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Abstract 
The aim of this candidate essay is to analyze the Swedish County Administrative Boards 
assignment documents and point out the differences that has occurred during the years 2003-
2017. It will also analyze how the role and power has changed after the decentralization when 
the Regional Federation took responsibility for the regional development. Will the County 
Adminitrative Board still be a powerful part in the region or is the game over?  
 
The metod used is called ”the constant comparative method” where there is an analyzing process 
going on all the time during the investigation until the final reduction is ready.  
 
 
Interesting findings: 
 

• The County Administrative board has lost several important assignments. 
 
• Its main role is not to make decisions but to coordinate in the Regional Federation and to 

pinpoint the goverments politics and monitoring. 
 

• Now a knowledge authority with many new assignments that are global, such as Agenda 
2030, climate change, sustainability and refugee questions.  

 
• The goverment have decentralized many assignments to the regional level. 

 

Keywords 
County Administrative board, regional power, decentralization, assignment documents, Sweden, 

länsstyrelsens roll, regional makt, regionalt utvecklingsansvar, decentralisering, regleringsbrev  
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1. Inledning 

__________________________________________________________________________ 
 

I den här inledningen ges läsaren en inblick i det forskningsområde som har valts följt av en 

problemformulering som ska leda fram till syfte och forskningsfrågor. Slutligen presenteras 

avgränsningar som förtydligar uppsatsens ramar.  

__________________________________________________________________________ 
 
1.1	  Inledning	  
Vi befinner oss i en omdaning av styret i Sverige där det regionala utvecklingsansvaret har 

decentraliserats och tagits över eller håller på att tas över av landstingen i varje län. En 

oberoende undersökning av OECD1 från 2012 har visat på att det i Sverige finns för många olika 

nivåer av styre , vilket gör det rörigt och svårt att förhålla sig till när det blir oklart vem/vilken 

organisation eller myndighet som styr över vilken fråga. Fram tills nu har det funnits många 

olika styrmodeller och flera län har styrts av regioner med indirekt styre då de politiker som 

suttit i regionstyrelsen inte har valts till den positionen utan representerar sin kommun regionalt. 

Med en övergång till s.k. regionkommuner där de f.d. regionerna går samman med landstingen 

flyttas också det regionala utvecklingsansvaret över dit och politiker kommer att väljas direkt att 

representera det regionala styret. Länsstyrelsen har tidigare haft det regionala 

utvecklingsansvaret, ibland helt och i vissa fall delat med regionerna. Nu är de tre sista länen på 

väg att bilda region med landstingen 2019.  

 
1.2	  Problemformulering	  	  
Statsvetenskapligt är det intressant att forska i hur roller och uppdrag förändras när de nya 

regionerna tar över utvecklingsansvaret i länen. Makten decentraliseras från det statliga till den 

kommunala nivån. Länsstyrelsen är en myndighet som har funnits sedan regeringsformen år 

1634 då Axel Oxenstierna, dåvarande rikskanslern, delade in riket i landshövdingedömen2. Nu 

representeras den offentliga makten av landstinget som har folkvalda företrädare och 

länsstyrelserna har fått andra uppgifter av staten. Tanken med den här uppsatsen är att ta reda på 

mer om hur länsstyrelsens roll har förändrats över tid genom att studera regleringsbrev och 

länsstyrelseinstruktioner samt genomföra ett antal intervjuer med centralt utvalda personer med 

insikt i myndigheten . Om uppdragen har förändrats väsentligt över tid , vad har det då fått för 

effekter för länsstyrelsen roll i den regionala makten? Är det en lika viktig myndighet som förr 
                                                
1 OECD= Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.regionblekinge.se/a/uploads/dokument/OECD/Sammanfattning_OECD_rapport.pdf (hämtad 2017-11-
20) 
2 Information från länsstyrelsernas hemsida, www.lansstyrelsen.se (hämtad 2017-11-21) 
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eller är det en utdöende dinosaurie? Genom att ta reda på vad som tidigare har skrivits inom 

ämnet tillför forskning och utredningar en diskurs av både teoribildningar och eventuella 

normativa diskussioner en bra bakgrund till arbetet. Detta ligger sedan som grund till 

samhällsvetenskaplig empirisk forskning som förhoppningsvis ska kunna ge ett bidrag och 

förklara ett samhällsfenomen som är av högsta intresse i samhällsdebatten idag, det vill säga hur 

länsstyrelsens roll i det regionala styret och makten verkligen ser ut.  

	  
1.3	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Syftet med uppsatsen är att se hur skillnader i länsstyrelsens uppdrag över tid tillsammans med 

det förändrade decentraliserade regionala styret har påverkat länsstyrelsens roll i den regionala 

makten.  

 
Följande två forskningsfrågor har tagits fram: 
 

• Hur har det statliga uppdraget som länsstyrelsen lyder under förändrats under åren 

2003-2017 ? 

• Hur ser länsstyrelsen roll och mandat ut i den nya decentraliserade regionala makten?  

  

1.4	  Avgränsningar	  och	  förklaringar	  
Den första avgränsningen är att undersöka länsstyrelsernas uppdrag specifikt under åren 2003-

2017. När denna undersökning görs finns det regleringsbrev för länsstyrelsen från 2003 och 

framåt åtkomliga via internet medan tidigare handlingar skriftligen måste begäras ut från 

Riksarkivet och är förknippat med avgifter vilket gör att de har uteslutits från den här 

undersökningen. Dock kan det förekomma att andra årtal och eventuella ändringar i 

länsstyrelsernas uppdrag av vikt tas med i forskningen om det framkommit som fakta i andra 

dokument som studerats under arbetets gång. 

Den andra avgränsningen är att se på länsstyrelsen roll i den regionala makten. Det finns många 

andra sätt att se på det regionala styret och ibland måste det blandas in men i grunden är det 

specifikt länsstyrelsen det handlar om. 

I texten kan förekomma olika former av ord med samma innebörd i det här arbetet:  

undersökning, forskning, studie, uppsats, det är medvetet för att skapa variation i texten.  
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2.	  Metod	  
____________________________________________________________________________ 
 

I metodkapitlet beskrivs hur arbetet med uppsatsen har genomförts och hur det är upplagt.. 

Design är det första begreppet som lyfts fram följt av forskningsmetod och analysprocess men 

reflektioner sker  även kring datainsamling och källkritik.  

____________________________________________________________________________ 
2.1	  Design	  
Det behövs en strategi för att de frågeställningar och forskningsproblem som ställts upp ska 

kunna besvaras och designen blir det manus som beskriver hur forskningsfrågan kan lösas. 

Vilken sorts data behöver samlas in för att svara på det generella och vilken data leder vidare till 

det mer specificerade och detaljerade delarna. Vad är mest lämpligt en kvalitativ studie eller en 

kvantitativ? Det kan även vara en kombination av båda för att resultatet ska bli det bästa. Vad 

man än väljer så behöver metoden konkretiseras vilket är bland det svåraste i arbetet. Den 

systematiska designen sätter standarden för hela arbetet och därför är det viktigt att vara 

noggrann med de olika stegen i processen. Det måste finnas en röd tråd att följa för att 

slutresultatet ska bli lätt att tyda (Hjerm m.fl. 2014, s 20).  

 

2.2	  Forskningsmetod	  och	  analysprocess	  
I det här arbetet har delvis en kvalitativ metod och analysprocess använts som kallas ” the 

constant comparative method” (Hjerm m.fl. 2014, s 33). Metodnamnet syftar på att det under 

hela arbetet med forskningen pågår en analysprocess där forskaren upptäcker och jämför olika 

mönster som framträder. I processen finns det tre nivåer 1) Datareducering - kodning 2) 

Datapresentation - tematisering och 3) verifiering och presentation av slutsatser - summering 

(Hjerm m.fl. 2014, s 34). 

Informationen i den här forskningen består av regleringsbrev, länsstyrelseinstruktioner, statliga 

utredningar eller andra relevanta undersökningar. Då det inte har gått att finna alla svaren direkt i 

de här underlagen har  även en kort enkät med påståenden tagits fram som tillsammans med 

kompletterande intervjufrågor ställts direkt via telefon till relevanta personer i ledande 

befattningar inom regeringskansliet och länsstyrelsen. Urvalsmetoden vid val av de personer som  

intervjuats har skett genom så kallad centralitet. Med det menas personer som är viktiga källor 

och finns centralt placerade i en organisation (Esaiasson m.fl. 2012, s 258). I det här fallet de 

högsta ansvariga på några utvalda länsstyrelser och en relevant tjänsteman i regeringskansliet 

som ansvarar för länsstyrelsens uppdrag.   

Löpande har materialet bantats ner till en mer hanterbar massa då framförallt statliga utredningar 

som berör ämnet på ett eller annat sätt finns många fler än den här begränsade forskningen har 

möjlighet att omfamna. Hjerm m.fl. skriver att det är viktigt att med hjälp av någon form av 
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kodning reducera data vilket kan ske med centrala begrepp, nyckelord eller annan form av 

kategorisering (Hjerm m.fl. 2014, s 37). Här har den sorteringen skett genom att hela tiden 

återvända till problemformuleringen och forskningsfrågorna och utifrån dem leta efter 

sammanhang som inkluderat, decentralisering, regional makt, länsstyrelsens roll, länsstyrelsen 

uppdrag och mandat, regionala förändringar i ansvar av väsentliga samhällsfrågor etc.  

Nästa nivå handlar om tematiseringen där de olika kategorierna sorteras efter hur de relaterar till 

varandra (Hjerm m.fl. 2014, s 40). Här var det lite knepigt eftersom materialet även om det 

delades upp efter centrala begrepp och nyckelord i många fall går in i varandra där länsstyrelsens 

roll i regionen hör samman med vilka uppdrag de har över tid och tvärtom.  

Efter att som analysmetoden anger konstant ha gått igenom materialet om och om igen och 

strukit det som ansetts ovidkommande känns det ändå som att det som är kvar är relevant för den 

här studien och för att kunna svara på forskningsfrågorna.  

I den tredje nivån summering kan det finnas olika ambitioner på vad som vill uppnås med 

analysen. En variant är att ta fram en teori där viss generalisering sker av hur saker och ting 

verkar. Den andra möjligheten är att beskriva och berätta hur olika mönster träder fram. De 

senare är ett mer deskriptivt sätt där det som kommit fram presenteras som fakta vilket sedan 

verifieras med olika utdrag, intervjucitat etc. (Hjerm m.fl. 2014, s 74-75).  Här har den senare 

varianten använts då materialet efter flera genomgångar träder fram på ett sådant sätt att det 

känns logiskt att de går att verifiera det utifrån valda teoretiska grunder samt citat från de 

centrala personer som har intervjuats.  

Eftersom studien ska mynna ut i en beskrivning av hur länsstyrelsens uppdrag har förändrats 

under åren 2003 till 2017 ger det kvalitativa angreppssättet en möjlighet att på en djupare nivå 

analysera skillnaderna. En kvalitativ metod för forskning och analys ger även en bred ansats som 

omfattar det ämne och den myndighet uppsatsen studerar. Studien är övervägande empirisk men 

valet av teori med olika begrepp som Governance, Kommunal självstyrelse och framförallt 

Decentralisering är avsnitt som behövs för att dels verifiera det som framkommer i analysen men 

även för att ge läsaren en grund och förståelse för hur den här uppsatsen ska kunna svara på hur 

länsstyrelsen uppdrag har förändrats och vilken roll myndigheten har i den decentraliserade 

regionala makten.   

	  
2.3	  Tidigare	  forskning	  i	  ämnet	  
När sökning skett efter annan forskning eller uppsatser i ämnet blir det träff på en hel del där 

länsstyrelsen omnämns eller är föremål för forskningen. Det handlar dock mer om olika ärenden 

som länsstyrelsen har handlagt eller specifika områden som strandskydd, miljö, jämställdhet etc. 

Ingen forskning har hittats med perspektiv där länsstyrelsen roll i regionen diskuteras.  
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Däremot finns det flera statliga offentliga utredningar (SOU), som handlar om allt ifrån styrning 

i regionerna till statens förvaltning av olika uppdrag. Utöver dessa statliga utredningar finns det 

även olika propositioner, riksdagstryck och skrivelser från regeringen. Mycket intressant har 

skrivits och utretts under åren, men i det här arbetet har en begränsning satts till ett fåtal SOU då 

det varken tidsmässigt eller utifrån arbetets omfattning funnits möjlighet att ta del av allt material 

i ämnet. De SOU som valts ut presenteras under kapitel 3 som handlar om bakgrund och 

områdesöversikt.  

	  
2.4	  Datainsamling	  och	  källkritik	  
Idag lever vi i ett informationssamhälle där vem som helst med ett enkelt knapptryck kan nå hela 

världen med sin information. Det ställer höga krav på att värdera och kunna granska underlag 

kritiskt så inte felaktiga eller tillrättalagda texter sprids eller tas med i forskningen. För att 

motverka det krävs att vi är källkritiska och hela tiden ställer frågor som: Vad hände? Vem står 

bakom informationen? Vilka var där? Genom att använda olika metodregler kan vi värdera och 

bedöma både sanningshalten och trovärdigheten i både historiska händelser, sådant som sker i 

nutid eller i det material vi får fram vid intervjuer av personer för vår forskning.  

Till vår hjälp för att göra en bedömning finns fyra klassiska regler: äkthet, samtidighet, tendens 

och oberoende (Esaiasson m.fl. 2012, s 278-279). Eftersom den här uppsatsen handlar om en 

myndighet är risken minimal att det material som används inte skulle vara äkta. Men däremot är 

risken uppenbar att någon av de som intervjuas kan vilja ge en mer positiv bild av myndighetens 

roll än den helt äkta då deras position inte tillåter det. Två av de som intervjuas är inte längre 

anställda på länsstyrelsen vilket kan balansera upp svaren något men risken finns ändå att 

slutsatsen kan bli något snedvriden. Även min egen förförståelse bör vägas in då jag besitter 

information inifrån myndigheten och får tänka extra mycket på att vara så objektiv som möjligt.  

Genom att använda den här metoden med olika kriterier och ifrågasätta allt material som utgör 

grunden för empirin kan analysen ändå genomföras på ett källkritiskt och medvetet sätt.  

	  
2.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Vid undersökning av samhällsvetenskapliga problem är det viktigt att uppnå en god validitet 

vilket här innebär att det jag säger i mitt syfte att jag ska undersöka eller mäta också är det som 

verkligen blir undersökt eller mätt. Problematiken ligger i att forskningen utgår från den 

teoretiska nivån men att vi sedan i själva arbetet arbetar på ett operationellt sätt och måste 

översätta från en nivå till en annan. Klarar vi den översättningen och att hålla isär begreppen utan 

att det blir några systematiska fel får vi en god resultatvaliditet (Esaiasson m.fl. 2012, s 57). 

Esaiasson (2012) menar också att det som stämmer överens mellan det operationella och 

definitionen av det teoretiska kallas för begreppsvaliditet.  
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Forskningsunderlaget i det här arbetet kommer i första hand att bestå av handlingar som 

regeringen på ett eller annat sätt står bakom. De har medvetet valts ut utifrån 

problemformuleringen och uppsatsens frågor. Både historik om länsstyrelserna, regleringsbrev 

och statliga utredningar är material som återfinns via internet och är styrt av 

offentlighetsprincipen vilket borde borga för att det mesta finns med att granska. Dock bör man 

ha i åtanke att en del är politiskt färgat och att det kan finnas en risk att begreppsvaliditeten kan 

ifrågasättas. Vissa statliga utredningar leds av före detta politiker som kanske inte skulle lyfta 

fram något som inte var till den egna regeringens fördel även om de är måna om att vara 

transparanta och så opartiska som möjligt. Det innebär att materialet kan bestå av redan utvalt 

underlag och allt inte kommer med i forskningen. För att undvika fel som detta kan någon form 

av validitetsresonemang användas där materialet testas på mer än ett sätt för att se om svaret blir 

samma (Esaiasson m.fl.2012, s 60-61).  Om vi inte har några systematiska fel har vi en god 

begreppsvaliditet och om vi inte heller har några osystematiska eller slumpmässiga fel har vi 

även en hög reliabilitet. Dessa två begrepp tillsammans är lika med god resultatvaliditet 

(Esaiasson m.fl., 2012, s 63). Reliabiliteten kan lätt påverkas om jag som författare inte är 

uppmärksam och kanske slarvar vid insamling av data eller missuppfattar något i samband med 

en intervju. Om vi ser till regleringsbrevens uppbyggnad var det väldigt tydligt i början av 2000-

talet med vilka områden som ingick i uppdraget från regeringen. Någonstans i mitten runt 2010 

togs sedan den uppräkningen av områden bort och varje brev behövdes läsas extra noggrant för 

att få fram samma uppgifter. Därför ges en liten reservation för att något eller några områden 

oavsiktligt kan ha missats vilket skulle kunna påverka slutsatserna en aning men min bedömning 

är att det inte ska ha någon avgörande betydelse för det totala resultatet.  Även att tolka en text 

fel kan påverka och jag är medveten om att egna värderingar kan komma att synas i min analys 

och slutsats även om målsättningen är att vara så neutral i min tolkning som möjligt.   
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3.	  Bakgrund	  och	  områdesöversikt	  	  
____________________________________________________________________________ 
 

I kapitlet ges först en kort historik om länsstyrelsen och vad utvalda tidigare rapporter och 

statliga utredningar har att säga om det regionala styret och länsstyrelsens roll. Det ger en 

grund till forskningen och empirin i det här arbetet utifrån en av frågeställningarna om 

länsstyrelsernas regionala roll. Därefter presenteras de styrdokument som ligger till grund för 

det andra området som studeras i uppsatsens empiri som handlar om länsstyrelsernas olika 

uppdrag över tid.  

____________________________________________________________________________ 
	  
3.1	  Länsstyrelserna	  kort	  historik	  	  
Regeringsformen år 1634 som utarbetades av Axel Oxenstierna, dåvarande rikskanslern, delade 

in riket i landshövdingedömen vilket innebar att den centrala makten i landet nu även fick 

kopplingar till förvaltningen lokalt. Landshövdingen var på den tiden kungens förlängda arm 

eller ställföreträdare ute i landet. Han skulle övervaka olika saker och se till att kungens intressen 

togs tillvara. Det kunde handla om att verkställa domar eller ha kontroll på soldaterna i landet. 

Idag finns det länsstyrelseinstruktioner och regleringsbrev som styr verksamheterna, men på den 

tiden hade man en landshövdingeinstruktion som 100 år efter länsstyrelsernas bildande 

anpassades efter nya sätt att styra landet med regering och riksdag. Inget mer enväldigt 

kungadöme och inga mer landshövdingedömen, nu ändrade länsstyrelsen karaktär till mer 

myndighet. 

I mitten av 1800-talet började olika grupperingar kräva mer självstyrelse till kommunerna och 

folkvalda organisationer, det som sedan 1862 i de nya kommunallagarna kom att bli landstingen. 

En del makt och vissa verksamhetsområden flyttades över dit från länsstyrelserna, men nya 

samarbeten uppstod mellan de olika organen.  

År 2008 övergick länsstyrelserna till en enrådighetsmyndighet. Landshövdingen företräder 

regeringen i länet och bär ensam ansvaret inför dem för sin myndighet . Ställföreträdande chef är 

länsrådet och båda utses av regeringen, liksom insynsrådet3. Insynsrådet står för medborgarnas 

och allmänhetens insyn i den statliga verksamheten. Oftast är det representanter från både 

politik, näringsliv, universitet och forskning4. 

 

                                                
3 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-
lansledning/historik/Pages/historik.aspx (hämtad 2017-11-21) 
4 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/organisation/insynsradet/Pages/index.aspx (hämtad 2017-
11-21) 
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3.2	  Offentlig	  förvaltning	  
 

Sverige är ett av de länder som fördelar 

uppgifter på tre nivåer för sin 

samhällsorganisation. Främst handlar det 

om kommunerna som sköter servicen 

närmast medborgarna. Det som 

kommunerna inte klarar av inom sina 

begränsade budgetar och som berör större 

befolkningsunderlag och fler än en 

kommun har landstingen tagit hand om 

som sjukhus och vårdfrågor (Gustafsson, 

1996, s18).  

Utbyggnaden av offentlig sektor skedde 

först efter 1945 när kriget var slut i 

Europa och långt in på 50-talet ansvarade 

staten fortfarande för det mesta av det 

offentliga genom sina myndigheter. Vissa 

samhällsfunktioner har under decennierna efter kriget skiftat var de hör hemma och några har 

flyttats till kommunerna och andra har lagts på staten 5. Här finns en flexibilitet men flera tyngre 

områden som åklagare- och polisväsendet, vissa domstolar, arbetsförmedling och 

infrastrukturfrågor har lagts under statens ansvar. Andra frågor och områden som skola och 

sjukvård har kommunaliserats där kommunerna sköter skolan ända upp till gymnasiet och 

landstingen har haft vårdfrågorna hos sig. Dock har kommunerna succesivt tagit över vissa 

uppgifter, bland annat äldrevården. De olika statliga organen, inklusive länsstyrelserna, hade vid 

den här tidpunkten i slutet av 1900-talet ansvaret för en rad viktiga uppgifter inom samhället som 

rättsväsendet (domstolar, polis och åklagare), försvar, forskning, utrikespolitik, 

energiförsörjning, vägnät, flygplatser, järnväg, post och telekommunikationer, bostadspolitik etc. 

(Gustafsson, 1996, s 20-21).  

Länsstyrelserna tappade dock flera tunga uppgifter i slutet av 70- och 80-talet : 

 

• 1979 flyttades rättskipningsfrågor till länsrätten 

• 1987 flyttades skatteenheten till en ny oberoende skattemyndighet på länsnivå 

 
                                                
5 Bild, Staten, länet, kommunen (Gustafsson, 1996, s 22): visar uppgiftsfördelning mellan de olika verksamheterna. 
* kommuner och landsting gemensamt, ** staten och landsting gemensamt.  
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Men 1991 kom länsstyrelsereformen vilket innebar en ny statsförvaltning på regional nivå och 

en förnyad förstärkning av länsstyrelsernas uppdrag att samordna (Gustafsson, 1996, s 41-42). 

Även efter att de nya storregionerna hade bildats i Skåne och Västra Götaland 1997 och 1998 

och det regionala utvecklingsansvaret hade flyttats över från länsstyrelsen till de nya regionerna 

bibehöll länsstyrelserna en stark position genom sitt samordningsuppdrag för både statlig, 

landstingskommunal och kommunernas verksamheter. Samordningen skulle ske utifrån de 

politiskt regionalt satta målen (Gustafsson, 1996, s 44-45).   

 

3.3	  Regional	  organisering	  
Sverige har både en stark centralmakt och en stark lokal makt medan regionerna fortfarande i 

många fall är relativt svaga. Länsindelningen som har funnits sedan stormaktstiden är det som 

fortfarande gäller, men den är starkt ifrågasatt och har ända sedan 1800-talet diskuterats och 

utretts ett otal antal gånger för att bli mer anpassad till samhällets krav. Först på 70-talet när man 

slog samman Stockholms stad med Stockholms län gick startskottet för en förändring men 

eftersom övriga län fortfarande förblev små är det först på senare år som några större 

förändringar har skett. Framförallt behövs större regioner för att kunna hävda sig i konkurrensen 

med Europa där det regionala självstyret är starkt och 1997 bildades Skåne län, genom att slå 

ihop Malmöhus- och Kristianstad län och 1998 slogs Skaraborgs län och  Älvsborgs län ihop 

med Göteborgs- och Bohuslän och tog då namnet Västra Götalands län. De tre 

storstadsregionlänen omfattar ungefär halva Sveriges befolkning medan övriga län fortfarande är 

små (Petersson, 2013, s 69-70). 

Eftersom Sverige har experimenterat med olika former av regionala organisationsformer under 

många år är det för utomstående ganska rörigt och i många fall svårt att veta vilka områden eller 

frågor som styrs av vem regionalt. Detta är också något som uppmärksamsammades av OECD 

som 2010 genomförde en territorial review i Sverige och i sin rapport påpekade att Sverige hade 

olika former av styrning regionalt, att det fanns begränsningar i det systemet och att det 

behövdes större regioner, mer samlad makt och mandat för att den regionala nivån,  som de 

kallar County Councils skulle kunna stärkas och få en mer aktiv roll i den regionala utvecklingen 

Länsstyrelsen hade vid den här tiden ansvar för: 
 
* frågor om allmänna val  * civilförsvaret 
* social omvårdnad  * alkohol- och drogtillsyn 
* skydd inom hälsa  * bygg- och planfrågor 
* djurskydd   * miljöskydd 
* naturresurser  * kontroll inom livsmedelssektorn 
* fiske och lantbruksfrågor  * näringslivsutveckling 
* regional utveckling (utom i storregionerna, samt Kalmar och Gotlands län 
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i Sverige (OECD, 2017, s 60-61). I Småland och Blekinge gick regionerna samman och gjorde 

även en egen rapport 2012 för att kunna få något mer handfast att arbeta med. Inom det aktuella 

området fanns det flera olika styrningsformer och nivåer. I Jönköpings län fanns det ett litet 

regionförbund med ansvar för färre av de regionala frågorna än i de andra länen. I några av länen 

delade man det regionala utvecklingsansvaret med länsstyrelsen och i andra hade det redan 

flyttats över till regionen. Organisationer och företag som rör sig över större geografiska 

områden vet med andra ord inte till vilken myndighet eller regionalt organ de ska vända sig i 

olika frågor eftersom det ser olika ut i landet. I Rapporten för Småland-Blekinge skriver OECD: 

” på länsnivå eller regional nivå finns för närvarande ingen enskild institution som kan 

koordinera de olika aktörer och program som rör den regionala utvecklingen. Landshövdingen 

som förestår länsstyrelsen (den nationella myndigheten som representerar staten i varje län), 

har traditionellt varit både centralmaktens representant i länet och länets främste representant” 

(OECD, 2012, s 26).  Vidare beskriver de i rapporten problematiken med att både en del av de 

regionala utvecklingsmedlen och överflyttandet av det regionala planerandet på många sätt 

skapade ett form av vakuum för regionförbunden rent institutionellt eftersom makten över de 

andra aktörer som nu blev involverade i utvecklingsarbetet inte följde med vid förändringen. 

Regionförbunden  hade bara indirekt valda organ och politikerna som representerade 

kommunerna företrädde mer lokala intressen i sina kommuner än den regionala helheten. 

Därmed saknades makt och mandat att samordna alla olika aktörer för att kunna genomföra den 

regionala politiken i länet (OECD, 2012, s 26-27). Det som OECD föreslår är starkare regionala 

aktörer likt de i Skåne och Västra Götaland men även att centrala myndigheter ändrar sina 

administrativa gränser så att de överensstämmer med de nya regionerna. Idag bestämmer varje 

myndighet själv inom vilka gränser de verkar vilket försvårar samverkan och koordinationen och 

medför i många fall även att man arbetar med närliggande tjänster inom samma geografiska 

område. När det gäller länsstyrelsernas framtida roll lyfter rapporten fram att ansvarskommittén6 

anser att staten bör avvakta med att slå samman dem i samma takt som med regionerna eftersom 

länsstyrelsens roll som förlängd arm åt centralmakten bör bibehållas och förstärkas utifrån 

perspektivet med koordinering, tillståndsgivning och övervakning och även utifrån rollen att 

utvärdera följa upp och bistå med kunskap inom olika områden. Den rollen behöver finnas nära 

verksamheterna i länet (OECD, 2012, s 29).  

Det finns många olika teorier i frågan men de flesta verkar ändå överens om att regionerna bör 

ha en starkare ställning. Det som skiftar är vilket regionalt organ som ska styra över vad och 

vilka frågor. En utredning från 1992 skissade på tre olika scenarier där en modell hade staten 

som regionalt ansvarig. Det skulle stärka länsstyrelsen men lämna kommunerna och landstingen 

                                                
6 En parlamentarisk utredning som skulle se över frågor kring den regionala organiseringen, eventuella 
länssammanslagningar och statens verksamheter. Utredningen pågick mellan åren 2003-2007. 
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utanför. Modell nummer två hade kommunerna i centrum som skulle ta hand om servicen inom 

det offentliga, även sjukvården. Samverkan mellan kommunerna skulle bli nödvändig för det 

regionala uppdraget men landstingen kunde läggas ner. Modell nummer tre handlade om 

regionparlament med folkvalda styrelser. Inget av förslagen fick något gehör och efter det har 

olika utredningar avlöst varandra (Petersson, 2013, s 73).    

Bild7 

 
	  
3.4	  Statliga	  utredningar	  
I den statliga utredningen Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform ställs 

frågan om det behövs regionala myndigheter som staten svarar för. Svaret de ger blir att det 

behövs men sätter samtidigt upp kriterier för att motivera att länsstyrelserna ska ha det 

uppdraget. Det skulle även kunna vara så att varje statlig myndighet istället hade en egen 

regional organisation. Det som dock talar för att länsstyrelserna har en viktig uppgift att fylla är 

att många statliga frågor berör flera sakfrågor och områden vilket kräver att någon med lokal och 

regional kännedom kan göra en helhetsbedömning och se på sakfrågan utifrån ett brett 

perspektiv. Här handlar det om olika samhällsintressen och att kunna göra avvägningar. Hade 

ärendet funnits hos en myndighet med bara ett område eller sakfråga kan de inte göra den 

bedömningen. Särskilt viktigt blir det för staten att representeras regionalt i ett brett perspektiv 

när utvecklingsansvaret har flyttats till landstingen och den kommunala nivån. Staten behöver 

även någon som löpande kan ge dem kunskap om just den delen av landet och regionen och 

                                                
7 bildkälla: FI 2008.01 Kommuner och landsting, -organisation, verksamhet och ekonomi. 
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upplysa dem om specifika villkor eller förhållanden lokalt vilket nationella myndigheter inte har 

möjlighet att göra (SOU 2012:81, s 171-172).  

I en annan statlig utredning Länsstyrelseutredningen, Det ofullständiga pusslet lyfter man fram 

att ”länsstyrelserna ska svara för helhetssynen men också för sektorsperspektivet på den 

regionala nivån” de pekar även på att specifikt sektorsperspektivet är det som en samordnad 

länsförvaltning bäst kan bidra med men då ger länsstyrelserna bara sin bit i det pusslet medan 

Regeringskansliet har helhetsbilden från alla olika sektorsmyndigheter och sedan ska förmedla 

den till regeringen (SOU 2004:14, s 141). 

Samma utredning undersökte framförallt hur den ekonomiska styrningen såg ut för 

länsstyrelserna men handlade även en hel del om övrig statlig styrning och ansvar. Det som 

utredningen framförallt påpekade var att Finansdepartementet borde få förstärkning för att på ett 

tydligare sätt kunna samordna länsstyrelsernas uppdrag. De ansåg även att alla uppdrag som 

länsstyrelserna har borde skrivas in i regleringsbreven så att det enkelt går att se helheten på 

myndighetens totala ansvar. Även budget för helheten och inte som nu bara delar av den och 

sedan kompletteringar från andra myndigheter utifrån deras uppdrag via länsstyrelserna (SOU 

2004:14, s 11) 

En av grundidéerna med att länsstyrelserna finns i varje län är att ”staten så långt som möjligt 

skall organisera sig samordnat på regional nivå” (SOU 2004:14, s 13). Statsförvaltningens val 

att organisera sig har allt sedan efterkrigstiden debatterats många gånger där geografisk 

organisation kontra sektorsindelad har varit de två huvudspåren. Det som dominerar är 

sakfrågorna och därmed har sektorsorganisation haft ett övertag. Det innebär att olika 

myndigheter styr över olika sakfrågor vilket påverkar länsstyrelserna som hanterar många frågor.  

Under åren efter kriget har det funnits många olika länsnämnder med ansvar för skolan, vägarna 

och lantbruket. Efterhand har de tagits bort och länsstyrelserna eller den kommunala nivån har 

tagit över ansvaret. Sedan 1970-80 talet gavs länsstyrelserna en mer samordnad roll och ett mål 

blev att minska sektoriseringen till förmån för en mer regional styrning och del av den regionala 

utvecklingen (SOU 2004:14, s 24-25). 1990-talet blev det mer uttalat att länsstyrelsens roll skulle 

vara att ha ansvar för att olika sektorsområdens intressen skulle beaktas och avvägningar dem 

emellan skulle ses utifrån förhållandena regionalt. Inom alla de sektorsområdena som 

länsstyrelsen fick uppdrag skulle de ha egna experter för att garantera kunskapen. I slutet av 90-

talet påbörjades arbetet med att planera förändringen för att flytta det regionala 

utvecklingsansvaret till landstingen och göra länsstyrelserna roll till statens övervakare och 

företrädare i länet (SOU 2004:14, s 26-27). Efter att det från 2003 har blivit möjligt för alla län 

att bilda eget kommunalförbund som har det regionala utvecklingsansvaret stärks även 

länsstyrelsens roll inom tillsyn, utvärdering och uppföljning (SOU 2004:14, s 32). 
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En del av länsstyrelsens uppdrag är att samla olika aktörer i länet till möten och konferenser 

inom sina specialområden. Här ingår rådgivning och information inom sin expertis som en viktig 

uppgift (SOU 2004:14, s 35). Förutom att länsstyrelsen utför många stora och viktiga uppgifter 

för Naturvårdsverket och Jordbruksverket samarbetar de även bland annat med Valmyndigheten 

varje gång ett val genomförs i Sverige, Jämställdhetsombudsmannen och Statens räddningsverk8 

och Fiskeriverket9 (SOU 2004:14, s 44-45). Totalt samverkar länsstyrelsen vid den här tiden med 

över 30 olika andra verk och myndigheter (SOU 2004:14, bilaga 5). En stor förändring skedde 

när Sverige gick med i EU där de största uppdragen handlar om att administrera olika 

jordbruksstöd. Länsstyrelserna hanterade även vid den här tiden de regionala strukturfonderna10.  

Områden som vid samma tidpunkt flyttades från länsstyrelserna är bland annat bilregistret och 

statliga organisationen för civilförsvaret (SOU 2004:14, s 74).  

 

Den senaste statliga utredningen som berör frågan om det regionala styret och organiseringen är 

den som Parlamentariska landsbygdskommittén, För Sveriges landsbygder- en sammanhållen 

politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, lämnade sitt slutbetänkande för under 2017 (SOU 

2017:1).  

Här ger man förslag på att varje län ska inrätta ”en strategisk och operativ samordningsfunktion, 

benämnd landsbygdsdelegation” deras uppgift ska tillhöra de samordningsuppdrag som 

länsstyrelsen redan idag har för staten men som här omfattar att se hur politiken och olika förslag 

berör landsbygden i varje sakfråga. Den nya föreslagna delegationen är tänkt att styras av 

landshövdingen i varje län (SOU 2017:1, s 21). Kommittén vill att riksdagen ska besluta om en 

landsbygdspolitik som är sammanhållen och sedan ge olika myndigheter i uppdrag att se till så 

åtgärder genomförs i hela landet. Här nämner man specifikt länsstyrelsen som en sådan lämplig 

myndighet tillsammans med Jordbruksverket (SOU 2017:1, s 63).  

Kommittén har tittat på de regionala uppdragen som är sektoriserade och ser att det ofta kan bli 

problematiskt för både företag och kommuner då olika krav och regler inte är koordinerade med 

varandra utan skapar förutsättningar som inte är förenliga med varandra. En viktig parameter är 

geografin som ofta är kärnan i en bedömning av hur en ort, samhälle eller ett företag kan 

utvecklas just där. Därför är det viktigt att den lokala bedömningen kommer med i ett beslut 

(SOU 2017:1, s 194). Utredningen föreslår att länsstyrelsens (tillsammans med andra 

myndigheters) landsbygdspolitiska uppdrag bör förtydligas från staten.    

Länsstyrelserna som har lokal och regional kännedom redan idag är vana att hantera olika 

områden inom politiken och gör dem lämpliga för ett utökat tvärsektoriellt ansvar. De har också 
                                                
8 Statens räddningsverk heter numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
9 Fiskeriverket heter numera Havs- och Vattenmyndigheten 
10 strukturfonderna har succesivt flyttats över till det nya kommunala styret i samband med att regional utveckling 
tas över av de nya organen. 
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redan ansvar för att samordna insatser som övriga statliga myndigheter gör i länen och de 

hanterar landsbygdsfrågor och utveckling via olika program som EU finansierar. Detta 

sammantaget gör dem väl kvalificerade att även ansvara för de landsbygdspolitiska frågorna 

(SOU 2017:1, s 201-202).    

 
3.5	  Länsstyrelsernas	  styrdokument	  	  
Länsstyrelserna är ett statligt organ på den regionala nivån i varje län. De är underställda 

regeringen och styrs av Landshövdingen. Länsstyrelsen lyder under olika styrdokument.	  

3.5.1	  Länsstyrelseinstruktion	  
Länsstyrelseinstruktionen kommer direkt från regeringen och talar i paragraform om vad 

länsstyrelsen ska göra. Speciellt första och andra paragrafen beskriver syftet och grundidén som 

regeringen har beslutat för statens länsförvaltning, dvs. det samordningsuppdrag de ger 

länsstyrelserna i regionen (SOU 2004:14, sid 30). 
” 1 § I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte 
någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. 
2 § Länsstyrelsen ska  
1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar, 
2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens ansvarsområde 
samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, 
3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt 
viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet, 
4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra relevanta 
aktörer i länet, och 
5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.” (SFS nr: 2017:868). 
 
§1 beskriver hur länsstyrelsen förvaltas, hur strukturen för organisationen ser ut och var de finns 

geografiskt. Idag finns det en länsstyrelse i varje län, totalt 21 stycken. Det viktigaste är att 

länsstyrelsen finns nära de objekt de ska övervaka och utöva tillsyn på och nära medborgarna.  

§2 beskriver helhetsperspektivet som länsstyrelsen ska ha i regionen när de samordnar de statliga 

uppdragen (SOU 2004:14, sid 31). 

3.5.2	  Regleringsbrev	  
Regleringsbrevet är det årliga dokument som skrivs till alla myndigheter med syfte att verkställa 

den politik som regeringen har beslutat. Finansdepartementet ansvarar för regleringsbrevet till 

länsstyrelserna och det gäller från den 1 januari varje år. Det är indelat efter 

verksamhetsområden med instruktioner för varje uppdrag. Där finns också beskrivet hur varje 

uppdrag ska redovisas tillbaka i årsredovisningen till länsstyrelseenheten som sammanfattar och 

återkopplar tillbaka. Det finns även en finansiell del i regleringsbrevet men den omfattar bara 

den delen som myndigheten har dispositionsrätt till. Länsstyrelserna utför många uppdrag åt 

andra myndigheter (Jordbruksverket, Naturvårdsverket etc.) och den finansiella delen syns inte i 

regleringsbrevet ( SOU 2004:14, s 69-71).  
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4.	  Teori	  
___________________________________________________________________________ 

Teoriavsnittet bidrar till att förklara olika begrepp som handlar om styrningsformer som 

förekommer regionalt och varför de appliceras. De sätts sedan i relation till länsstyrelsens roll i 

den regionala makten vilket gör det lättare att förstå den röda tråden i uppsatsen och ska bidra 

till att besvara forskningsfrågorna.   

___________________________________________________________________________ 

4.1	  Governance	  
Nya filosofier för hur samhället borde styras uppstod under 1980-talet och framåt främst för att 

globaliseringen ökade och för att politiken inte längre var det starkaste makt- och styrsystemet. 

Den statliga budgeten räckte inte till och nedskärningar blev nödvändiga liksom samarbeten med 

andra nätverk eller institutioner för att lösa de politiska målen och välfärden (Pierre, 2014, s 241-

242). Governance blev populärt vid den här tiden och har sitt ursprung ifrån ordet government 

men har en bredare betydelse som förutom styrningsbegreppet inkluderar inte bara det offentliga 

utan även privata aktörer. Inom statsvetenskapen talar man om ”the role of government in 

governance” (Pierre, 2014, s 243).  

Hur styrs riket? Inom governance pendlar det hela tiden mellan decentralisering och 

centralisering och olika politiska reformer styrs antingen centralt eller ute i landets kommuner 

och regioner. På 1980-talet var det många offentliga sektorer som decentraliserades och än idag 

ligger ansvaret för plan- och bygglagen, skolan och socialtjänsten på kommunerna och inte på 

staten som tidigare. Det innebär att både huvudmannaskapet och beslutsrätten lämnades över 

från staten till kommunerna som därmed fick större makt och på ett helt annat sätt fick möjlighet 

att skapa samarbeten med lokala företag och organisationer av olika slag som gynnande båda 

parter. En effekt av decentraliseringen är att ju fler uppgifter som kommunerna får ta över 

ansvaret för desto svagare blir ämbetsverken som finns centralt i Sverige. I dagens samhälle har 

vi ett mer komplext styre ”multi-level governance” som sker på olika nivåer där kommunen är 

en nivå, sedan kommer regionen, staten och så EU (Pierre, 2014, s 247-248). 

Till skillnad mot förr när det gick ut på att bygga institutioner inom välfärden med offentliga 

medel så handlar det nu mer om att se vilka resurser som finns och använda dem på ett smart och 

nytt sätt samt lära sig av processen samtidigt. Även myndigheter används på ett nytt sätt och har 

fått en mer rådgivande och informerande roll istället för traditionellt myndighetsutövande. Nu 

pratar vi mer om trippel helix där partnerskap mellan det offentliga, näringslivet och akademien 

tar plats. Projektbaserad utveckling har blivit normen och tillfälliga eller tidsbegränsade medel 

för specifika syften och områden kan sökas som EU-stöd och/eller kombinerat med  regionala 

stöd. När projekten sedan är slut förväntas de införlivas i den ordinarie verksamheten utan vare 

sig nya medel eller nya medarbetare (Hedlund & Montin , 2009, s 21-23). Det står verkligen i 
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kontrast till tidigare generationers sätt att jobba, med stordriftslösningar, monopol på det 

offentligas produktion och en sammanhållen politik som det gick att kräva ansvar ifrån. Hedlund 

& Montin menar att det gamla sättet att styra har förlorat sin legitimitet och dessutom är det inte 

lika effektivt. Governance har förnyat demokratin och skapar mer delaktighet från de som berörs. 

Samhällsstyrningen blir mer interaktiv genom bland annat nätverk som finns i olika miljöer och 

det upplevs i sig som mer flexibelt och positivt i jämförelse med gamla tiders byråkrati (Hedlund 

& Montin, 2009, s 27). 

 
4.2	  Kommunal	  självstyrelse	  
Redan på 1800-talet i Sverige började den kommunala självstyrelsen ta form och ”fördes in i  

1862 års kommunalförordningar” ”sedan 1974 är självstyrelsen inskriven i grundlagen 

(Regeringsformen). Kommunal självstyrelse innebär att det ska finnas en självständig och, inom 

vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting” (Finansdepartementet, 2008, s 

6). Kommunal självstyrelse innebär att landsting och kommuner kan nyttja beskattningsrätten 

som finns i grundlagen, det vill säga ta ut skatt för de uppgifter som de sköter. Det är en viktig 

del av demokratin och ger medborgarna möjlighet att både påverka beslut och se till att lokala 

politiker tar sitt ansvar. Det finns även något som heter direktdemokrati, vilket i Sverige innebär 

möjligheten att kunna folkomrösta om vissa för folket viktiga frågor, att medborgarna ska kunna 

lämna egna förslag till politiken eller att det kan tillsättas styrelser som består av de som är 

berörda, så kallade brukare (Finansdepartementet, 2008, s 6). 

	  
4.3	  Decentralisering	  som	  begrepp	  
Rent språkligt betyder decentralisering ”bort från centrum” (Lundquist, 1992, s 114). Ett ganska 

vitt begrepp som kan användas inom olika sammanhang till exempel när något utlokaliseras. 

Ofta är det offentliga organisationer som flyttar ut till en mindre stad eller region i landet. En 

annan betydelse kan vara delegering/dekoncentration, när en organisation delegerar kompetens 

till mindre enheter ute i landet eller kommunalisering, som också handlar om att flytta kompetens 

men från staten till kommunerna. Oavsett så handlar det ofta om att flytta kompetensen från 

större geografiska områden till en del av det området.  

De makthavare som styr lokalt får sin legitimitet genom lokala val vilket är kärnan i en 

demokrati. Decentralisering relaterar till detta och används oftast synonymt inom 

statsvetenskapen med kommunalisering (Lundquist, 1992, s 114).  

Men det finns även andra översättningar av begreppet och Molin m.fl. är mer specifika i sin 

tolkning och översätter decentralisering med ”överflyttning av befogenheter från högre 

förvaltningsnivå till lägre” (Molin m.fl., 1979, s 81). De skiljer även på ordet delegation som i 

deras tolkning enbart har med myndighetsutövande att göra och då betyder att flytta över rätten 
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att besluta från de högre befattningshavarna till de lägre inom den aktuella myndigheten (Molin 

m.fl., 1979, s 82).   

I modernare litteratur än de jag citerat ovan har decentralisering fått en positiv tolkning som 

också hänger samman med medborgarnas självbestämmande och möjligheter att påverka både 

politik och annat på en lokal nivå utan att statens byråkrater eller andra centrala organ lägger sig 

i. Decentralisering har flera dimensioner och Pierre lyfter i  boken  Politik som organisation fram 

tre olika sätt att se på begreppet utifrån processen att ändra fördelning av uppgifter från det 

centrala till det lokala. Reglering som är den första och kanske vanligaste tolkas som att det 

”avser beslut av offentliga institutioner om en offentlig verksamhets innehåll, mål och allmänna 

inriktning” (Pierre, 2014, s 251-252). Här är det viktiga vilket inflytande en reform med 

decentralisering som mål får på verksamheter inom det offentliga sett ur det lokala perspektivet.  

Hur fördelas regleringsmakten inom politiken och på vilka nivåer? Dessa är viktiga och 

betydelsefulla delar av decentralisering menar Pierre. Den andra dimensionen är 

huvudmannaskapet, dvs. att ansvara både operativt och administrativt dagligen för en 

verksamhet. Skolans verksamhet är ett exempel på en sådan decentralisering, där ansvaret låg på 

staten men 1990 fördes över till kommunerna. Syftet här är att ge de som är närmast 

verksamheten både ansvar och inflytande. Den tredje dimensionen är finansiering där service 

som det offentliga utför bekostas både med skatter men även med avgifter för de som nyttjar 

tjänsten. Här blir problematiken om vissa delar decentraliseras av staten till det regionala eller 

kommunala men inte alla dimensioner är inkluderade. Huvudmannaskap och reglering blir tufft 

om inte finansieringen följer med (Pierre, 2014, s 253-254).   

Kan vi fortsätta att decentralisera även i framtiden är en fråga som Montin & Granberg ställer i 

sin bok om Moderna kommuner. De menar att påverkan av EU där den centrala makten flyttas 

från Sverige till Europa givetvis har en påverkan på vad som kan decentraliseras men även att 

privata företag som tar över regional och kommunal service påverkar framtiden (Montin & 

Granberg, 2013, s 148).  
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5.	  Empiriska	  resultat	  	  
____________________________________________________________________________ 

I det här avsnittet presenteras resultaten av det analyserade materialet. Det är analysen av 

länsstyrelseinstruktionerna, de statliga regleringsbreven, samt kompletterande intervjuer som 

ligger till grund för empirin. De empiriska resultaten och det här avsnittet syftar till att få fram 

underlaget för studiens slutsats.      

____________________________________________________________________________ 

Avsnittet har två olika huvudrubriker som har skapats utifrån uppsatsens frågeställningar och 

syfte samt utifrån resultat och innehåll i intervjuerna. 

 

Länsstyrelsernas statliga uppdrag, redovisar hur uppdraget har förändrats över tid utifrån en 

analys av länsstyrelseinstruktionerna 2002 och 2017, samt utifrån genomgång och analys av de 

statliga regleringsbreven mellan 2003 och 2017. Även uppgifter om vilka uppdrag som 

länsstyrelserna haft tidigare eller som tagits bort tas med om det framkommer i de statliga 

utredningar eller annan bakgrundsfakta som studerats. Svar från intervjuade centrala personer 

redovisas separat i ett eget stycke och visar på hur Landshövdingar, Länsråd och andra 

företrädare ser på de förändrade uppdragen från staten. 

 

Länsstyrelsens roll och mandat i regionerna, redovisar hur Landshövdingar, Länsråd och 

andra företrädare ser på länsstyrelserna nya roll utifrån att landstingen tar över det regionala 

utvecklingsansvaret. Några reflektioner görs med hänvisning till tidigare presenterad bakgrund 

och teori samt vad genomgångna statliga utredningar säger om länsstyrelsen roll  

 

För att vara extra tydlig kommer de respondenter som har intervjuats att presenteras med både 

för och efternamn. Det gör det lättare att skilja på det som är sagt i intervjuer och enkätsvar.   

	  
5.1	  Länsstyrelsernas	  statliga	  uppdrag	  	  
I min forskning har jag jämfört vilka uppdrag som länsstyrelsen hade i början av 2000-talet med 

hur det ser ut idag genom att granska alla regleringsbrev under åren 2003-2017 för att se när och 

hur uppdragen har förändrats. Även länsstyrelseinstruktionerna 2002, 2007 och 2017 har 

granskats. 
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5.1.1	  Förändringar	  i	  regleringsbreven	  	  
 

I regleringsbreven är uppdragen 

uppdelade under olika områden 

(se bild till vänster) 

1) Kunskapsuppbyggnad, 

samordning och 

sektorsövergripande arbete,  

2) Tillsyn och vägledning och  

3) Ärendehantering.  

För att kunna få ett överskådligt 

material gjordes en färgkodning 

och varje uppdrag sorterades in under sitt huvudområde. Det hela blev till en stor matris där man 

lätt år från år mellan 2003-2017 kan följa vilka uppdrag som är med hela tiden och vilka som 

tillkommer eller försvinner 11.  

 

Rent matematiskt har antalet uppdrag som listas i regleringsbreven ökat från 22 stycken 2003 till 

28 stycken 2017. Det kan dock vara en sanning med modifikation då många uppdrag kommer 

direkt från andra sektorsmyndigheter och inte skrivs in regleringsbrevet. Det ger ändå en 

indikation på att det som staten direkt ger i uppdrag till länsstyrelsen har utökats och det syns 

tydligt att det som sker globalt i världen också påverkar uppdragens karaktär. 

 

Uppdrag som tillkommit 

Det som har tillkommit är stora områden som miljömålsarbete samt Agenda 2030 som inkluderar 

många olika mål och hållbarhetsfrågor. Bredbandsfrågan är ett annat stort område som berör hela 

landet. Det säkerhetspolitiska läget har också medfört att länsstyrelsens roll som regional 

samordnare för länets krisberedskap har utökats kraftigt det senaste året.  

Två nya områden internationell samverkan och framförallt integration  som idag omfattar flera 

tjänster på varje länsstyrelse kom med först 2007 i regleringsbrevet. Andra områden som 

tätortsnära natur, Natura 2000 områden kom 2010 och  de 10 friluftspolitiska målen 2012.  

Alla är idag viktiga mål som ska integreras i de kommunala översiktsplanerna eller det 

kommunala arbetet.  

                                                
11 Se bilaga 1, Sammanställning av regleringsbrev 2003-2017 
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Ett annat nytt område som kom 2015 är Förenkla för företag där målsättningen är att se hur 

regler och tillsyn av framförallt mindre företag kan minska eller slås samman på sikt så det blir 

enklare att starta och driva företag.   

Nytt är att det syns en tydlig trend från 2010 och framåt med nya kortare uppdrag. De har inte 

bara ett startdatum för uppdraget utan även ett slutdatum. Tidigare löpte uppdragen på år från år 

och det var endast om ansvaret för uppdraget gick över till en annan myndighet eller till det 

kommunala styret som uppdragen togs bort från länsstyrelsen. Nu liknar det mer övriga 

samhället med projektbetonade uppdrag.  

Ett uppdrag handlade om åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

och var tidsbegränsat mellan 2011-2014. Ett annat om mäns våld mot kvinnor hade samma 

tidsgräns. Ett kortare uppdrag mellan 2011-2012 handlade om barn och ungdomars rättigheter. I 

det sista regleringsbrevet som undersöktes tillkom ett uppdrag att ordna moderna beredskapsjobb 

både för ungdomar generellt men även för nyanlända som en direkt följd av den stora 

flyktingvågen. Det uppdraget ska pågå mellan 2017-2020.   

 

Uppdrag som har tagits bort 

De större tyngre uppdrag som har tagits bort under den här tidsperioden är dels det regionala 

utvecklingsansvaret som decentraliserats och nu har tagits över av eller kommer att tas över av 

den kommunala nivån med landstingen som ansvariga. Detta har skett löpande under perioden 

och de sista nya regionbildningarna sker år 2019. Förutom det så försvann hela det sociala 

uppdraget 2010 med handikapp-, äldrefrågor samt socialtjänst. Kommunerna ansvarar lokalt 

men socialstyrelsen har det övergripande ansvaret.   

Det här med flyttrenden stämmer också med det som tidigare nämnts och som Gustafsson (1996) 

skrev att länsstyrelsen hade flera tunga uppgifter i slutet av 70- och 80-talet som 

rättsskipningsfrågor och skatteenheten. De flyttades sedan 1979 till länsrätten respektive 1987 

till skattemyndigheten regionalt.  

 

 
5.1.2	  Förändringar	  i	  länsstyrelseinstruktionen	  
I §3 länsstyrelseinstruktionen finns det en beskrivning på vilka olika uppdrag som länsstyrelsen 

har ansvar för och jag har valt att ge en beskrivning i olika tabeller hur det har sett ut vid olika 

tidpunkter/årtal 12. För att det ska bli enkelt att se och jämföra har uppdragen kodats med olika 

färger , där lika färg för samma uppdrag kommer igen under de tre jämförelseåren för specifikt 

länsstyrelseinstruktionen.  

                                                
12 Innehållet i bilderna är tagna från SFS 2002, 2007 och 2017.  
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Uppdrag som tillkommit 

Nya områden från förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är trafikföreskrifter, 

infrastrukturplanering, energi och klimat samt folkhälsa. Dessutom har det lagts till några ord på 

vissa uppdrag som i område nio där nu även hälsoskydd ingår och i område tio där landsbygd har 

lagts till.  

Syftet med att lyfta in infrastrukturplanering i uppdraget var att stärka myndigheternas 

engagemang i det regionala tillväxtarbetet (Thyréns, 2012, s 3). 

I den sista förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion har även område ett (1) tillkommit 

som handlar om de allmänna valen. Detta område finns egentligen med hela tiden men ligger 

längre ner i instruktionen och en gissning är att området lyfts upp i §3 varje gång det närmar sig 

ett val.   

Uppdrag som tagits bort 

Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion visar på tre områden som sedan inte finns 

med i de två kommande instruktionerna. Det handlar om social omvårdnad, kommunikation och 

rennäring. Rennäring återfinns istället längre ner i förordningen framöver då den inte berör så 

många geografiska områden eller länsstyrelser i landet. Vad det gäller social omvårdnad så 

fördes den uppgiften över från Länsstyrelserna till Socialstyrelsen 2010.  

 

5.1.3	  Respondenternas	  syn	  på	  förändringen	  av	  uppdrag	  
Respondenterna har svarat samstämmigt, Ja att de instämmer helt eller instämmer mycket på 

påståendet om Länsstyrelsen har många viktiga uppdrag som bidrar till den regionala 

utvecklingen. 

Kristina Alsér säger att länsstyrelserna är viktiga för miljö-, jämställdhet- och hållbarhetsfrågor 

och att de är ett snabbt och säkert sätt för regeringen att få ut sina uppdrag. Detta ligger helt i 

linje med 2§ i Länsstyrelseinstruktionen som beskriver att länsstyrelsen ska ”verka för att 

nationella mål får genomslag i länet”.  

Maria Wassén tycker att länsstyrelsen har en stark roll inom flera tillsynsområden, främst utifrån 

olika miljöfrågor med miljöbalken som grund.  

Något som tydligt framkom i enkätsvaren är att alla respondenterna som företräder länsstyrelsen 

anser att myndigheten har många spretiga uppdrag. Maria Wassén tror att länsstyrelsen över tid 

säkert har bytt ut ca 1/3 av alla sina uppdrag och känner igen bilden av att man blivit av med 

många uppdrag. Men samtidigt påpekar hon att det tillkommit många nya.  

 

Kristina Alsér är inne på samma linje och menar att spretigheten på uppdragen speglar 

regeringen med många olika områden och frågor i sin politik. Hon anser att länsstyrelsen har en 
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bra beredskap att hantera nya uppdrag och att man ska vara stolt över att vara en 

kunskapsmyndighet där man kan dela med sig av sin expertis! 

Mikaela Glod på Regeringskansliet betonar att man noga går igenom varje uppdrag som 

regeringen vill lägga ut och delar ut uppdrag till myndigheter efter vem som är mest lämplig att 

utföra dem. Bland annat tittar de på vilka andra liknande uppdrag som redan finns och vilken 

myndighet som hanterar dem. Regeringens avsikt är inte att länsstyrelserna ska vara någon form 

av diversemyndighet där man lägger allt man inte annars vet vem som skulle hantera det. Hon 

medger dock att det finns många ettåriga uppdrag vilket kan bidra till spretigheten.  

Helena Morgonsköld instämmer i uppfattningen att spretigheten även speglar regeringens alla 

politikområden men trycker på att det viktigaste är att länsstyrelsen för ut regeringens uppdrag. 

Däremot tycker hon att det borde förtydligas vad vi ska sträva efter och hur vi mäter att vi 

uppnår målen. Hon ser det som bra att länsstyrelsen kan vara rörlig med uppdragen men ibland 

ges det för kort tid för att verkligen hinna utföra dem eftersom länsstyrelsen får regleringsbrevet 

vid årsskiftet och det sedan tar tid att rekrytera någon för uppdraget och då har det redan gått 

flera månader av det året som uppdraget ska omfatta. En annan problematik som korta uppdrag 

medför är att länsstyrelsen får medel som är öronmärkta för varje uppdrag vilket innebär mycket 

redovisning och mycket administration.  

På påståendet om länsstyrelsen har tappat alla viktiga uppdrag var det stor enighet om att så inte 

var fallet och på påståendet att länsstyrelsen får många nya viktiga uppdrag svarade alla att de 

instämde i det. Däremot skiftade det lite i åsikter om att länsstyrelsen har otydliga mål från 

staten. De flesta lade sig i mitten på en fyra i sitt svar medan Anna Olofsson definitivt höll med 

att målen är otydliga. Med sin insikt från båda sidor (tidigare Regeringskansliet och nu 

länsstyrelsen) är hon mer insatt i frågan och gör sin bedömning utifrån det. Det är även något 

som jag själv varit med och diskuterat i ett av länsstyrelsens nätverk, Nätverket för Hållbar 

Tillväxt ( NHT21). Diskussionen handlade om att det ofta ges väldigt korta beskrivningar av ett 

uppdrag vilket ger stort utrymme för egna tolkningar av hur uppdraget ska utföras och vilka mål 

som ska uppnås. Anna Olofsson menar att det är en styrningsfråga som staten bör ta tag i.  

	  
5.2	  Länsstyrelsens	  roll	  och	  mandat	  i	  regionerna	  	  
Den regionala organiseringen och styret  i Sverige håller sakta på att omvandlas utifrån att snart 

alla regioner har ansökt om att Landstingen tar över det regionala utvecklingsansvaret från 

länsstyrelserna i länen. Tidigare har bara storstadslänen haft det så och experiment med delat 

ansvar har pågått på olika håll i landet. Hur påverkar den nya decentraliseringen och skifte av 

ansvar länsstyrelsens roll i den regionala makten?  
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Alla respondenterna svarade Ja, instämmer helt  på påståendena,  att länsstyrelsens roll i 

regionerna är att föra ut regeringens politik och att de ska vara statens förlängda arm i länen. 

Även Mikaela Glod på Regeringskansliet instämde i att ett av de främsta målen med regeringens 

uppdrag till länsstyrelserna är att föra ut regeringens politik. Detta känns som självklara svar då 

det bland annat står i länsstyrelseinstruktionen som alla berörda tillfrågade bör känna till och 

dessutom är det som mest hörs om länsstyrelsen roll.  

De nya synsättet med decentralisering av uppdrag som staten tidigare ansvarade för har definitivt 

påverkat länsstyrelsens roll i regionen vilket syns i svaren på påståendet  Har länsstyrelsen 

förlorat sin roll i den regionala utvecklingen när de nya regionerna tog över utvecklingsansvaret 

? Här går svaren isär från respondenterna och tre av fem lägger sig i mitten och svarar att det 

delvis påverkar länsstyrelsens roll, medan två svarar att det inte påverkar alls. Anna Olofsson är 

en av dem som säger att det inte påverkar alls och förklarar att flytten av uppdrag från 

länsstyrelserna till det kommunala inte är en identitetsfråga för länsstyrelserna utan enbart 

handlar om att regeringen vill decentralisera och låta regionerna få beslutanderätt över vissa 

frågor. Anna Olofssons uppfattning är också att länsstyrelserna som är statens förlängda arm i 

första hand ska hjälpa kommunerna att fullgöra sina uppdrag men hon menar också att det i 

framtiden behöver bli tydligare vilka roller staten ( i det här fallet länsstyrelsen) ska ha jämfört 

med regionen som representerar det kommunala.  

Kristina Alsér säger att de som enbart tycker att regional utveckling handlar om att hantera 

regionala utvecklingsmedel givetvis får rätt i sin åsikt att länsstyrelsen i så fall förlorar en del av 

sin roll i den regionala makten vid regionbildningen, men om man istället ser länsstyrelsens roll 

som samverkanspartner, som dessutom är politisk neutral så står länsstyrelsen för kontinuitet och 

kan dessutom överbrygga vid valåren när politiken har fullt upp med val, att profilera sig själva 

och sedan formera sig efter valen. Detta stämmer väl med Hedlund & Montin (2009) som säger 

att myndigheter nu används på ett nytt sätt och har fått en mer rådgivande och informerande roll 

istället för traditionellt myndighetsutövande.  

Men det gäller att ha koll på olika roller. Sten Nordin lyfter fram att en landshövding inte får 

glömma bort att man är myndighetschef. Det är lätt att ta på sig en annan roll i regionen som 

man inte har och det gäller att veta vem man är satt att representera då landshövdingen ska fatta 

viktiga beslut. Det med roller är även något som Maria Wassén tog upp. Hon har upplevt att 

företrädare på olika nivåer ibland blir för tillmötesgående till länet och tappar fokus på 

länsstyrelsens roll att bevaka allmänna intressen och inte minst riksintressen.  

Alla respondenterna har samstämmigt svarat att de Ja,instämmer helt i påståendena att 

länsstyrelsen bidrar till den regionala utvecklingen och att myndigheten är en viktig 

samverkanspartner i regionen. 
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Helena Morgonsköld är dock lite bekymrad över hur samarbetet ska bli framöver när Landstinget 

tar över det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge 2019. Hon ställer sig frågan om samverkan 

kommer att bli lika bra och på vilken nivå parterna kommer att mötas framöver. Däremot har det 

inte så stor betydelse för vårt uppdrag i länet att vi lämnar över de regionala utvecklingsmedlen 

till regionen. Det blir bara bättre för företagen att de vet vart de ska vända sig, dvs. inte så 

splittrat som idag och hon betonar att vårt uppdrag är att samverka och värna om regionen!  

 

Samverkan är något som alla respondenterna återkommer till hela tiden och verkar vara det som 

har ersatt att ha det statliga ansvaret för regionens utveckling. När regeringen nu har beslutat att 

ansvaret går över till landstingen, dvs. decentraliserat makten till folkvalda politiker följer det 

egentligen bara samma mönster som under 80-talets våg av förändringar.  

Maria Wassén tycker att det i den regionala makten är viktigt att hålla isär kommunala, landsting 

och statliga makten. Kommunerna har sitt självstyre säger hon. Maria Wassén anser också att det 

innebär en utmaning att länsstyrelsen vid en kris inte har mandat att ge påföljder om de som ska 

delta vid samverkan inte samverkar i tillräcklig grad eller följer det som överenskommits.  

 

Tre av fem respondenter instämmer inte alls i påståendet att länsstyrelsen har en otydlig roll i 

regionen, medan övriga två lagt sig i mitten av skalan. Även vid påståendet länsstyrelsen har 

inga mandat i regionen är fyra av fem överens om att det inte stämmer. Kristina Alsér tror att 

återkommande statliga utredningar om länsstyrelsen vara eller inte vara undergräver dess 

legitimitet. Det vore mycket bättre om regeringen uttrycker tydligt att länsstyrelsen har ett viktigt 

utvecklingsuppdrag där man lyfter fram att effekterna av länsstyrelsens arbete ska leda till 

hållbar utveckling för regionen, säger hon. Hon säger också att även om länsstyrelsen är 

”underleverantör” till olika sektorsmyndigheter som Jordbruksverket och Naturvårdsverket har 

länsstyrelsen bara EN chef som styr över alla olika avdelningar dvs. EN gemensam basplatta och 

EN gemensam verksamhetsplan där varje avdelning bidrar med sin del i verksamhetsplanen 

kopplat till regeringens mål.   

Hur ser då respondenterna på länsstyrelsens roll framöver?   

Alla fem respondenterna svarade Nej, instämmer inte på påståendet om länsstyrelsen har spelat 

ut sin roll . Alla var även helt eniga om att länsstyrelsen är en viktig myndighet för staten och 

myndigheten kommer att vara viktig i regionerna även i framtiden. Mikaela Glod instämmer i 

detta och lägger till att regeringen nu vill fokusera mer på resultat av de uppdrag regeringen 

lägger ut och inte bara som tidigare begära in rapporter om hur de har genomförts. 

 

Utifrån de tre statliga utredningar som studerats för det här arbetet finns det lite olika förslag på 

inriktningar för länsstyrelsens roll i framtiden.  
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I Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform SOU 2012:81 är inte svaret 

självklart att just länsstyrelsen är den myndighet som ska verka regionalt. De ger även förslag på 

att statliga myndigheter generellt skulle kunna ha egna regionala organisationer. Samtidigt menar 

de att många frågor kräver helhetsbedömningar och lokal allmän kännedom i ett brett perspektiv 

vilket i så fall skulle vara till fördel för att länsstyrelsen ska hantera det. De lyfter även att staten 

behöver någon som kan ge neutral kunskap och löpande bidra med upplysningar hur det ser ut 

lokalt i den delen av landet.  

Det sistnämnda med att rapportera kunskap från regionen till regeringen är något som Sten 

Nordin lyfter fram som en viktig uppgift för Landshövdingen, däremot är det lite oklart vem de 

ska rapportera till och hans uppfattning är att man måste använda sina egna kontakter i 

regeringen för att få gehör.   

I Länsstyrelseutredningen, Det ofullständiga pusslet SOU 2004:14 är de inne på samma spår att 

länsstyrelserna ska ge en helhetssyn från ett regionalt perspektiv. De lyfter specifikt en 

samordning utifrån ett sektorsperspektiv. En annan förändring som den utredningen pekar på är 

att länsstyrelsens roll i det regionala har stärkts inom tillsyn och uppföljning när de inte längre 

har utvecklingsansvaret.  

I SOU 2017:1 vill de att länen ska inrätta en ny landsbygdsdelegation som landshövdingen och 

länsstyrelsen ska ansvara för. Den delegation ska samordna och rapportera hur politiska beslut 

och förslag i varje sakfråga berör landsbygden.  

	  
5.3	  Svar	  på	  forskningsfrågor	  	  
Här nedan besvaras de två forskningsfrågorna. 
 
5.3.1	  Hur	  har	  det	  statliga	  uppdraget	  som	  länsstyrelsen	  lyder	  under	  förändrats	  under	  åren	  2003-‐
2017?	  
Generellt kan det konstateras att länsstyrelsen över tid, både under den specifikt undersökta 

perioden mellan 2003 och 2017 samt allt sedan 80-talet har tappat många tunga uppdrag. 

Antingen har de lagts över till andra sektorsmyndigheter eller så har det statliga ansvaret 

decentraliserats till den kommunala nivån. En av de större förändringarna på senare år är att det 

regionala utvecklingsansvaret har gått över till Landstingen i snart alla län i samband med de nya 

regionbildningarna. Eftersom de uppdrag som har tagits bort eller förflyttats, tidigare hanterats 

under lång tid på myndigheten är upplevelsen av att de försvunnit säkert större än när uppdrag 

idag kommer och går under kortare mer projektbetonade tidsperioder mellan ett till fyra år. 

Tidigare uppdrag som nu tagits bort har varit av karaktären beslutande uppdrag. Myndigheten 

har beslutat i regionala frågor, beslutat i sociala frågor,  etc.  

Ser man på de uppdrag som tillkommit är de av karaktären samordnande eller tillsynsuppdrag. 

Här ser man att vad som anses viktiga uppdrag över tid förändras med politik och världsordning 
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globalt. Att ansvara för samordningen av ett så brett område som Agenda 2030 är ett gigantiskt 

stort och viktigt uppdrag som spänner över i stort sett alla andra områden som länsstyrelsen 

hanterar. Miljömålsarbetet med klimatfrågorna inkluderade är också ett tungt område som växer 

hela tiden liksom integrationsfrågorna och krisberedskap. Det har också blivit viktigare att 

övervaka olika områden så att vi uppnår olika hållbarhetsmål och kan lämna över till nästa 

generation med gott samvete.  

 

5.3.2	  Hur	  ser	  länsstyrelsens	  roll	  och	  mandat	  ut	  i	  den	  nya	  decentraliserade	  regionala	  makten?	  
Först och främst är länsstyrelsen roll att föra ut regeringens politik i regionerna. Länsstyrelsen är 

också en kunskapsmyndighet med många experter anställda inom olika områden vilket ger dem 

en viktig roll i att samordna och vara rådgivande i specifika frågor i länet. Utifrån det ska de 

hjälpa och bistå den kommunala nivån som inte var och en kan ha den expertisen som behövs i 

alla sakfrågor de ändå ska hantera i sitt utvecklingsarbete. Eftersom länsstyrelsen är politiskt 

neutral är de i sin samordnande roll en bra diskussionspartner som om de involveras i 

kommunernas utvecklingsarbete kan ge råd om vad som går att genomföra eller inte utifrån 

nationella lagar de är satta att hantera för andra nationella sektorsmyndigheter. Länsstyrelsen roll 

ökar inom tillsyn och uppföljning när staten inte längre har ansvaret och samordning av både 

andra myndigheter i länet som högskolor/universitet och kommunala nivån kommer framöver att 

vara den viktigaste rollen då ingen annan har det uppdraget i regionerna. 
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6.	  Slutsats	  och	  diskussion	  
 
Problemformuleringen i början av uppsatsen tar upp hur roller och uppdrag ändras när de nya 

regionerna bildas och tar över utvecklingsansvaret. Vad händer då med länsstyrelsen över tid och 

vilka effekter har det medfört i den roll de har i den regionala decentraliserade makten. Vänder 

sig Axel Oxenstierna i sin grav när den statliga makten inte längre är lika stor i Sverige som den 

en gång var och är länsstyrelsen fortfarande en viktig myndighet eller håller den på att dö ut när 

tiderna förändras som dinosaurierna en gång gjorde?  

Det har verkligen varit intressant att fördjupa sig i det här ämnet som även om viss insyn i 

verksamheten fanns från början ändå under forskningens gång har gett många nya kunskaper. 

Framförallt är det mer komplext än det först kan verka. Det uppdrag som länsstyrelsen haft och 

har omfattar så otroligt många områden och gemene man känner nog till bara en bråkdel. 

Givetvis har länsstyrelsens uppdrag förändrats över tid och som en av respondenterna sa, 

antagligen bytt ut mer än en tredjedel av sina uppdrag, men det som är mest intressant är hur 

myndighetens uppdrag ändå speglar varje tid den finns till i. Myndigheten är som vilket företag 

som helst som måste anpassa sig till det nya hela tiden. Olika filosofier om regional styrning som 

Governance och Decentralisering spelar roll för det som skett över tid här och när staten och 

politiken bestämmer att vissa uppdrag måste styras närmare folket så att människorna också kan 

påverka sin situation genom att välja sina företrädare som styr de uppdragen, ja då påverkas 

givetvis också den statliga myndigheten i länet. Då måste även länsstyrelsen förändras och hänga 

med i det nya. Det blir som de förändringar industrialismens medförde och som dagens IT- 

revolution. Hänger man inte med i utvecklingen så dör man ut. Länsstyrelsen har haft många 

tunga uppdrag och ser man enbart på vad som har försvunnit då kan de lägga sig ner och dö. 

Men ser man på vad som sker globalt och hur de nya uppdragen idag speglar det, är en ny roll på 

väg att ta form där samverkan löper som en röd tråd genom hela analysen av länsstyrelsens roll i 

regionerna. Det som främst lyfts är att myndigheten spänner över så många områden, vilket 

delvis upplevs som spretigt men som i själva verket mer är en spegling av alla de olika 

politikområden som regeringen också hanterar. Länsstyrelsen har även många experter inom 

specifika områden som gör att de kan bistå den kommunala nivån med kompetens och bistå 

regeringen med att snabbt föra ut nya målsättningar som de har i politiken. Sektoriseringen kan 

vara ett problem men verkar mer handla om hur myndigheten styrs lokalt så att 

helhetsbedömningar görs utifrån ett regionalt men även nationellt perspektiv snarare än utifrån 

ett specifikt område. Det är framförallt helhetsperspektivet, den lokala närvaron och kunskapen 

om de regionala förhållandena som är styrkorna som lyfts fram i analysen.  

Kritik kan säkert riktas för att de som intervjuats enbart svarat utifrån eget intresse i  



  32 
 

myndigheten, men uppfattningen i den här arbetets slutsats är ändå att det kommit fram flera 

saker som staten bör ta till sig om länsstyrelsens roll i regionerna. Att målen är otydliga, att det 

borde kunna klargöras bättre vad olika nivåers ansvar är och hur sektorisering ska hanteras på ett 

bra sätt etc.    

 

Viktiga slutsatser blir:  

• Länsstyrelsen har blivit av med många tunga och viktiga uppdrag under åren. 

• Det regionala uppdraget är inte längre att vara beslutande utan den nya rollen är i första 

hand att föra ut regeringens politik som samordnande myndighet och i andra hand utöva 

tillsyn och uppföljning av statliga uppdrag och mål regionalt. 

• Kunskapsmyndighet med många nya uppdrag som mer speglar dagens globala värld har 

tillkommit med expertis och roll som rådgivande myndighet. 

• Fokus har skiftat från uppdrag som primärt rör frågor inom landet till mer globala som 

Agenda 2030, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor, integration m.m.  

• Samordning av alla myndigheter och övriga aktörer i länet, det finns ingen annan som har 

det uppdraget i regionerna.  

•  Statliga uppdrag har decentraliserats över tid till den kommunala makten 

 

Fortsatt forskning inom området skulle vara intressant där man delar upp uppdragen ännu mer 

och kategoriserar dem mer specifikt inom olika kunskapsområden så det går att se procentuellt 

över tid hur uppdragen skiftar och vilket kunskapsområde som är dominerade vid olika tider.  

En annan intressant vinkling skulle kunna vara att jämföra länsstyrelsen med andra statliga verk 

och se om deras förändring är lika stor och skiftande över tid som det vi nu sett här.  
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Bilaga	  1	  Sammanställning	  regleringsbrev	  2003-‐2017	  
 
Sammanställningen visar vilka uppdrag som finns över tid under de här åren , när de upphörde 
samt när nya kom till. Färgkoderna visar under vilket område de sorteras. Materialet finns samlat 
i en separat xcelfil. 
 

 



  37 
 

Bilaga	  2	  Enkätfrågor	  plus	  sammanställning	  av	  svar	  
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Bilaga	  3	  Öppna	  frågor	  till	  regeringskansliet	  
 
Eftersom Mikaela Glod har en annan roll än övriga respondenter, ställdes enbart några öppna 

frågor vid ett telefonsamtal med henne. Frågorna ses här nedan: 

 
1. Hur ser regeringen på länsstyrelsens roll som myndighet? 

 
2. Vilken roll vill de att länsstyrelsen ska ha i regionen? 

 
3. Hur hanteras nya uppdrag och vem tilldelas de? 

 
Meningen var att få ansvarigt statsråd att svara på frågorna, men de hänvisade till tjänstemännen 

på Enheten för statlig förvaltning och sa att de var lika insatta i deras åsikter som de själva.  

Intervjun genomfördes 2017-12-15. 

 
 
	  	  
 


