finns så många 

problem att hantera under vägen som. Men vad som man kan se är att folket utgörs av de som 

är röstberättigade och att det är viktigt att de får tillräcklig information för att kunna bilda sig 

uppfattningar och preferenser för att fatta genomtänkta och rimliga beslut (Esaiasson 2004 sid 

30-53). Jag sammanfattar detta enligt följande: Oavsett om vi har en direkt eller indirekt vald 

fullmäktige är information och öppenhet mycket viktiga och centrala värden inom demokrati, 

medborgarna måste få bästa möjliga förutsättningar att göra sina val, oavsett om det handlar 

om att välja representanter som ska ta besluten åt dem eller om det handlar om att vara med 

och ta avgörande politiska beslut själva. Och inte minst som citatet från den politiska 

filosofen Hanna Pitkin: 

Representation innebär att representanter på ett lyhört sätt handlar i de representerades intressen 

(Esaiasson 2004 sid 41). 

 

2.3.1 Valdeltagardemokrati 

Valdeltagardemokratin bygger på att medborgarna röstar på partier och politiker och på det 

sättet är med och utformar politiken. Här uppnås ansvarsutkrävandet genom medborgarnas 

möjlighet att belöna eller bestraffa det politiska innehållet som de valda representanterna utför 
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genom att rösta eller inte rösta på dem i nästkommande val (Ibid sid 15-17). I valdemokratin 

är begrepp som representativitet, ansvarsutkrävande och förankring centrala. 

Representativitet som är ett av de centrala begreppen i denna idealmodell och bygger på att 

medborgarna röstar fram de som de anser för den ”bästa” politiken och får förtroendet att 

representera dem. Antalet ledamöter från olika politiska partier speglar den procentuella 

andelen röster de fått genom val. I denna studie granskas hur den politiska sammansättningen 

ser ut men också hur de olika medlemskommunerna i Region Värmland representeras. För att 

styret inom Region Värmland ska ses som representativt trots det indirekta styret bör den 

politiska sammansättningen i regionfullmäktige spegla den politiska sammansättningen, det 

vill säga hur mandatfördelningen ser ute i region och storleksmässigt ur avseendet 

befolkningsantal inom kommunerna. En problematik som har visat sig uppkomma i indirekt 

valda fullmäktigen och som både SOU utredningen och Gidlund poängterat gällande 

representativitet är att de små partierna missgynnas, hur ser det ut inom Region Värmland? 

Däremot för också den indirekt valda styrelseformen med sig positiva effekter och det är att 

småkommunerna blir här bättre representerade än vid direkt valda församlingar. Det finns 

även andra aspekter av representativitet som skulle kunna spegla in som sociala aspekter, som 

kön, ålder och etnicitet. Detta har jag valt att bortse från i denna studie då vissa avgränsningar 

måste göras med tanke på studiens omfattning.  

Ansvarsutkrävande är också ett intressant demokratiskt begrepp i denna idealmodell och 

särskilt väsentlig som studien behandlar ett indirekt folkvalt regionfullmäktige då frågan är 

vilka invånaren kan ställa till svars angående beslut tagna i Region Värmland och hur man ska 

gå tillväga. Valdemokrati innebär hur man som invånare har makten att kunna kontrollera de 

förtroendevalda i förväg eller i efterhand men denna möjlighet har man i ett indirekt folkvalt 

regionfullmäktige inte på samma villkor (Hermansson. 2004 sid 296-297). I utredningen 

Regional försöksverksamhet- tre studier kan man läsa om hur de demokratiska värdena 

ansvarsutkrävande vid ett indirekt valt regionalt beslutsfattande kan bli problematiskt medan 

det vid direkt valt blir väl tillgodosett (SOU 2000:64 sid 167). Detta eftersom man vid ett 

indirekt valt till det regionala beslutsfattandet inte har makten att påverka politikerna genom 

löften eller hot vid nästa val. Region Värmland har också genom Lagen om samverkansorgan 

i länen (SFS 2002:34) vissa skyldigheter och ansvar för att utveckla olika typer av strategier 

för regionen och även ansvar för att dessa genomförs.  
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Definieringen förankring innebär i denna studie om och hur beslut som är tagna i 

regionfullmäktige är förankrade och då framförallt ute i de enskilda kommunerna men också 

till viss del av invånarna. Men det sista visas bättre genom definieringen deltagande som 

förklardes i tidigare. Anledningen att förankring är intressant i denna studie är eftersom 

Region Värmland inte är ett direkt folkvalt regionfullmäktige och det då kan finnas en 

otydlighet om politiken som bedrivs inom regionen.  

2.3.2 Deltagardemokrati 

Deltagardemokratin utmärks av att medborgarna är aktiva i politiken genom andra metoder än 

att välja politiska representanter i val. Genom att involvera medborgaren i de politiska 

besluten förankras besluten bättre och ges då större möjlighet att uppnå acceptans. 

Deltagardemokratin kan utspela sig på två sätt, deltagande som påverkansförsök som innebär 

att medborgarna för fram sina åsikter genom namninsamlingar, auktioner och demonstrationer 

till exempel för de politiska beslutsfattarna. Den andra varianten är direktdemokratisk 

deltagande som innebär att det är medborgarna som fattar de politiska besluten genom till 

exempel brukarstyrelser eller folkomröstningar. Denna metod använts sällan som ett 

helhetsalternativ utan mer som ett komplement för att stärka det faktiska styrelsesättet 

(Gilljam & Hermansson 2004 sid 19). Här är de centrala begreppen deltagande och öppenhet. 

Deltagande inom demokrati kan ha olika innebörder och handlar om makt i större eller 

mindre karaktär. Deltagardemokrati ger folket makten att vara med och påverka 

beslutsfattandet. Det finns också något som heter samtalsdemokrati vilket också är en typ av 

deltagande demokrati som innebär att de politiska beslut som ska fattas innan utsätts för en 

offentlig prövning där medborgarna medverkar i debatten. Den klassiska idén om 

samtalsdemokratin handlade om att ge medborgarna en informerande ställning till politiken 

men har idag övergått till att allt mera handla om medborgarna medverkar i samtalet kring de 

politiska besluten (Hermansson. 2004 sid 296-297). I uppsatsen så kommer definieringen av 

deltagande innebär att medborgarna antingen genom samtal eller på något annat sätt får 

delaktighet i politiken inom regionen genom chansen att påverka de politiska besluten tagna i 

regionfullmäktige. En annan aspekt som är intressant undersöka är vilka som får möjlighet att 

delta och om det finns vad man kan kalla en ”elit” som är med och styr Värmlands utveckling. 

Öppenhet eller insyn definieras här i hur invånarna kan få information om vad som händer 

inom regionen och inför beslut som ska tas. Hur lättillgänglig information finns att tillgå och 

hur Region Värmland och även medlemskommunerna arbetar med att informera sina invånare 
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om vad som händer och sker inom regionen. Även hur kommunen redovisar för sina invånare 

sitt eget ställningstagande till vissa frågor som rör regionen. I SOU rapporten Regional 

försöksverksamhet- tre studier tas en arena för kommunikation, en informationsförmedling 

mellan väljare och valda upp som något som bör finnas för att demokratin ska fungera på en 

regional nivå (SOU 2000:64 sid 165). Detta är en typ av öppenhet som är ett värde av hur 

demokratin ser ut. 
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3. Metöd 

Detta är en empirisk studie och valet av metod är att genomföra en kvalitativ idéanalys. 

Anledningen till valet av denna metod är att kritiskt kunna studera de policydokument jag valt 

att använda till min studie och att tydliggöra hur demokratin behandlas inom Region 

Värmland. Genom att använda denna metod kan jag se vilken typ av demokrati som är 

framträdande. Utifrån de tre olika typer av idéanalyser som finns, beskrivande, förklarande 

och de där man ställning har jag valt att göra en beskrivande idéanalys då jag är ute efter att 

utifrån mina teorier beskriva det demokratiska läget inom Region Värmland (Beckman. 2005 

sid. 24-27). För att sortera och kategorisera mitt material kommer jag använda mig av 

idealtyper. Idealtypsmodellen är konstruerad utifrån de centrala begrepp jag valt att använda 

mig av i min studie och vilka demokratimodeller de kan tänkas tillhöra vilka då blir mina i 

idealtyper i denna studie och bygger på de tre idealmodellerna som Gilljam och Hermansson 

tar upp i Demokratins mekanismer. 

Mitt undersökande material i denna studie är de policydokument som min empiriska del 

bygger på, vilka jag kommer att utföra kvalitativa textanalyser av. Materialet är Region 

Värmlands styrdokument om arbetsprocessen kring Region Värmland och 

Värmlandsstrategin och dess underlagsmaterial, eftersom den är det största policydokument 

för hur Värmland ska utvecklas och öka sin tillväxt. Genom att studera dessa kommer jag 

kunna besvara mina preciserande frågeställningar.  

När jag studerade de valda dokumenten upptäckte jag att det fanns vissa brister för att kunna 

besvara alla frågeställningar. Då främst vad det gällde begreppet förankring. Jag valde därför 

att även genomföra en intervju med Ola Persson, vice ordförande och ledamot i Region 

Värmland och representant för Sunne kommun för att kunna fylla i där luckor uppstått eller 

för att styrka svaren. Vi har haft kontakt via telefon och mail och jag har då ställt frågor 

baserade på mina preciserade frågeställningar.  

3.1 Idéanalalys som metod 
Mitt val att göra en idéanalys bygger på studiens syfte; att undersöka hur regionaliseringen 

påverkat demokratin och då framför allt hur de demokratiska förutsättningarna ser ut i ett 

indirekt valt politiskt styre. Idéanalys är en lämplig metod att använda eftersom den ger mig 

möjlighet att beskriva och belysa det som skrivits i styrdokumenten utifrån de teoretiska 
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definitionerna. Att använda sig av idéanalys innebär ju inte bara att återberätta vad som står 

skrivet i dokumenten utan att genom de teoretiska definitionerna lyfta fram något nytt som 

ligger till grund för analysen. För att kunna styrka mitt resultat genom analyserna är det 

viktigt att kategorisera materialet utifrån tidigare forskning (Beckman. 2005 sid 34-35). Jag 

har här valt att utgå från de teoretiska definitionerna i idealtyperna som bygger på tidigare 

forskning inom demokrati av Gilljam och Hermansson om vad som krävs för att uppnå 

demokrati.  

3.2 Kvalitativ textanalys 
Genom att utföra en kvalitativ textanalys får jag möjlighet att söka efter det övergripande 

forskningsproblemet i texterna till det valda materialet. Detta genom att konkretisera 

problemställningen till ett antal preciserade frågor ställda till texten. Dessa frågor är det 

grundläggande analysredskapet för undersökningen och är mycket viktiga för metoden och 

det som skapar validitet för undersökningen (Esaiasson Et al. 2009 sid. 237-238). I denna 

studie kommer de preciserande frågeställningarna vara de frågor som ställs när texten 

analyseras. Dessa svar kommer sedan att användas i en idealtypsanalys, mer om detta 

kommer i kapitlet Bearbetning och analys. 

3.3 Samtalsintervju 
Som jag tidigare nämnde valde jag att också göra en intervju för att samla på mig mer 

information där materialet jag valt att undersöka var aningen bristfälligt gällande vissa 

begrepp. Jag valde att använda mig av en samtalsintervju, som är ett lämpligt komplement till 

andra metoder inom forskning och kan bidra till att styrka det jag fått fram genom 

textanalyserna av de material jag valt att undersöka. 

När man använder sig av metoden intervju för att söka svar är det viktigt att tänka på vissa 

viktiga aspekter för att metoden ska bli användbar i studien och uppnå validitet. Först och 

främst är vilken typ av intervju man vill göra. Jag har valt att utföra en samtalsintervju av 

informant karaktär eftersom jag är ute efter information om Region Värmland och inte 

intervjupersonens personliga åsikt som man får vid en intervju av mer respondent karaktär. 

Anledningen till att jag valde metoden samtalsintervju är att den ger mig som forskare 

möjlighet till följdfrågor beroende på hur utvecklade svaren är i intervjun (Esaiasson Et al. 

2009 sid. 257-259). Urval av intervjuperson gick till på det sätt att jag tittade på vilka som var 

ledamöter i Region Värmlands fullmäktige och valde en av dem på måfå. Anledningen till att 
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jag valde att intervju en av ledamöterna i fullmäktige var att jag upplevde att det gav mig 

störst möjlighet att få svar på mina frågor. Jag har fått klartecken av min intervjuperson Ola 

Persson att nämna honom vid namn och informerat honom om att det gäller en vetenskaplig 

studie (Esaiasson. Et al. 2009 sid 283-291)   

3.4 Urval 

Mitt första val av material var inte att välja Region Värmlands egna policydokument utan i 

början av mitt arbete med denna studie var min förhoppning att kunna studera ett urval av 

medlemskommunerna policydokument angående hur deras medverkan i Region Värmland ser 

ut. Dock märkte jag ganska snabbt att inga kommuner hade den typen av dokument så då 

valde jag istället att studera Region Värmlands egna policydokument, vilka det finns ett 50-tal 

av. Jag har här valt att göra ett snävt urval av material och valt att studera bara ett fåtal, de 

som är relevanta för min studie och de är; 

 Arbetsordning och reglementen för Region Värmland- kommunalförbund och 

Delegeringsordning 

  Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland  

Dessa två har valts med anledning av mina forskningsfrågor. Det första dokumentet har valts 

för att det kan säga mig hur makten är fördelad i regionfullmäktige, på vilken legitimitet och 

vem som har makten över dagordningen ur ett representativperspektiv. Det andra dokumentet 

kan svara på hur man ämnar arbeta med de demokratiska värdena öppenhet och deltagande. 

Jag är fullt medveten om att genom valet av att granska just styrdokument kanske inte leder 

fram till resultat som speglar den verkliga bilden fullt ut, eftersom det finns viss risk för att 

styrdokumenten till viss del inte följs och att arbetsprocessen inte går till exakt så. Men det 

ger mig ändå en fullgod indikation om hur man inom Region Värmland har för avsikt att 

arbeta för dessa demokratiska värden. Jag har med det i åtanke även valt att granska ett 

dokument som visar på hur Region Värmland har arbetat för att ta fram Värmlandsstrategin, 

genom att granska dess bilaga 1 Underlagsmaterial. Värmlandsstrategin är ett viktigt 

styrdokument för Värmland och dess utveckling, så genom att granska hur framtagandet av 

denna strategi skett ur ett demokratiskt perspektiv kan visa hur Region Värmland faktiskt 

arbetade med de här demokratiska värdena som öppenhet, deltagande och förankring. 
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3.5 Bearbetning och analys 
Syfte med denna studie är att undersöka hur regionalisering påverkat demokratin, därför har 

valet varit att utgå från vissa dimensioner av demokrati vid bearbetning av det valda 

materialet. För att lyckas behövs undersöka hur den beslutande arbetsprocessen ser ut och 

analysen kommer att vara uppdelad i teman efter de demokratiska begrepp som valts att 

utgöra en central del i studien; representativitet, öppenhet, deltagande, förankring och 

ansvarsutkrävande. 

När jag utför mina textanalyser kommer jag till texten ställa mina preciserade frågeställningar 

som är: 

 Hur arbetar Region Värmland med de centrala demokratiska begreppen; 

- Representativitet, öppenhet, deltagande, förankring och ansvarsutkrävande ut i 

regionen? 

 Hur ser de demokratiska förutsättningarna ut i Region Värmland? 

  

Genom att granska hur dessa frågor behandlas i de dokument jag valt kan jag koppla dem med 

de teoretiska definitionerna för representativitet, öppenhet, deltagande, förankring och 

ansvarsutkrävande utifrån de konstruerade idealtyperna. När det sedan kommer till att 

analysera materialet kommer jag att använda mig av en idealtypsmodell för att kunna 

kategorisera de centrala demokratiska begreppen. Ideltypernas syfte är att förtydliga centrala 

egenskaper hos respektive idealmodell. Genom att kategorisera de centrala begreppen 

förenklar det bilden av vilka egenskaper som är utmärkande för respektive idealmodell. Dessa 

idealtyper är konstruerade utifrån de tre idealmodellerna Valdeltagande, Deltagardemokrati 

och samtalsdemokrati som Gilljam och Hermansson tar upp i Demokratins mekanismer, men 

för att passa min studie bättre och vilken typ av demokrati som man kan förvänta sig av 

Region Värmland har jag valt att slå ihop deltagardemokrati och samtalsdemokrati till en. 

Idealtyperna syftar till att förtydliga hur de centrala begreppen lyfts fram och vilken typ av 

demokrati utifrån de tre idealmodellerna som gynnas i denna fältstudie samt till de 

preciserade frågeställningarna (Esaiasson. Et al. 2009 sid 155-159).  

För att förtydliga min analys kommer jag i analyskapitlet att använda mig av klargörande citat 

som är hämtade från textanalyserna och intervjun med Ola Persson. Genom att arbeta på detta 

sätt är förhoppningen att få fram resultat som kan styrka eller förbättra befintliga teorier inom 

ämnet. 
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Idealtypmodell: 

 

Valdeltagardemokrati 

 

Deltagardemokrati 

 

Representativet 

 

Deltagande 

 
Ansvarsutkrävande 

 

Öppenhet 

 
Förankring 
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4. Empiri öch analys 

Mitt material till empirin är till största del material från Region Värmland, underlagsmaterial 

om framtagandet av Värmlandsstrategin, policydokument om arbetsordning och reglementen 

och information- och kommunikationspolicy för Region Värmland. Vissa svar kunde jag inte 

få genom policydokumenten så jag vände mig till en ledamot i Region Värmland, Ola Persson 

som är vice ordförande och som representerar Sunne kommun för att se om svar kunde ges på 

frågorna. 

Jag har valt att dela in empiri- och analyskapitlet i två underrubriker som representerar de två 

idealtyperna som jag utgår från i min idealtypsmodell, valdeltagardemokrati och 

deltagardemokrati tillsammans med respektive modells centrala demokrativärden, för att 

sedan avslutas med en analys hur respektive idealtyp uppnås utifrån empirin. 

4.1 Valdeltagardemokrati 

Valdemokratin bygger på att medborgarna är med och utformar politiken genom att de röstar 

på de partier och politiker som de anser ska representera dem. De tre centrala begreppen inom 

valdemokrati är representativitet, ansvarsutkrävande och förankring. Representativitet uppnås 

genom att medborgarna genom val väljer ut de politiker som de anser kan för den bästa 

politiken. Här i ett indirekt val får man se efter andra sätt hur representativitet kan uppnås och 

det är genom att titta på om den politiska sammansättningen speglar hur det ser ut inom 

regionen, både politiskt och storleksmässigt. Ansvarsutkrävandet uppnås genom 

medborgarnas möjlighet att belöna eller bestraffa det politiska innehållet som de valda 

representanterna utför genom att rösta eller inte rösta på dem i nästkommande val. Förankring 

baseras här på hur beslut förankras som tas i Region Värmland ute i kommunerna.  

4.1.1 Representativitet  

I dokumentet Arbetsordning och reglementen för region Värmland kommunförbund och på 

Region Värmlands hemsida kan man läsa om hur och varför sammansättningen av ledamöter 

ser ut som den gör i regionfullmäktige och vilken roll den har. Regionfullmäktige är det högst 

beslutande organet och har 64 ledamöter, eftersom regionfullmäktige inte har direktvalda 

representanter inröstade genom val av medborgarna i Värmland utses ledamöterna indirekt 

genom att medlemskommunerna själva väljer ut sina representanter varav 32 utses av 

kommunernas fullmäktige och 32 av landstingets fullmäktige i Värmland.. 
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”Den politiska sammansättningen i regionfullmäktige speglar därmed den politiska 

sammansättningen i Värmlands kommuner och landsting” 

(http://www.regionvarmland.se/politik-beslut).  

Detta citat har jag hämtat från Region Värmlands sida, där de vill visa på att den politiska 

sammansättningen är representativ för regionen.  

Kravet på ledamöterna som väljs ut som representanter som ledamöter i regionfullmäktige är 

att de är ledamöter i den egna fullmäktige. Valet av ledamöter i till regionfullmäktige sker 

samma år som val för kommun och landsting. Vid första sammanträdet för nya 

regionfullmäktige utses ordförande samt en första och andre vice ordförande.  

Detta innebär att trots det indirekt valda fullmäktige speglar det regionens sammansättning 

både vad gäller storlek på kommunerna befolkningsmässigt och hur den politiska 

sammansättningen inom regionen ser ut i avseendet mandatfördelning ute i kommunerna. På 

så vis får Region Värmland en fördelad makt och ett representativt styre som speglar politiken 

inom regionen. Dock så är dessa politiker valda för den politik de vill föra inom partiet eller 

kommunen där de blivit valda och inte för regionen som helhet och frågan är om 

medborgarna vet att när de väljer politiker för de kommunala valen också samtidigt väljer 

politiker för Region Värmland? 

Representationen i regionfullmäktige ser då ut enligt följande gällande antalet ledamöter och 

politisk sammansättning vad gäller antal mandat och partitillhörighet: 

Medlemskommunernas antal ledamöter:  

 1 ledamot 2 ledamöter            3 ledamöter 8 ledamöter 

Kommuner     
 Eda Hagfors Arvika Karlstad 
 Filipstad Hammarö Kristinehamn  
  Forshaga Sunne   
 Grums Säffle   
 Kil Torsby   
 Munkfors    
 Storfors    
 Årjäng    
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Partitillhörighet: 

Antal ledamöter 
I fullmäktige 

1  2             4 8  14 28 

Politiska partier       
 
 

SD 
SVP 

MP 
KD 

FP 
V 

 
 

C M S 

       
1
 

4.1.2 Ansvarsutkrävande 

Enligt Lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34) är det Region Värmland som har 

ansvaret för att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling.  

För att strategin ska få betydelse är det viktigt att kommunerna och landstinget har som avsikt 

att genomföra de strategier man bestämt tillsammans med andra berörda aktörer. Det är också 

Region Värmlands ansvar att samordning sker mellan olika aktörer både vid framtagandet av 

strategin samt vid genomförandet av densamma. 

Region Värmland har också ansvaret genom denna lag för att ansvara och besluta om hur de 

statliga medel för det regionala tillväxtarbetet ska fördelas. Sedan ligger det också på deras 

ansvar att dessa strategier genomförs som beslutas och detta ger en konsekvens av att den 

enskilda kommunen också har ett ansvar i att följa och genomföra de strategier som beslutas 

inom Region Värmland.    

4.1.3 Förankring 

Precis som delaktighet är förankring också ett nyckelord när det kommer till framtagandet av 

Värmlandsstrategin 2014-2020, i dokumentet Underlagsmaterial för Värmlandsstartegin 

2014-2020 kan man läsa att för att uppnå förankring är öppenhet och deltagande mycket 

viktigt.  

Det är inte bara i samband med att nya Värmlandsstrategin togs fram som man arbetar med 

förankring. När nya proceser ska framställas kan förankringen på hur detta når ut till 

kommunerna ske på olika sätt, remisser kan skickas ut till kommunerna och Region Värmland 

bjuds in till kommunfullmäktige sammanträden. Ibland sker det även via de nätverksträffar 

                                                                 
1 Tabellförklaring: SD-Sverigedemokraterna, SVP-Sjukvårdspartiet i Värmland, MP-Miljöpartiet, KD-

Kristdemokraterna, FP-Folkpartiet, V-Vänsterpartiet, C-Centerpartiet, M-Moderaterna, S-Socialdemokraterna 
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som anordnas där representanter från medlemskommunerna, näringsliv, Länsstyrelsen, 

Landstinget och Region Värmland, då de träffas för att diskutera vad för slags planer det finns 

behov av, vad som ska prioriteras först och hur processen ska genomföras för att sedan låta 

dessa representanter ta med det till respektive arbetsplats för att förankrabesluten där innan 

man går vidare och eventuellt klubbar ett förslag i regionfullmäktige. 

Ola Persson om förankringen kring beslut som tas i Region Värmland.2 

”Hur politiskt förankrade besluten ser olika ut bland partierna, en del upplever jag är bättre 

sampratade än andra. Och frågorna är inte per automatik först behandlade i respektive kommun, 

men sker det är genom att RV bjuder in sig till kommunfullmäkt ige där aktuella  frågor 

presenteras, eller via remisser. Sista fredagen i månaden bjuder även Region Värmland in alla 

medlemmar inom det kommunala samverkansoragnet och kommunchefer där aktuella 

gemensamma frågor behandlas” 

  

I Informations- och kommunikationspolicy för region Värmland tar de upp hur man genom att 

sprida information om vad som sker inom Region Värmland kan uppnå ett deltagande som är 

stort och som innefattar ett deltagande från olika typer av myndigheter, organisationer och 

privatpersoner och ju fler som får möjlighet att delta desto större förankring uppnår man och 

med det också legitimetet. 

4.1.4 Analys valdeltagardemokrati 

Valdeltagande uppnås delvis genom att politikerna ändå är förtroendevalda genom de 

kommunala valen. Med tanke på att antalet ledamöter i regionfullmäktige ska spegla både 

storleken på kommunen och också hur den politiska sammansättningen ser ut ute i länet får 

man här en fördelad makt och ett representativt styre som speglar politiken inom regionen. 

Som jag nämnt innan har tidigare forskning visat att indirekt valda regionfullmäktigen har 

varit en missgynnande styrelsemodell för småpartier och det kan jag till viss del även hålla 

med om här. Det enda mindre partiet som är representerat i regionfullmäktige är 

Sjukvårdspartiet i Värmland. Dock så tittar man över hur det ser ut inom kommunfullmäktige 

i regionen är det inte heller där speciellt många småpartier representerade. 

Däremot är ansvarsutkrävandet här är problematiskt. Vem som man som medborgare ska 

utkräva ansvar gentemot frågor som berör Region Värmland verksamhet är en komplicerad 

fråga i och med det här med indirekt valt regionfullmäktige. De ledamöter som sitter i 

                                                                 
2
 Ola Persson vice ordförande och ledamot i  Region Värmland Intervju 20 14-05-14  
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regionfullmäktige är ju valda som kommunala representanter. De är valda för att arbeta för 

kommunens bästa, detta behöver inte alltid betyda det samma som regionens bästa. Detta gör 

att ansvarsutkrävande problematiskt eftersom man inte har samma makt att kontrollera de 

förtroendevalda varken i förväg eller i efterhand vad gäller Värmlands utveckling. Man kan ju 

tycka såhär i valtider att Region Värmland borde uppmärksammas mer, att politikerna går ut 

med sitt ställningstagande för frågor som drivs inom Region Värmland och i och med det ger 

invånarna chansen att inte enbart påverka vad som sker inom den egna kommunen utan också 

Värmland som region. Detta gör att ansvarsutkrävande problematiseras ytterligare då det är 

väldigt svårt att hitta information om kommunens ställningstagande till olika planer och 

projekt inom Region Värmland. Allt ansvar ligger dock inte enbart på Region Värmland utan 

stor del ligger ju också på den enskilda kommunen, då alla medlemskommuner har skyldighet 

att arbeta för vad man inom Region Värmland beslutar, vilket säkert olika kommuner har 

olika förutsättningar för av olika anledningar som till exempel ekonomiska förutsättningar. 

I och med att Region Värmlands styre det vill säga regionfullmäktige inte är direktvalt, blir ju 

förankringen så mycket viktigare. Vi som medborgare har ju röstat fram vårt politiska styre 

efter hur det politiska program de lagt fram om hur kommunen ska utvecklas. Stämmer detta 

överens med visionerna kring Region Värmland? Hur beslut tas om processer som ska startas 

varierar ofta på grund av karaktären på processen och då också hur förankringen om detta 

sker. Det är främst upp till politikerna inom kommunerna hur mycket de väljer att engagera 

sig i vad som sker inom Region Värmlands verksamhet men det beror också på resurser.   

4.2 Deltagardemokrati 

Deltagardemokratin utmärks av att involvera medborgarna i de politiska processerna i större 

eller mindre omfattning. Detta innebär att besluten bättre förankras och ges då större 

möjlighet att uppnå acceptans. Även vilka som ges möjlighet att delta och om Region 

Värmland präglas av någon typ av ”elit” är något som här studeras. Deltagardemokratin 

bygger också på idén om samtal och diskussion inom politiken och hur den bör präglas av en 

vilja och förståelse för olika partners argument och därmed ge upphov till ett samförstånd. 

När parterna är oense om vilken politik som bör föras bör diskussionerna fortsätta tills man 

tillsammans kan nå ett för alla inblandade acceptabelt beslut. För att deltagardemokrati ska 

uppnås krävs att man arbetar för de centrala demokrativärdena deltagande och öppenhet. 

Detta kan man se genom att studera hur medborgarna involveras, hur information förs ut om 

vad som sker inom region Värmland och vilka som ges möjlighet att delta. 
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4.2.1 Deltagande  

När den nya regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin 2014-2020 skulle tas fram 

delaktighet ett nyckelord, detta för att strategin skulle uppnå acceptans och legitimitet.  

I arbetet med framtagandet med strategin involverades 1000 personer med representanter från 

kommunerna, Landstinget, näringslivet, Karlstads universitet, Länsstyrelsen, föreningslivet, 

kulturlivet, Handelskammaren och Företagarna och andra myndigheter och organisationer 

med engagemang i Värmland. För att allmänheten skulle få information om arbetet och 

möjlighet att påverka anordnades stormöte. Även via kommunikationskanaler som Facebook, 

Twitter och Region Värmlands hemsida fanns möjlighet att påverka genom att svara på frågor 

om vad man ansåg om Värmlands utveckling. I Underlagsmaterial- Värmlandsstrategin 

2014-2020 har jag hämtat detta citat: 

”Delaktighet och förankring har varit nyckelord för att strategin ska få acceptans och legitimitet” 

(Underlagsmaterial-Värmlandsstrategin 2014-2020. sid 7). 

Jag frågade Ola Persson hur kommunernas deltagande ser ut i Region Värmland.3 

”Region Värmland bjuder in till processer. Men det är också upp till kommunerna själva hur 

delaktiga man vill vara, vissa är mer delaktiga än andra”. 

I Informations-och kommunikationspolicy för Region Värmland tar de upp att lyhördhet är en 

av Region Värmlands värdegrund och ett ord man kan förknippa med delaktighet. Hur ser då 

Region Värmland på delaktighet i deras verksamhet? De anser att man genom öppenhet och 

god kommunikation om verksamheten bjuder man också in till en delaktighet. Speciellt 

genom kommunikationskanaler som sociala medier och personlig kommunikation får 

invånarna en chans att komma till tals. Om den externa kommunikationen säger de så här: 

”Genom att långsiktigt och konsekvent förmedla en enhetlig bild av Region Värmland stärks 

varumärket och organisationen förknippas med vissa värden. Region Värmland ska genom sitt 

agerande och sin kommunikation uppnå högt anseende inom och utanför Värmland, bland såväl 

politiska instanser, organisationer som hos allmänheten” (Informations- och 

kommunikationspolicy för Region Värmland . Sid 6) 

Vid sammanträden för regionfullmäktige är allmänheten välkommen att sitta med. Tidpunkter 

för dessa sammanträden kungörs i ortstidningar och det finns tillfällen under dessa 

sammanträden då allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Den frågestunden i 

sammanträdet som är avsett för allmänheten ger också en möjlighet till delaktighet, där 

                                                                 
3
 Ola Persson vice ordförande och ledamot i  Region Värmland Intervju 2014 -05-14  
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medborgarna kan ta tillfället i akt att inte bara fråga utan komma synpunkter om sådant som 

de anser vara viktiga för Värmland. 

4.2.2 Öppenhet 

Region Värmland anser att öppenhet är en ledstjärna i deras arbete mot att stärka varumärket 

Värmland som är Region Värmlands främsta uppgift. Öppenhet kan också i det här fallet 

betyda kommunikation, hur man väljer att kommunicera den information som finns om vad 

som sker inom verksamheten. Region Värmland har en speciell policy för hur kommunikation 

ska hanteras genom dokumentet Informations- och kommunikationspolicy för Region 

Värmland. Medborgarnas rätt till insyn i Region Värmlands verksamhet och information om 

vad som sker inom Region Värmland anser de vara grundläggande och självklar. Saklig, 

begriplig, tillgänglig, offensiv och målgruppsanapassad är nyckelord för hur deras 

kommunikation ska se ut.  

De har som offentlig myndighet olika lagstiftningar att ta hänsyn till vad gäller öppenhet och 

de är Regeringsformen, Tryckfrihetsförordning och Offentlighets- och Sekretesslagen, 

Meddelarfrihet med Efterforskningsförbud. Vissa lagar medför också viss försiktighet att ta 

hänsyn till vad gäller öppenhet och de är Förvaltningslagen, Personuppgiftslagen och 

Kommunallagen. 

För att öppenhet ska uppnås är det viktigt att information om vad som sker inom Region 

Värmland når ut till invånarna genom extern kommunikation på olika sätt. Region Värmland 

anser att detta är mycket viktigt och bidrar till att stärka Region Värmlands varumärke och ser 

kommunikation som en ledstjärna i sitt arbete. Därför bör kommunikation vara en integrerad 

del i all verksamhet inom Region Värmland. 

För att lyckas med detta är det viktigt att beroende på vilken målgrupp man ska informera och 

informationen som ska förmedlas, välja rätt kommunikationskanal. Region Värmland främsta 

kanal för att få information om deras verksamhet är deras webbsida regionvarmland.se som 

alltid ska vara uppdaterad med den senaste informationen och där invånarna kan gå in och 

läsa om vad som sker. Andra kommunikationskanaler de använder sig av är 

mediekommunikation, masskommunikation, personlig kommunikation, digitala nyhetsbrev 

och trycksaker. Sociala medier är ett bra verktyg som fungerar som kommunikationskanal 

som både kan ge ut information men också bra kunskapsutbyte. 

Region Värmland prioriterar öppenhet och anser det vara en viktig del i deras verksamhet 

med hög prioritet. Genom att arbeta på detta sätt med många olika typer av 
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kommunikationskanaler ökar de möjligheterna att nå ut till så många medborgare som 

möjligt. Vi medborgare söker vår information lite olika, mycket beroende på vilken 

generation vi kommer ifrån och genom att använda sig av både dagspress, annonser, 

utställningar och sociala medier har alla möjlighet att få insyn i vad som sker inom region 

Värmland. Genom att informera medborgarna om vad som sker ger man dem en informerande 

ställning till politiken som var den ursprungliga idéen till samtalsdemokratin, men som har 

övergått i att allt mer involvera dem och låta dem medverka i samtalet kring hur politiken ska 

utformas 

4.2.3 Analys deltagardemokrati 

Man kan här se att Region Värmland anser deltagande som viktigt för att uppnå legitimitet 

och förankring till de beslut de tar. I arbetet med Värmlandsstrategin 2014-2020 deltog drygt 

1000. Representanter från offentliga myndigheter, organisationer och näringsliv till 

privatpersoner bjöds in att delta på olika sätt. Privatpersoner fick möjlighet att delta på 

stormötet genom att anmäla sig på Region Värmlands hemsida och via sociala medier genom 

att där framföra åsikter och synpunker på möjligheter om Värmlands utveckling. Hur 

representativiteten av privatpersoner såg ut i länet sägs det dock inget om. De tappade även 

lite av det privata deltagandet när inte privatpersoner fick sitta med i den fortsatta processen 

där arbets- och representantgrupper arbetade kring visioner för Värmland och att man fick då 

bara kvar deltagande på elitnivå. Man kan även här se att det centrala demokrativärdet 

öppenhet som ligger inom deltagardemokrati är något som Region Värmland arbetar för att 

uppnå. Och man lyckas till stor del genom att samtal förs, antingen genom representanter för 

medborgarna alltså de förtroendevalda samlas och diskuterar aktuella frågor, eller genom att 

medborgarna själva bjuds in att delta i dessa diskussioner. Genom att medborgarna har insyn i 

Region Värmlands verksamhet ökar möjligheten för ett större intresse hos medborgarna för 

Värmlands utveckling och bidrar då till en högre delaktighet. Genom att ha för allmänheten 

öppna regionfullmäktige sammanträden öppnar man upp för en god insyn. 

Man arbetar för öppenhet och insyn och anser själva att förankring bäst uppnås av ett stort 

deltagande. Däremot uppnås det inte fullt ut eftersom deltagardemokratin kräver att parterna 

är överens, här använder vi ju oss istället av majoritetsprincipen som innebär att de flesta 

beslut tas genom omröstningar där det krävs en majoritet av rösterna för att det ena eller andra 

beslutet ska klubbas. Dock så är ju det en form av samförstånd, en överenskommelse att det är 

på så vis beslutstagandet ska fungera. 
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5. Slutsats 

Syftet med regionalisering och mer självstyrande regioner var bland annat att öka demokratins 

förutsättningar genom att utveckla former för en bättre förankring kring det regionala 

utvecklingsarbetet. Syftet med min studie var att undersöka hur de demokratiska 

förutsättningarna ser ut i ett indirekt valt politiskt styre. För att kunna svara på det ställde jag 

några mer preciserade frågor: 

 Hur arbetar Region Värmland för de centrala demokratiska värdena som; 

- Representativitet, öppenhet, deltagande, förankring och ansvarsutkrävande ut i 

regionen? 

 Hur ser de demokratiska förutsättningarna ut i Region Värmland? 

Genom att använda mig av dessa preciserade frågor och idealtypsmodellen som verktyg kan 

man se att regionaliseringen medfört att de demokratiska förutsättningarna är ganska goda 

även i ett indirekt valt politiskt styre som Region Värmland. 

 

Valdeltagardemokrati 

 

Deltagardemokrati 

 

Representativet 

 

Deltagande 

 
Ansvarsutkrävande 

 

Öppenhet 
 

Förankring 

 

 

 

Om man börjar titta på den ena demokratimodellen i idealtypsmodellen som är valdelatagande 

kan man se hur det demokratiska begreppet representativitet uppfylls då den politiska 

sammansättningen inom fullmäktige i Region Värmland speglar den politiska 

sammansättningen inom regionen både vad gäller hur den politiska mandatfördelningen ser 

och storleksmässigt baserat på befolkning. Det finns dock inte så många småpartier 

representerade inom Region Värmlands fullmäktige, men det saknas även ute i regionens 

kommunfullmäktigen och då är det svårt att skylla det på den indirekta formen. Däremot att 

det inte sker några direktval till regionfullmäktige ger medborgarnas minskade möjligheter att 

påverka vilka som sitter där än om det hade varit direktval. Nu kan man inte rösta dit partier 

eller politiker för att man anser att de för en bra politik för Värmlands bästa och det är ju 

negativt för det demokratiska värdet representativitet men också till viss del för värdet 
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ansvarsutkrävande. Ledamöterna är förtroendevalda för den enskilda kommunens bästa och i 

blir därefter utvalda att representera kommunen inom regionfullmäktige. Däremot är det svårt 

att säga om sammansättningen av ledamöter skulle se annorlunda ut vid ett direktval då 

politikerna blir valda på grund av den politik som de ämnar föra för regionen Värmland, men 

det skulle sannolikt öka insynen i Region Värmlands verksamhet om politikerna öppet 

redovisar sin ståndpunkt i politiska frågor rörande Region Värmland och den politik de ämnar 

föra.   

Ansvarsutkrävandet är ett demokratiskt värde som man tar upp som problematiskt vid ett 

indirekt valt styre i PARK-utredningen, att man som medborgare inte vet vem man ska hålla 

ansvarig och hur man ska ha chans att påverka makten om inte vid löften eller hot vid 

nästkommande val. Och det visar sig även i denna studie. Det är det enda demokratiska värde 

som jag inte kan hitta någon styrka i gentemot Region Värmland. Vad gäller demokrativärdet 

förankring så verkar det inte finnas ett bestämt arbetssätt för hur detta ska gå till, men Region 

Värmland informerar på ett eller annat sätt både medlemskommunerna och invånarna om vad 

som är på gång i regionen, men ett tydligare arbetssätt är här att önska. 

Vad gäller den andra demokratimodellen i idealtypsmodellen deltagardemokrati så kan man 

se att denna modell är något man inom Region Värmland ämnar arbeta för. När man läser 

Region Värmlands styrdokument är de centrala begreppen, deltagande och öppenhet som är 

centrala för delatagardemokratin i denna studie återkommande och något som Region 

Värmland verkligen uppmanar att arbeta för. Dock så kan man se att det finns möjligheter att 

stärka dem och göra arbetet med detta ännu bättre och då är det framför allt det privata 

deltagandet jag syftar på. Genom att öka informationen och se till att den får ännu bättre 

möjligheter att nå ut till invånarna tror jag att intresset för att deltagandet kommer att öka. 

Sedan är det viktigt tycker jag att i framtagandet med strategier som Värmlandsstrategin låta 

det privata deltagandet från invånarna inverka genom hela processen. 

Man kan säga att denna regionalisering som innebär att Region Värmland är ett 

samverkansorgan med indirekt styre är en blandning av de båda idealmodellerna, ingen 

uppnås fullt ut samtidigt som båda uppnås till viss del. Valdemokrati uppnås inte fullt ut i och 

med att det är ett indirekt valt fullmäktige, ändå vågar jag påstå att det viss del ändå uppnås 

eftersom ledamöterna i fullmäktige trots allt är förtroendevalda inom den kommun de 

representerar. Trots att ansvarsutkrävandet då blir problematiskt kan ett visst 
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ansvarutkrävande ställas på de förtroendevalda genom att inte rösta på dem i nästkommande 

kommunalval.  

Deltagardemokratin som innebär att invånarna är med och påverkar besluten genom 

deltagande uppnås till viss del genom att invånarna bjuds in att delta i fullmäktige och också i 

framtagandet av Värmlandsstrategin. Det uppnås också genom att antingen representanter för 

medborgarna alltså de förtroendevalda samlas och diskuterar aktuella frågor, eller genom att 

medborgarna själva bjuds in att delta i dessa diskussioner.  

Syftet med min studie var ju att undersöka hur de demokratiska förutsättningarna ser ut i ett 

indirekt valt politiskt styre. Har regionaliseringen påverkat demokratin? Genom att undersöka 

ett indirekt politiskt styre som Region Värmland kan jag se en positiv demokratisk 

förutsättning. Det startade med den territoriella indelningen, som tidigare studier har visat om 

den geografiska indelningen lyckas och man har eller skapar en gemensam identitet så är de 

demokratiska förutsättningarna positiva. Sedan har styret angående den regionala 

utvecklingen trots allt kommit närmare medborgarna och trots att ingen av de två 

idealmodellerna uppfylldes till fullo, kanske var det inget man heller kunde vänta sig i ett 

samverkansorgan som Region Värmland, och att ansvarsutkrävandet är problematiskt här så 

kan man ändå se att de fyra andra demokratiska värdena är något som Region Värmland anser 

viktigt och prioriterar i deras verksamhet. Det är trots allt förtroendevalda politiker inom 

regionen som arbetar för att förena Värmland och genom samverkan mellan olika aktörer 

arbeta fram strategier som gynnar Värmland och dess framtid.  

Finns det möjligheter för öka demokratin ytterligare på denna nivå? Ja absolut! Och då främst 

genom direktval till regionfullmäktige för att uppfylla det demokratiska värdet 

ansvarsutkrävandet och för att öppna upp insynen ytterligare inom Region Värmland och veta 

vad våra politiker vill med Värmlands framtid. 
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6. Reflektiöner öch förtsatta studier 

Mina avslutande reflektioner kring denna studie är att det varit mycket intressant ämne att 

studera kring och också att det väckt en nyfikenhet att vilja veta mer. Det finns så mycket mer 

att forska om inom det här ämnet. Skulle jag själv gå vidare inom det här skulle jag välja att 

göra en studie om hur kommunerna ser på verksamheten Region Värmland genom att 

intervjua tjänstemän och politiker inom kommunerna för att få fram åsikter både från dem 

som är representerar kommunen i regionfullmäktige och de som inte gör det. Nu har jag fått 

granskat demokratin inom Region Värmland genom textanalyser av de styrdokument som de 

har. Dessa säger hur de ska gå tillväga men det skulle vara intressant att studera hur det 

verkligen fungerar. Styrdokumenten är det detsamma som verkligheten, är det så det funkar 

och upplever kommunerna det på samma sätt?  
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