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Abstract 
 
The aim of the study is to examine different statements for and against regional identity in the 

research of the new organisation of the Swedish society. The aim is also to observe in what 

extend the Swedish committee of responsibility has had an awareness of the identity politics 

in its effort to improve the presumptions for the new, successful regional division.  

 

The questions are: 

1. In which ways do the opinions of the participant of the work of the committee of 

responsibility, coincide and differ when it comes to the importance of the regional identity in 

the case of a new regional division? 

 

2. How has the committee of responsibility worked on development of consciousness and 

mobilisation for the creation of the regional identity in its final report? 

 

A method called the argumentation analysis was used in this study. The documents that were 

analysed were all linked to the research of a new Swedish organisation. The conclusion of the 

study is that even though the committee’s reasoning concords in many ways with the theory, 

it would be fallacious to say that the committee has been working on development of 

consciousness and mobilisation for the creation of the regional identity.  

 

Nyckelord: Region, regional identitet, regionalisering, regionalism, Ansvarskommittén, 

regionindelning 
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1. Introduktion 
Under slutet av 1990-talet inleddas ett projekt där några utvalda län skulle bedriva en 

försöksverksamhet med utökat regionalt självstyre. Projektet föregicks av att län i Skåne, 

Västra Götaland och Kalmar slogs samman till större regioner. Idag betraktar regionerna 

projektet som framgångsrikt men genomförandet var givetvis inte helt problemfritt. I en studie 

om implementeringens framgång i Skåne sade en av de intervjuade följande om 

sammanslagningen av Malmöhus- och Kristandstads län: 

 

”Tänk dig om vi skulle slå ihop Svenska Bandyförbundet med Ishockeyförbundet. Vi ska 

ju syssla med vintersport på is, men i övrigt har vi arbetat med olika traditioner, 

arbetssätt, organisationsprinciper, ordval osv. Trots att vi har den gemensamma 

skånska identiteten fanns i de gamla länen olika sorters kulturer som tagit tid, mycket 

längre tid än vi trodde, att överbrygga.” (Johansson, 2004, s 93) 

 

En av anledningarna till att förändringen ändå gick så pass smärtfritt i framför allt Skåne och 

Västra Götaland, som var de två största organisationerna, anses vara att initiativen kom från 

regionerna själva, genom de politiska partierna. (Johansson, 2004, s. 37) Dessutom ansåg man 

sig speciellt i Skåne ha stor hjälp av den regionala identiteten. (Johansson, 2004, s. 51) Studier 

påvisar också att en befolknings identifikation med sin region påverkar genomslaget av 

politiska beslut och har betydelse för den politiska strukturens legitimitet. (Erlingsson, 1999, 

s. 46) 

 

Ansvarskommittén presenterade i början av 2007 sin utredning om en ny svensk 

samhällsorganisation. På bekostnad av slutbetänkandets övriga förslag har den offentliga 

debatten därefter i huvudsak kommit att ägnas åt förslaget att Sverige ska delas in i sex till nio 

storregioner. Förslaget innebär att nya gemensamma gränser ska dras för län och 

regionkommuner vilket innebär att befintliga organisationer kan komma att splittras och/eller 

slås samman i nya kluster. Den nya läns- och regionkommunindelningen föreslås främst för 

att förbättra förutsättningarna för välfärden och för effektivisering av samplanering.  I målen 

för kommitténs uppdrag stod ingenting om att skapa eller utveckla en regional identitet. Inte 

heller är förändringsprocessen initierad nerifrån. Erfarenheterna från tidigare försök säger att 

detta är två framgångsfaktorer. Hur påverkas förutsättningarna för ett framgångsrikt 
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genomförande av en ny läns- och kommunregionindelning när varken initiativ nerifrån eller 

regional identitet står i fokus?  

 

Denna studie ska undersöka hur vissa aktörer, involverade i förslaget om en ny 

samhällsorganisation, talar för och emot vikten av regional identitet. Studien ska också 

undersöka om Ansvarskommitténs slutbetänkande, utifrån debatten om den regionala 

identiteten, kan anses förbättra förutsättningarna för att den nya samhällsorganisationen ska 

blir framgångsrik. 
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2. Bakgrund 
1996 beslutade den svenska riksdagen att Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götaland 

mellan år 1997 och 2002 skulle bedriva en försöksverksamhet med utökat regionalt 

självstyre.1 Detta innebar en omfördelning av kompetenser från de centralstyrda 

länsstyrelserna till de folkvalda regionförbunden. Beslutet tolkades av många som att den 

europeiska regionaliseringsvågen nu hade erövrat Sverige och att stora förändringar för den 

svenska enhetsstaten var att vänta. Andra menade att beslutet var ett resultat av en mycket 

långdragen debatt om kommunsammanslagningar och administrativa reformer som pågått 

sedan 1950-talet. Oavsett vilken av de två förklaringarna som är mest giltig, visar studier på 

att regionaliseringen har haft stort inflytande på det retoriska planet bland politiker, 

tjänstemän och allmänheten i Sverige sedan slutet av 1990-talet. (Fernandéz 2000, s. 7f, 24; 

Erlingsson 1999, s. 7)  

 

Våren 2003 påbörjade Ansvarskommittén sitt utredningsarbete för regeringen, en utredning 

som delvis sågs som en fortsättning av regionförsöken. Uppdraget var att undersöka den 

nuvarande samhällsorganisationen och, om nödvändigt, föreslå förändringar av strukturen och 

uppgiftsfördelningen i denna samhällsorganisation. Kommittén skulle i sitt arbete särskilt 

uppmärksamma bland annat hur väl anpassad den nuvarande kommun- och länsindelningen är 

för att klara sina välfärdsåtaganden med hänsyn till de förändrade förutsättningarna i fråga om 

demografi, samhällsekonomi och teknologi. Kommittén skulle också studera vilka 

konsekvenser denna indelning har för en effektiv samplanering när medborgarnas 

rörelsemönster förändras och bostads- och arbetsmarknadsregionerna blir allt större.  

   Bland annat kan sägas att dagens organisering av myndigheter är splittrad. Det finns för 

närvarande ca 550 myndigheter i Sverige. Ser man till ett urval av de myndigheter som har 

den regionala utvecklingpolitiken som arbetsområde är endast ett fåtal regionalt indelade, och 

ingen av dem är indelade på samma sätt. Denna sektorisering har bidragit till effektivisering 

och varit viktig i uppbyggandet av välfärdssamhället men har också lett till bristande 

helhetssyn och gjort det svårare att samordna sektorerna. (EuroFutures, 2005, s. 7;  

www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____2268.aspx, hämtat 

071120)  

                                                 
1 I Gotland sammanfaller län och kommun vilket innebär att det är kommunen som svarar för det 
”regionala” självstyret. (Fernandéz 2000, s 8) 
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   I slutbetänkandet som Ansvarskommittén redovisade för regeringen i februari 2007 

framhålls att en ny läns- och regionkommunindelning är nödvändig och kommittén föreslår 

att Sverige ska delas in i sex till nio regioner. (www.sou.gov.se/ansvar/pdf/direktiv.pdf; 

www.sou.gov.se/ansvar/ hämtat 071107) 

 

2.1. Den regionala identitetens betydelse för politisk legitimitet 

 

Inför regionförsöken 1996 formulerades fyra målsättningar med projektet. En av dessa 

målsättningar var att ”skapa och utveckla regional identitet”  

(www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Om_projektet.html, hämtat 071107). Gissur 

Erlingsson är en av många forskare som har påpekat den regionala identitetens betydelse för 

en framgångsrik regional politik: 

 

”Territoriella gemenskapsband kan ha stor politisk betydelse dels för att framtvinga en 

given politik och mobilisera befolkningen kring denna, dels genom att den kan skänka 

en viss politisk struktur legitimitet.” (Erlingsson 1999, s. 46).  

 

Att en regions befolkning identifierar sig med regionen påverkar alltså genomslaget av 

politiska beslut och har betydelse för den politiska strukturens legitimitet. Det är effekterna 

som detta sedan kan medföra, i form av ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i den egna 

regionen, som sedermera är det verkliga intresset (Hedlund 2002, s. 8).  En regional 

identifikation borde därför vara eftersträvansvärt för en politisk instans som arbetar med 

regional utvecklingspolitik, både för att få uppslutning bakom fattade beslut och för att säkra 

instansens legitimitet, så att man i förlängningen kan föra en framgångsrik regional 

utvecklingspolitik. Givetvis är genomslagskraften av fattade beslut, en politisk strukturs 

legitimitet och utvecklingspolitikens framgång beroende av flera faktorer än den regionala 

identiteten. Ekonomi och demokrati är till exempel två återkommande faktorer i forskningen 

som anses spela en viktig roll för legitimiteten i ett politiskt system. (Erlingsson, 1999, s. 10) 

Dock finns det ingen forskning som har mätt hur betydelsefull regional identitet är i 

jämförelse med andra faktorer och hur olika faktorer ska vägas mot varandra. För den här 

studien räcker det att konstatera att identitet är ett väl studerat fenomen som forskare 

återkommande anser påverka regionens framgång.   
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3. Teori 
Teorikapitlet börjar med att klargöra en del centrala begrepp som är relevanta för att förstå 

den fortsatta teoretiska diskussionen och studiens problemformulering. Därefter framställs 

teorin, som är en sammanställning av Strömboms och Malmströms forskning om 

nyregionalism. Regionalismen fungerar som en motpol till regionaliseringen och är starkt 

sammankopplad med den regionala identiteten.   

 

3.1. Region – ett omtvistat begrepp 

 

I slutet av 1980-talet blossade diskussionerna om regioner och regionalisering upp. Känslan 

av att den regionala och överstatliga nivån var på väg att få en ökad betydelse samtidigt som 

nationalstatens betydelse minskade var ett fenomen som hamnade högt på den politiska 

dagordningen och började studeras av forskare från olika ämnesområden (Erlingsson, 1999, s. 

7). Då så många ämnesinriktningar intresserade sig för forskningsområdet blev termen region 

ett omtvistat begrepp. Definitionsmöjligheten försvåras ytterligare av att de regioner som 

finns är oerhört olika, bland annat i fråga om storlek, organisation och politisering, och de är 

därför svåra att jämföra. Man kan fråga sig om det är ett och samma fenomen som diskuteras 

då man jämför utvecklingen i Kronobergs län som har 180 000 invånare och i delstaten 

Bayern med 11 miljoner invånare. (Fernandez, 2000, s. 9) Gemensamt för de erbjudna 

begreppen är att de vanligen avser den politiska mellannivå, också kallad ”mesonivån”, som 

är placerad mellan den centrala och den lokala. I denna studie används begreppet region i den 

mer statsvetenskapligt präglade betydelsen ”en administrativ nivå mellan den lokala och 

nationella eller mellan den nationella och globala, med viss politisk självständighet och/eller 

medvetande”. Framför allt är det de nuvarande länen och landstingen samt de föreslagna 

regionkommunerna som åsyftas. (Malmström, 1998, s. 49; Erlingsson 1999 s. 14; Strömbom 

2003 s. 7; Gidlund & Sörlin, 1993, s. 167f ) 

 

3.2 Regionalisering och dess drivkraft 

 

Regionalisering kan beskrivas som ett ”utvecklingsfenomen varigenom nationalstatens makt 

och auktoritet antas förskjutas till lägre beslutsnivåer, regioner, samt högre maktinstanser, 

framföra allt EU”. (Fernandez, 2000, s. 7). Förklaringar till krafterna bakom regionalisering 

är lika många som antalet studier som har gjorts. Regeringen skrev i en proposition 1987 om 
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det ökade behovet av internationellt samarbete inom ekonomiska, sociala, kulturella och 

miljörelaterade frågor som en orsak den minskade betydelsen av nationsgränserna. (Prop 

1987/88:66; Gidlund & Sörlin, 1993, s. 116). Denna utveckling går idag under namnet 

globalisering och är högst aktuell. Petersson & Robertson (2003) går till och med så långt att 

de menar att globaliseringens utmaning av det nationella projektet numera kan betraktas som 

en truism. (Petersson & Robertson, 2003, s. 6). I Europa sker en regionaliseringsprocess i 

samband med utvecklingen och framväxten av EU, då makt förskjuts från nationalstaterna till 

en högre EU-nivå och till lägre regional nivå. Särskilt tydlig blir denna utveckling i skapandet 

av den inre marknaden som gör nationsgränserna juridiskt oviktiga för förflyttning av varor 

och tjänster. (Strömbom, 2003, s. 15ff) Den oro som uppkom med anledning av 

nationalstaternas försvagade suveränitet inom EU bemöttes av de demokratiska elementen i 

subsidiaritetsprincipen som fortfarande är en viktig grundprincip i EU-samarbetet. I 

Maastrichtfördraget från 1992 fastslogs att besluten inom gemenskapen skulle fattas så nära 

medborgarna som möjligt. Erlingsson menar också att det i subsidiaritetsprincipen finns en 

ambition att stärka EU:s demokratiska legitimitet genom att öka de subnationella nivåernas 

möjlighet att utöva inflytande över EU:s utformande av politik. Inom EU har regionbegreppet 

spelat en stor roll, det är i den europeiska integrationsprocessen som regionerna har fått sin 

nya betydelse. I Romkontraktet, 1958, fastställdes minskningen av regionala skillnader som 

mål för EG, 1975 inrättade EU en särskild regional utvecklingsfond (ERDF) och det finns ett 

antal organisationer och lobbygrupper för regionalt samarbete representerade i Bryssel. 

(http://europa.eu/scadplus/constitution/subsidiarity_sv.htm; 

http://europa.eu/abc/treaties/index_sv.htm, hämtat 071122, Gidlund & Sörlin, 1993, s. 161ff; 

Petersson, 2004, s. 12; Erlingsson, 1999, s. 34).  

 

Fernández (2000) har en annan förklaring till vad det är som driver regionaliseringen. Han 

menar att regionalisering är en högst politiserad och debatterad samhällstrend. Politiska 

intressen och åskådningar är viktiga för processens utveckling och färdriktning men 

drivkraften bakom denna utveckling menar han vara regionaliseringen själv:   

 

”Den generaliserande etiketten regionalisering är inte endast en beskrivning av en 

samhällelig förändringstendens, den är också en konstituerande handling som bidrar 

till att skapa och återskapa den förändring som den avser beskriva. […] Teorin om 

regioner och regionbildning blir därför inte bara en beskrivande abstraktion av 
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verkligheten, utan också en reifierande kraft bakom densamma.” (Fernández, 2000, s. 

10) 

 

Därmed inte sagt att regionbildning är en ”påhittad” företeelse. Men den är inte heller 

ett objektivt faktum som existerar oberoende av våra handlingar och beteendemönster. 

Det är just våra handlingar och beteenden som skapar regionen och ger den politisk 

betydelse. (Fernández, 2000, s. 28) 

 

Så i samma stund som regionaliseringen diskuteras så åstadkoms den. Det är intressant att ha i 

åtanke när man funderar på vilken betydelse riksdagens beslut 1996 om regionförsöken i 

Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götaland har haft för Ansvarskommitténs utredning och 

det slutbetänkande denna studie fokuserar på. 

 

3.3. Regionala identiteter är föränderliga 

 

Begreppet ”identitet” är problematiskt att definiera eftersom det kan innebära olika saker. I 

sin mest förenklade form syftar identitet till människors känslor av tillhörighet (Strömbom, 

2003, s. 17; jmf Gidlund & Sörlin, 1993, s. 21) och kan definieras som ”hur vi ser på oss 

själva i relation till hur andra ser oss”. (Kinnavall, 2003, s.11) Identiteter formas hos både 

individer och kollektiv och kan i sin tur kopplas med idéer, religioner, territorier och så 

vidare. Den kollektiva identiteten ger människor svar på vilka de är, vilka de inte är och var 

de hör hemma. Identiteter är inte statiska, och därför kan de inte ses som individuella 

egenskaper, utan bör studeras som ständigt pågående processer. De måste sättas i ett kontext 

för att kunna användas och förstås. Individer kan ingå i flera kollektiv, och kan därmed sägas 

besitta ett flertal identiteter som överlappar varandra. Till exempel kan en Växjöbo definiera 

sig på flera sätt beroende på kontexten, såsom student, kvinna, hundägare, Växjöbo, 

smålänning, svensk, europé eller jordbo. (Strömbom, 2003, s. 17ff, Kinnvall, 2003, 11f , 

Dagerbäck, 2006, s. 20) 

 

Regional identitet är föreställningen om en gemensam identitet inom en region (Strömbom, 

2003, s. 15) Med tanke på den tidigare definitionen av begreppet ”region” åsyftar begreppet 

regional identitet i denna studie föreställningen om en gemensam identitet inom ett område 

fastställt av en politisk mesonivå. 
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3.3.1 Den regionala identitetens dimensioner 

Föreställningen om en gemensam identitet inom en region har sin teoretiska grund i 

socialpsykologiska teorier om kollektiv identitet. Identiteter är inget man kan väga eller mäta 

vilket gör det svårare att studera. (Strömbom, 2003, s. 18) I studiet av identiteter finns inte 

heller några objektiva verifierbara sanningar. (Petersson, 2003, s. 35). Istället finns det en 

mängd dimensioner att ta ställning till då man förhåller sig till människors känslor av 

tillhörighet till olika grupperingar. Vanligast är att studera kollektiv identitet utifrån två 

huvudsakliga ingångsvinklar - den spatiala och den temporala dimensionen. Utifrån detta 

angreppssätt kommer identiteten som studeras att belysas i sitt historiska sammanhang 

samtidigt som den sätts i relation till den geografiska verkligheten. Det finns också de som 

använder sig av mycket komplicerade analysscheman i studiet av kollektiva identiteter. Enligt 

Strömbom finns det dock lite att vinna på dessa analysscheman eftersom de tenderar att bli 

svåröverskådliga och abstrakta. (Strömbom, 2003, s. 18) Strömbom har i sin studie valt att 

komplettera den spatiala och temporala dimensionen med ytterligare en dimension, ett 

fenomen hon kallar ”othering” eller ”den andre”. Strömbom menar att kollektiva identiteter 

inte skapas i ett vakuum utan är i högsta grad berörda av relationer till olika geografiska 

områden och samtida idéströmningar som den egna självbilden kan relateras till. ”Den andre” 

är alltså ett begrepp som används i teorier om kollektiva identiteter för att analysera hur en 

grupps identitet skapas i relationen till andra. Denna dimension kan sägas skära genom både 

den temporala och spatiala dimensionen. (Strömbom, 2003, s. 18).  

 

3.3.1.1 Tiden 

Tiden som dimension innebär att gruppers förhållande till sitt gemensamma förflutna och det 

kollektiva minnet har betydelse för identiteten. Minnena av det förflutna konserveras i form 

av historieböcker, poesi och musik och lärs ut till medborgarna i gruppen. På så vis stärks 

individens känsla av kollektiv tillhörighet. Genom att relatera till vår historia och vårt 

kollektiva minne lär vi oss vilka ”vi” är, vad som utmärker vårt kollektiv och vilka händelse 

som har konstituerar vår gemenskap. (Strömbom, 2003, s. 19) 

 

3.3.1.2 Rummet 

Utöver att knyta den kollektiva identiteten till speciella historiska händelser, så har grupper 

även ett behov av att skapa en relation till samtida skeenden. Man menar ofta att territorium är 
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en av de viktigaste beståndsdelarna när det gäller kopplingen mellan kollektiv identitet och 

dess placering i samtiden. Det är alltså av intresse att se på vilket sätt olika grupper förhåller 

sig till det territorium där de bor, samt deras förhållande till områden som gränsar till detta 

territorium. Fysiska platser är centrala som identitetsmarkörer då de kan vara geografiskt 

avgränsade rum som präglas av symboliska föreställningar; landskapets sammansättning, 

byggnader och invånare har berikats med kollektiva minnen som har tillräcklig känslomässig 

kraft att skapa en känsla av samhörighet. (Strömbom, 2003, s 19f) 

 

3.3.1.3 Den andre  

I granskningen av den andre inom identitetsstudier understryker man framför allt vikten av 

avgränsningar som en aktiv och konstant pågående del av identitetsformationen. Man menar 

även att identifikationen med en ”in-group” alltid är exkluderande då den medför ett 

avståndstagande från ett antal ”out-groups”. (Strömbom, 2003, s20) 

 

3.4. Traditionellt svaga regioner i Sverige 

 

Regionerna i dagens Europa är olika starka. Somliga har en lång separatistisk tradition och 

besitter varierande grad av autonomi. Andra är svaga, med outvecklad identitet och inre 

sammanhållning. De svenska länen är exempel på det sistnämnda. (Gidlund & Sörlin, 1993, s. 

16) Sverige har en historisk tradition med svaga regioner. Sedan de självständiga landskapen 

från medeltiden ersattes med län under stormaktstiden har regionerna inte haft någon 

framträdande roll på den politiska arenan. Istället har decentraliseringstendenserna de senaste 

decennierna gett kommunerna en starkare ställning. Det finns inte heller någon stark tradition 

att tala om regionalt baserade sociala rörelser eller tankeströmningar. Region och regionalism 

har historiskt inte varit slagord i den svenska politiken. I den regionpolitik som har förts har 

regionen istället varit objekt för statlig välfärdspolitik. Den enda svenska region, menar 

forskare, som har utvecklat något som kan kallas regionalism är Skåne, med sin traditionella 

orientering mot Danmark och kontinenten. (Gidlund & Sörlin, 1993, s.157ff; Kristensen, 

1999, s17). Med andra ord är den regionala identiteten outvecklad på många håll i Sverige 

idag och det finns få politiska instanser som aktivt verkar för att stärka den regionala 

identifikationen.  
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3.5. Identitetspolitik 

 

I utvecklingen mot att regioner har blivit starkare aktörer inom EU och på den globala 

marknaden har det skapats incitament för politiska aktörer att stärka en regional identitet för 

att bättre kunna stå sig i konkurrensen. Strömbom påpekar att regional identitet inte 

nödvändigtvis bygger på gemensamma historiska band, utan kan lika gärna vara ett 

uppifrånstyrt projekt för att samla stöd för regionens politik. I och med att identiteter är 

konstruerade kan de också bli manipulerade och därmed även skapas instrumentellt, till 

exempel genom att förstärka de symboler som den kollektiva identiteten kopplas till. En 

politisk elit kan ta på sig att föra upp den regionala identitetspolitiken på agendan och därmed 

medvetandegöra den regionala identiteten och mobilisera den. (Strömbom, 2003, s 33f, 

Erlingsson, 1999, s 54, Malmström, 1998, s29) Identitetspolitik innebär ”att tillskriva 

människor attribut som definierar och kategoriserar dessa som enskilda individer eller 

tillhörande en grupp”. (Strömbom, 2003, s 31) 

 

3.6 Nyregionalism 

 

Malmström menar att regionalisering kan ses som en decentralisering från en högre nivå till 

en lägre. Regionalism däremot är en rörelse nedifrån, ett slags ideologisering av regionen 

(Malmström, 1998, s. 50f). I denna studie har regionalism betydelsen en ”ideologi som 

eftersträvar ett bevarande eller en förstärkning av regionen som politisk instans, på 

bekostnad av nationalstatens betydelse”. (jmf Fernández, 2000, s. 15) Regionalism har 

förekommit tidigare i historien. En tidig variant av idén uppstod i Frankrike vid sekelskiftet 

och därefter har idén uppstått i olika former och sammanhang och med varierade ursprung. I 

den debatt som blossade upp i slutet av 1980-talet dominerades diskussionen av en idériktning 

som har kommit att benämnas nyregionalism. Det tongivande inslaget för nyregionalism är de 

ekonomiska utvecklingsstrategier som utarbetats för att främja ekonomisk konkurrenskraft på 

den internationella arenan. I centrum för dessa strategier står satsningar på infrastruktur, 

kunskapsintensiv industri och inte minst, nära samordning mellan politik och näringsliv. 

(Gidlund & Sörlin, 1993, s.190f; Gidlund, 1998, s.5f; Fernández, 2000, s.15ff; Erlingsson, 

1999) 
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3.6.1 Drivkraft nerifrån eller uppifrån? 

Det är av intresse att skilja på varifrån drivkraften till regionskapandet kommer, om den har 

riktningen uppifrån och ner, eller nerifrån och upp. Regionalisering är enligt Strömbom den 

av staten förda politiken som syftar till att stärka regionala maktcentra. Regionalism, å andra 

sidan, är snarare ett folkligt fenomen som innebär att regionala aktörer (medborgare, 

näringsliv, politiker) utifrån egna initiativ skapar nätverk för att på olika sätt stärka regionala 

intressen. Strömbom menar vidare att för att en region ska vara livskraftig och framgångsrik 

behövs goda portioner av både regionalisering och regionalism, det vill säga den av 

regionaliseringen decentraliserade makten till regional nivå behöver få stöd underifrån av 

aktörer som syftar till regionalism. Regional identitet fungerar då som ett kitt och 

medborgarna skulle tydligt kunna identifiera sig med regionens intressen. Detta skulle bidra 

till fördjupning av demokratin och legitimitet skapas för styret av regionen. Man skulle 

härmed också skapa den regionalism som är en förutsättning för en stark region; den statliga 

regionaliseringen skulle med stärkta regionala identiteter få stöd underifrån och därmed ha 

bättre förutsättningar att lyckas med sin regionalpolitik och målen om den regionala 

utvecklingen. (Strömbom, 2003, s10f; Gidlund & Sörlin 1993, s216; Malmström 1998, s. 50f)  

 

Strömbom menar att administrativa regioner inte hålls samman av gemensamma historiska 

band, utan har sin gemensamma nämnare i administration och organisation. Dessa regioner 

finns också inom ett tydligt avgränsat geografiskt område. De kan sägas vara ”underordnade 

en politisk centralmakt i ett hierarkiskt beslutssystem” och har med andra ord skapats i ett 

uppifrånperspektiv (Strömbom, 2003, s 34). Aktörerna i de administrativa regionerna, i sin 

tur, ”känner ofta ett behov av att mobilisera för att skapa regional identitet, då det skulle 

skänka det regionala projektet större legitimitet och trovärdighet” (Strömbom s 35). I ett 

längre tidsperspektiv är det alltså möjligt att människor anpassar sig till de nykonstruerade 

gränserna för en region och utvecklar en känsla av regional identitet (Strömbom, 2003, s 35; 

Petersson, 1997; Erlingsson, 1999, s. 54; Jernbeck & Gidlund, 2001, s. 187). 

 

3.7 Sammanfattning 

 

Som tidigare påpekats fanns det i Ansvarskommitténs uppdrag ingen uttalad målsättning att 

beakta regionala identiteter. Detta kan anses underligt när skapandet och utvecklandet av 

regionala identiteter var en av målsättningarna för regionprojektet 1996. Inför ett eventuellt 
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införande av nya län och regionkommuner i Sverige vore det enligt flera forskare gynnsamt 

om de traditionellt svaga regionala identiteterna stärktes. Detta skulle förbättra 

förutsättningarna för att den nya samhällsorganisationen blev framgångsrik och att de 

föreslagna regionkommunerna förde en framgångsrik regionalutveckling.  
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4. Syfte och frågeställningar 
 
4.1. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka uttalanden för och emot regional identitet i 

utredningsprocessen av förslaget till ny samhällsorganisationen samt att undersöka i vilken 

utsträckning Ansvarskommittén har fört en medveten identitetspolitik för att förbättra 

förutsättningarna för att en ny regionkommunindelning ska bli framgångsrik.  

 

4.2. Frågeställningar 

 

För att kunna svara upp mot uppsatsens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

 

1. På vilka punkter överensstämmer och skiljer sig åsikterna åt, vad gäller den regionala 

identitetens betydelse vid en ny regionindelning, hos de olika aktörer som deltagit i 

Ansvarskommitténs utredningsarbete? 

 

2. Hur har Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande verkat för att medvetandegöra och 

mobilisera kring skapandet av den regionala identiteten?  

 

4.3. Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att granska offentligt politiskt material som tagits fram i anknytning till 

Ansvarskommitténs utredning. Detta material är rapporter och promemorior samt 

sekretariatsrapporter som legat till grund för kommitténs arbete, Ansvarskommitténs 

slutrapport i sin helhet, samt remissvar på slutbetänkandet. Ansvarskommitténs arbete var 

uppdelat i två etapper. Den första etappen bestod i att identifiera och analysera de 

samhällsförändringar som inverkar på samhällsstrukturen och som skulle kunna motivera 

förändringar av strukturen och uppgiftsdelningen mellan staten, kommunerna och landstingen, 

ett arbete som presenterades i delbetänkandet Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 

2003:123). Det material som togs fram i utredningens första etapp har inte varit föremål för 

granskning. Den offentliga debatt med anknytning till slutbetänkandet som förekommit i 

media granskas inte heller. (www.sou.gov.se/ansvar/rapporter_pm.htm) 
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5. Tidigare forskning 
I denna studie har stort nytta dragits av den forskning som utfördes vid Lunds universitets 

avdelning för Regionalisering och flernivådemokrati under åren 1998-2003. 

(www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Om_projektet.html#anchor393851 hämtat 071219) 

Många av de utförda studierna är på ett eller annat sätt utvärderingar av den regionala 

försöksverksamheten som gjordes under slutet av 90-talet i Skåne och Kalmar län. Då 

forskarna i projektet har fokuserat på olika problemområden är rapporterna varierande även 

om de är utgivna under samma projekt. Tillsammans ger de en både bred och djup insikt i 

regionaliseringens element och utmaningar.  

 

En av de rapporter som utgivits därigenom och som varit mycket användbar är Lisa 

Strömboms rapport Identitet och Identitetspolitik i Sveriges regioner (2003). Strömbom menar 

att de utredningar och betänkanden om regional identitet som finns sedan tidigare berör 

utpräglade historiska identiteter. Strömbom vill med sin rapport utöka dessa diskussioner så 

att de också relaterar den svenska regionpolitikens förutsättningar och mål till de 

identitetssträvanden som de nybildade regionerna ofta har på agendan. På så vis, menar hon, 

kan man belysa de eventuella problem som kan uppstå när man vill stärka regionala 

identiteter. (Strömbom, 2003, s 8)   

 

I Det europeiska kalejdoskopet (1993) skriver Gidlund & Sörlin om regioner, nationer och 

den europiska identiteten, något de kallar Europas grundenheter. Förändringar som pågår i 

Europa idag är, vad som kallas i rapporten, endast en vridning av det europeiska 

kalejdoskopet. Allt fler viktiga funktioner i samhället kan inte längre styras inom 

nationalstatens ramar, politikens fokus förskjuts och nya institutioner skapas. Därmed får 

regionerna en ny roll och dilemmat med Sveriges traditionellt svaga regioner blir uppenbart.    

 

Även om identiteter har studerats ur många olika teoretiska infallsvinklar är det ändå 

förvånansvärt svårt att hitta texter som närmare beskriver hur de teoretiska företeelserna ska 

studeras empiriskt. I antologin Identitetsstudier i praktiken av Petersson & Robertson mfl 

(2003) har man försökt möta utmaningen att utveckla analytiska instrument för att studera 

politiska, institutionella och vardagliga beteendemönster som bidrar till känslor av 

samhörighet eller utanförskap. Flera olika metodiker presenteras till studier av varierande 

identiteter. (Petersson & Robertsson, 2003)  
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Rickard Dagerbäck har skrivit en C-uppsatsen Regional identitet – när gränser ändras i 

kulturgeografi vid Karlstad Universitet (2006). Med utgångspunkt från en potentiell 

sammanslagning av Värmlands och Örebros län behandlar uppsatsen hur människor påverkas 

när deras regionala identitet plötsligt förändras. Dagerbäck utreder även om 

Ansvarskommitténs rapport kan sägas ha tagit tillräckligt hänsyn Karlstadbornas regionala 

identitet i sitt slutbetänkande.  

 

5.1. Källkritik 

 

Den mesta forskningen om regioner, regionalisering och regional identitet har några år på 

nacken. Det är tydligt att forskningsområdet fick ett uppsving under 90-talet, både på grund 

av utvecklingen inom EU och på grund av beslutet från 1996 om försöksverksamheter med 

utökat regionalt självstyre i Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götaland. Dock är det svårare 

att hitta forskning publicerad efter 2003. Förmodligen hade forskningen mättats något efter 

dessa år av regionstudier och produktionen blev inte lika intensiv längre.    
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6. Metod och material 
 
6.1 Metod 

 

Den vanligaste metoden att ta sig an identitetsstudier är att göra intervjuer. (se Petersson, 

2003, Strömbom, 2003, Dagerbäck, 2006). Intervjuer som metod skulle eventuellt vara möjlig 

också i den här studien men då hade urvalet av intervjuobjekt fått begränsa studiens bredd tex 

geografiskt eller partipolitiskt. Istället kommer denna studie att tillämpa en textanalys som 

beskriver och jämför argument. En sådan kombination där argumentationsanalysen har 

använts för att studera identitet är ovanlig inom den statsvetenskapliga forskningen.2  Då 

studien omfattar stora textmassor kommer Vedungs klassiska argumentationsanalys anpassas 

något.  

 

6.1.1. Argumentationsanalys 

”Argumentationsanalysen är en delvis formaliserad analysteknik för att systematiskt 

beskriva de argument som förekommer i en debatt i ett särskilt ämne.” (Beckman, 

2005, s 38) 

 

I den filosofiskt baserade argumentationsanalysen betraktas argumentationen som logisk och 

rationell. (Boréus & Bergström, 2005, s 89f) En argumentationsanalys gör det möjligt att steg 

för steg granska varje led i en argumentation. (Beckman, 2005, s 38) Argumentationsanalysen 

klargör argumentationens uppbyggnad och hur de olika argumenten i exempelvis en debatt 

förhåller sig till varandra. (Boréus & Bergström, 2005, s. 95)  

 

6.1.1.1. Argumentationsanalysens syfte 

Argumentationsanalysen kan ha åtminstone tre syften. Första syftet är deskriptivt, det vill 

säga från befintliga sammanhang där argumentation förekommit försöker man rekonstruera 

argumentationen. Att detta är en uppgift i sig beror på att en argumentation inte förekommer 

isolerad. Argumentation är ett inslag i texter som inte bara består av skäl för och emot 

bestämda uppfattningar. Argumentationen i en text måste ”hittas”. Argumentationsanalysen 

                                                 
2 Vill här reservera mig, jag har inte funnit sådan forskning men den kan mycket väl finnas.  
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kan beskriva skillnader mellan argument för och emot en ståndpunkt men också beskriva 

likheter mellan argumenten för och emot en ståndpunkt och på så vis visa på att aktörerna i en 

debatt inte är särskilt oense. (Beckman, 2005, s 38f) Detta syfte är lämpligt för studiens första 

frågeställning; på vilka punkter överensstämmer och skiljer sig åsikterna åt, vad gäller den 

regionala identitetens betydelse vid en ny regionindelning, hos de olika aktörer som deltagit i 

Ansvarskommitténs utredningsarbete?  

    

Det andra syftet som argumentationsanalysen kan ha är bedöma i vilken mån argumentationer 

lever upp till vissa uppställda normer. Argumentationsanalysens tredje syfte är ofta att försöka 

avgöra en argumentations beviskraft. För att göra denna bedömning är det nödvändigt att först 

ha genomfört den deskriptiva analysen. (Bergström & Boréus, 2005, s 91) Detta syfte är 

passande för den andre frågeställningen; hur har Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande 

verkat för att medvetandegöra och mobilisera kring skapandet av den regionala identiteten?  

 

Argumentationsanalytiska studier fokuserar vanligen på en specifik debatt med avsikt att 

precisera argumenten som framförts kring den aktuella frågan. Uttalanden och inlägg som 

gjorts under en bestämd tidsperiod får utgöra den ”debatt” som studeras. (Beckman, 2005, 

s39) I denna studie kommer betydelsen av regional identitet att utgöra den aktuella frågan och 

de promemorior, rapporter, slutbetänkande och remisser som tagits fram i anslutning till 

utredningen utgör de debattinlägg som studeras. Dessa inlägg har gjorts från juni 2004 till 

november 2007, det vill säga från det att Ansvarskommitténs arbete gick in i den andra fasen 

och fram tills remissvaren hade inkommit till regeringen. (www.regeringen.se/sb/d/8814, 

hämtat 080119) 

 

6.1.1.2. Argumentationsanalysens redskap 

Hur ser då redskapen för en argumentationsanalys ut? Utgångspunkten är att man har en 

samling texter som kan förväntas uttrycka olika uppfattningar i en fråga. Denna meningsstrid 

kan antingen vara uppenbar eller inte. Är denna meningsskiljaktighet inte uppenbar kan 

istället forskaren själv konstruera en debatt genom att föra samman argument från olika texter 

som behandlar en och samma fråga. (Beckman, 2005, s40) Så är fallet i denna studie. De 

texter som studeras debatterar inte uppenbart med varandra om betydelsen av regional 

identitet. Istället kommer sammanhang där regional identitet förekommit att rekonstrueras till 

en argumentation. Det är stora mängder material som har producerats i anknytning till 
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Ansvarskommitténs utredning och texterna berör vida ämnesområden. Det lägger en större 

ansvarsbörda på mig som forskare att sortera bort för studien oviktigt material och noggrant 

inringa de argument som är väsentliga för studien. Utredningsarbetet är inte en debatt i 

formell mening men vid en rekonstruktion framträder vissa likheter. Olika aktörer lyfter fram 

sina åsikter om en fråga och svarar på tidigare inlägg. Sekretariatsrapporterna bygger till 

exempel bland annat på tidigare framtagna rapporter och promemorior. Ansvarskommittén i 

sin tur gör sitt inlägg i debatten med utgångspunkt i framför allt sekretariatsrapporterna men 

hänvisar också direkt till rapporter och promemorior och argumenterar för och emot åsikterna 

i dessa. Därefter får remissinstanserna möjlighet att avge sina argument om regional identitet i 

form av remissvar på slutbetänkandet. Bristen med att göra en argumentationsanalys på 

skrivet material är att varje aktör endast bidrar med argument vid ett tillfälle och ges inte 

möjlighet att svara på annan aktörs motargument.  

 

6.1.1.2.1. Tes och pro- et contraargument 

Ur de texter undersökningen omfattar formuleras först en tes eller ”spetsformulering” som väl 

sammanfattar diskussionsämnet. Ibland kan det vara svårt att se vilket påstående som är mest 

betydelsefullt i diskussionen och då behöver texten bearbetas för att klargöra strukturen. 

(Boréus & Bergström, 2005, s98f; Vedung, 1977, s 36f; Beckman, 2005, s 40) När tesen så 

har formulerats påbörjas identifieringen av argumenten för och mot: pro et contra. I ett första 

led summeras de argument som direkt talar för eller emot tesen. För att beteckna proargument 

används P1, P2, P3, osv., och C1, C2, C3, används för att beteckna contraargument. (Beckman, 

2005, s41; Vedung, 1977, s. 38ff)  

 

Exempel: 

T: Län och regionkommuner ska så långt som möjligt avgränsas så att medborgarna kan 

känna anknytning dit.  

P1: För att en ny geografisk indelning ska bli meningsfull, accepterad och vinna brett stöd 

behövs en tydlig regional identitet.  

C1: Den regionala identiteten i Sverige är för närvarande svag och om den nya läns- och 

regionkommunindelningen snabbt ska kunna komma till stånd måste man i ett initialskede 

fästa mindre vikt vid detta kriterium. 
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Till varje pro et contraargument läggs sedan argument av andra ordningen, det vill säga 

argument för eller mot P1-P3 och C1-C3. Ett proargument för P1 kunde till exempel vara att 

”grunden för ett effektivt samhällsbyggande utgörs av att människor, företag och kommuner 

ser fördelar av att samarbeta och söka allianser för utveckling. Det är ingen tvekan om att de 

drivkrafterna bygger på en rationalitet där också människors kunskaper om och upplevda 

samhörighet.”. Ett sådant argument betecknas då P1P1, det vill säga första proargumentet till 

första proargumentet. (Beckman, 2005, s41) Argumentationsanalysen byggs med hjälp av 

dessa enkla beteckningar ut till dess att samtliga argument fångats in. 

Argumentationsanalysen är till hjälp för att strukturera forskarens arbete. Pro- et 

contraschemat kompletteras sedan med en text som förklarar på ett mer genomträngligt och 

begripligt sätt hur de påstående som undersökts hänger samman. (Beckman, 2005, s40f) 

 

6.1.1.2.2. Anpassning av argumentationsanalysen till denna studie 

Under studiens gång har jag upptäckt att argument riskerar att lyftas ur sitt sammanhang i det 

empiriska arbetet. Därför har jag varit noggrann med att ta hänsyn till argumentens kontext 

vilket medför att studien omfattar mycket textmaterial även efter det att för studien oviktigt 

material har sorterats bort och väsentliga argument har inringats. Eftersom rapporterna, 

slutbetänkandet och remissvaren bygger på varandra återkommer dessutom mycket 

resonemang och argumentation i de olika texterna. Därför har jag valt att inte analysera alla 

uttalanden mening för mening utan i vissa fall har större textmassor analyserats i sin helhet. 

Dock har principen för pro- et contraanalysen med tes och dess argument för och emot, följts 

både vid analys av enskilda meningar och längre texter.  

 

6.1.1.2.3. Värdering av en argumentations beviskraft 

För att svara på den andra frågeställningen ska argumentationernas beviskraft värderas. 

Värdering av argumentationers beviskraft har man i samhällsvetenskapliga sammanhang nytta 

av vid kritisk läsning av forskningstexter. Frågan gäller om beviskraften i en argumentation är 

intellektuellt övertygande.  

 

Man kan tala om tre moment i värderingen. För det första så värderar man argumentens 

hållbarhet och deras relevans. För det andra försöker man tänka ut om det finns icke 

formulerade argument som är av betydelse för avgörandet och vilka dessa i så fall är. För det 
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tredje görs en sammanvägning av beviskraften hos varje argument var för sig och av alla 

argumenten tillsammans. (Bergström & Boréus, 2005, s 132)  

 

6.1.1.3 Argumentationsanalysens begränsningar 

En av argumentationsanalysens begränsningar har att göra med att producerade texter endast 

säger en del av det som är intressant i ett sammanhang. Varje beslut föregås av en mängd 

handlingar, händelser och muntlig kommunikation. Bergström & Boréus menar att det 

”…finns också hierarkier och maktstrukturer som man som forskare inte kan komma åt 

enbart genom textstudier, även om de möjligen indirekt får ett uttryck i texter” (Bergström & 

Boréus, 2005, s 14f).  

 

Vedung framhåller andra begränsningar. Bland annat ger metoden inget svar på frågan om i 

vilken ordning argumenten inom de olika ordningarna ska presenteras. Likväl ger modellen 

inte heller någon ledning när det gäller att sammanföra argumenten inom de olika ordningarna 

till större eller mindre grupper. (Vedung, 1977, s 48f) 

 

En annan begränsning att ha i åtanke är risken för inslag av subjektivitet och osäkerhet i 

bedömningen av varje argument, eller i sammanvägningen av argument. (Bergström & 

Boréus, 2005, s 136) 

 

6.2 Material 

 

Kommittén har lagt upp sitt arbete som en process i flera steg, vilket denna studie delvis 

speglar. Som tidigare nämnts kommer politiskt offentligt material med anknytning till 

Ansvarskommitténs utredning, producerad från juni 2004 till november 2007 att undersökas. 

Detta innefattar: 

• Rapporter och promemorior  

• Tre sekretariatsrapporter 

• Slutbetänkandet 

• Remissvar 
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Materialet har lästs igenom för att stycken som behandlar regional identitet ska ringas in. Då 

allt material funnits tillgängligt digitalt har också sökning gjorts på relevanta termer, för att 

inte missa oväntade stycken som tangerar frågan om regional identitet.  

 

6.2.1 Rapporter och promemorior 

Då kommitténs uppdrag ansågs så omfattande bedömde kommittén det nödvändigt att i så stor 

utsträckning som möjligt bygga sitt arbete på redan tillgängliga kunskapsunderlag från det 

offentliga kommittéväsendet och samhällsvetenskaplig forskning. (SOU 2007:10, s. 65) 

Kommittén och dess sekretariat har också lagt ut uppdrag på myndigheter och andra 

organisationer att genomföra studier av olika slag. Dessa studier presenteras som rapporter 

och promemorior på hemsidan (www.sou.gov.se/ansvar/rapporter_pm.htm). Nio av dem har 

även publicerats i kommitténs skriftserie. (SOU 2007:10, s. 427; 

www.sou.gov.se/ansvar/skriftserien.htm) 

   Av de 16 rapporter och promemorior som redovisas på hemsidan visade sig framför allt fyra 

vara relevanta för studien. Dessa var Sveriges regionala indelning - om tillväxtperspektivet får 

råda skriven gemensamt av Nordregion och EuroFutures; Regionförsök och demokrati - 

demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland skriven 

av Jörgen Johansson vid Högskolan i Halmstad; Sektor möter region – men hur och var? en 

studie av ITPS; samt finansdepartementets rapport Färre kommuner? 

 

Kommittén menar också att man under arbetets gång har haft ett stort antal kontakter med 

olika företrädare för myndigheter, landsting och kommuner och för andra organisationer och 

nätverk. Kommittén har bland annat ordnat breda konferenser och bjudit in till seminarier och 

andra möten kring viktiga teman inom uppdraget. Med andra ord har ett stort antal personer 

haft möjlighet att ta del av det pågående utredningsarbetet och haft möjlighet att framföra 

reflektioner kring frågeställningar av vikt i sammanhanget, något som hade varit intressant att 

ta del av för den här studien. (SOU 2007:10, s. 409-410) Den enda dokumentation från dessa 

seminarier och konferenser som finns att tillgå på hemsidan är minnesanteckningar i form av 

fyra promemorior från de regionala samrådskonferenser den 11 och 14 oktober 2005, de 

nationella sjukvårdskonferenserna under mars och april 2005, hearing om frivilligt socialt 

arbete i september 2004, samt de fyra regionala konferenserna under september och oktober 

2003 (www.sou.gov.se/ansvar/lasmer.htm hämtat 070109). Dessa promemorior inkluderas i 

studien.  
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6.2.2. Sekretariatsrapporter 

Rapporter och promemorior, men även äldre material, ligger till grund för det analysunderlag 

som sekretariatet tog fram under utredningens gång. (SOU 2007:10, s 64) Analysunderlaget 

har publicerats som tre sekretariatsrapporter (SOU 2007:11-13) med fokus på staten och 

kommunerna, hälso- och sjukvården samt den regionala utvecklingen och den regionala 

samhällsorganisationen.  

 

6.2.3. Slutbetänkande SOU 2007:10 

Sekretariatets analysunderlag redovisades och diskuterades i kommittén under hösten 2005 

och våren 2006. Därefter vidtog arbetet med att utforma de reformförslag som kommittén 

redovisar i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 

2007:10, s. 64) Kommitténs uppdrag i den andra etappen var att analysera och bedöma om 

strukturen och uppgiftsfördelningen inom staten och mellan staten, landstingen och 

kommunerna behöver förändras. Uppdraget fokuserar på fyra områden: det samlade 

kommunala uppdraget, hälso- och sjukvårdens struktur och uppgiftsfördelning, regional 

utveckling och den regionala samhällsorganisationen, samt den statliga styrningen av 

samhällsorganisationen. (www.regeringen.se/sb/d/8814, hämtat 080120) 

 

6.2.4. Remissvar 

Kommitténs betänkande skickades under våren 2007 ut på remiss till 510 remissinstanser. 543 

svar kom in, vilket troligen är det största antalet remissvar någonsin på ett betänkande i 

Sverige. (www.sweden.gov.se/sb/d/8809/a/79905 hämtat 070109) Allt ifrån länsstyrelser och 

kommuner till intresseorganisationer och privatpersoner har tagit vara på möjligheten att svara 

på remissen. Under våren 2008 ska remisserna sammanställas och analyseras. De remisser 

som används i den här rapporten har hämtats från sammanställningen på Ansvarskommitténs 

webbplats. Enligt information på hemsidan kan fortfarande ett antal remissvar saknas. 

(www.sweden.gov.se/sb/d/8809/a/79905 hämtat 070109)  

 

543 remissvar är dock för många att granska för den här studien. Ett proportionerligt eller 

representativt urval av de 543 remissinstanserna skulle medföra att flera instanser med ett 

regionalt intresse förloras och med det förmodligen flera intressanta remissvar. Samtidigt 

skulle många remissvar inkluderas där frågan om regional identitet inte nämns, för att det inte 
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är i den utvalda instansens intresseområde. Istället kommer ett urval göras som innebär att de 

remissinstanser som politiskt representerar ett regionalt intresse kommer att granskas. Detta 

innefattar länsstyrelser, kommun- och kommunalförbund, landsting och regionala 

samverkansorganisationer. Kommuner, myndigheter, högskolor, enskilda partier och 

intresseorganisationer granskas med andra ord inte. Förteckning över de valda 

remissinstanserna hittas i referenslistan.  

 

6.2.4.1. Avgränsningar inom metoden 
De olika remissinstansernas argument kommer inte att jämföras. Hänsyn kommer inte att tas 

till vilken instans som framför vilket argument, till exempel om länsstyrelser generellt är mer 

positiva till slutbetänkandet än lanstingen eller om man i Norrland är mer angelägen att ta 

hänsyn till den regionala identiteten än i till exempel Svealand. Studien kommer inte heller att 

granska om till exempel länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne framför överensstämmande 

åsikter. Åsikterna som är representerade kommer att analyseras oberoende av avsändaren.  
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7. Resultatredovisning  
 

7.1 Rapporter och promemorior 

 

Av de minnesanteckningar från konferenser och seminarier som finns att tillgå berör endast 

dokumentationen från samrådskonferensen den 11 och den 14 oktober 2005 ämnet regional 

identitet. Minnesanteckningar är ingen formell dokumentation och kan endast förväntas återge 

de huvudsakliga inlägg som gjorts under konferenserna. Dock kan de vara av intresse av just 

den anledningen. Ett inlägg som belyses i minnesanteckningarna kan anses ha varit 

framträdande under konferensen. Enligt minnesanteckningarna från samrådskonferensen 

framgår att flera inlägg under debatten om regionindelning ska ha betonat ”vikten av regional 

identitet som indelningsgrund, vid sidan av funktionella regioner.”(Minnesanteckningar från 

Ansvarskommitténs regionala samråd den 11 och 14 oktober 2005, s 4) Här kan vi alltså ana 

att det finns ett intresse hos de 220 deltagarna att den regionala identiteten beaktas i 

indelningen av nya regioner.  

 

Bland de övriga bidrag som har gjorts inför sekretariatets analysunderlag och kommitténs 

slutbetänkande har rapporten skriven av Nordregio i samarbete med EuroFutures, Sveriges 

regionala indelning – om tillväxtperspektivet får råda (2005), haft i särskilt uppdrag att 

behandlar möjliga regionala indelningar av landet, med tillväxtens logik som utgångspunkt 

(EuroFutures & Nordregio, 2005, s 2-3). Rapporten presenterar tre alternativa 

regionindelningar, med sex, nio och fjorton regioner. Dessa tre alternativ är de tre mest 

optimala förslagen menar rapportförfattarna. (EuroFutures & Nordregio, 2005, s 5) Som 

grund för regionindelningen har tre kriterier definierats. Dessa är storlek, avstånd och 

identitet. Kriterierna är valda efter ”en genomgång av tillväxtens geografiska dimensioner 

samt analyser av olika myndigheters och politikområdens geografiska utfall”. (EuroFutures & 

Nordregion, 2005, s 4)  

 

Att ”identitet” är så viktigt att det bör utgöra ett av tre kriterier som ligger till grund för 

regionindelningen förklarar rapportskrivarna med att den politiska legitimiteten inte bara vilar 

på ett tydligt mandat från riksdagen och regering. De menar att det.. 
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”…måste också ges ett mandat från regionmedborgarna, vilket i sin tur bygger på 

människor kan identifiera sig med regionen och de regionala beslutsfattarna. Ytterst 

handlar det om att känna en identitet och identifikation, att tycka att företrädarna 

verkligen representerar regionen och regionmedborgarnas intressen.” (EuroFutures & 

Nordregio, 2005, s39) 

 

Att regioninvånarna uppfattar att det finns en ledning i regionen som representerar deras 

intressen är den yttersta förutsättningen för att utveckla en regional tillväxtarena enligt 

rapporten eftersom ”förutsättningarna för ledarskapet och den politiska legitimiteten [stärks] 

om det finns eller går att åstadkomma en regional identitet.” (EuroFutures & Nordregio, 

2005, s 38) 

 

Förhållandet mellan de tre kriterierna, storlek, avstånd och identitet är inte helt självklar. Ett 

kriterium är inte avhängigt av ett annat och kriterierna är inte alltid kompatibla. I rapporten 

delas resonemanget upp i två huvudområden: storlek och avstånd å ena sidan och identitet och 

regional anpassning å andra sidan. Regionen måste vara tillräckligt stor för att matcha den 

internationella konkurrensen och tillräckligt liten för att det ska vara möjligt att åstadkomma 

den regionala anpassning som det moderna näringslivet kräver för sin utveckling. 

(EuroFutures & Nordregio, 2005, s 25) 

 

Rapportförfattarna är medvetna om att identitet är ett svårdefinierat begrepp. Man poängterar 

att den regionala identiteten kan formas utifrån många olika anledningar:  

 

”Den gamla landskapsindelningen, dialektala skillnader, lokal-TV, existerande 

samverkansprojekt mm ger dock en indikation på vissa grundläggande mönster att ta 

hänsyn till och beakta när de regionala gränserna dras upp. Politiska viljeyttringar 

avspeglade i konkreta visioner och samarbeten på kommunnivå kan inte heller 

ignoreras om regionindelningen ska utgöra en långsiktigt stabil grund för samverkan.” 

(EuroFutures & Nordregio, 2005, s 102f) 

 
I rapporten åskådliggörs regionindelningar baserade på näringsgeografi, pendling, dialekter, 

TV-nyheter och EU-kontor med olika kartor. Den regionala identiteten formas och påverkas 

av många faktorer och illustrationen visar att en regionindelning skulle se olika ut beroende 

på vad identiteten baseras på. I rapporten konstateras ”regionala gränserna skiftar mellan 
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olika områden och att det knappast finns någon ”bästa” lösning som passar överallt och hela 

tiden”. (EuroFutures & Nordregio, 2005, s 44) 

 

Av de tre alternativa kartor som presenteras med sex, nio och fjorton regioner är indelningen i 

nio regioner den som bäst svarar på kriterierna enligt rapportförfattarna. (EuroFutures & 

Nordregio, 2005, s 5)  

 

Nio regioner ger en mer logisk territoriell grund ur identitetssynpunkt. En uppbrytning 

av Mittsverige i Västernorrland-Jämtland, Gävleborg-Dalarna samt Värmland-Örebro 

följer i stor utsträckning existerande samverkansmönster vilket ökar regionindelningens 

legitimitet. (EuroFutures & Nordregio, 2005, s 113)  

 

Nackdelarna med en indelning i sex eller fjorton regioner står klart: 

 

”En indelning i sex regioner ger stora avstånd och ur identitetssynpunkt svagare 

regioner. Fjorton regioner medför i sin tur flera regioner som är så små att de inte kan 

anses vara bärkraftiga enheter för ett delegerat ansvar för tillväxtpolitiken.” 

(EuroFutures & Nordregio, 2005, s 5)  

 

Även några av de andra rapporterna berör den regionala identitetens betydelse för den 

regionala indelningen. Bland annat behandlar ett par av rapporterna erfarenheter från 

försöksverksamheterna i Skåne och Västra Götaland. I rapporten Regionförsök och demokrati 

- demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland, utförd 

av Högskolan i Halmstad (Johansson, 2004), görs gällande att skillnader i utformningen av 

demokratiutvecklingsfrågor i de båda regionerna delvis kan bero på den regionala identiteten. 

Skillnaderna ska enligt rapporten inte övertolkas utan snarare ses som nyanser, samtidigt som det 

påpekas att det ”…kan i vart fall inte uteslutas att skillnaderna bottnar i de båda regionernas 

olikartade territoriella och identitetsmässiga struktur.” (Johansson, 2004, s 51) 

 

”Det är möjligtvis en långsökt slutsats men Region Skåne har därmed en fördel när det 

gäller att utveckla demokratin som dialog och som deliberativa samtal. Oavsett om det 

är kommuner eller ungdomar som utgör dialogens målgrupp är den relativt sett 

homogena identitetsstrukturen en fördel.” (Johansson, 2004, s 52) 
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7.2. Sekretariatsrapporter 

 

Av de tre sekretariatsrapporterna är det framför allt den tredje, SOU 2007:13 Regional 

utveckling och regional samhällsorganisation, som berör ämnet regionindelning och identitet. 

Rapporten ger en bild av Sveriges regioner ur ett större perspektiv, i ett historiskt och globalt 

sammanhang. Bland annat beskrivs en viss oro i de icke deltagande länen för att halka efter i 

konkurrensen mellan olika landsdelar, ha uppstått i samband med inledande av 

försöksverksamheten 1997. Hösten 2000 gav den parlamentariska regionkommitténs 

slutbetänkande ytterligare fart åt regionaliseringsprocessen, menar rapportförfattarna. Den 

födde förhoppningen om en utvidgad försöksverksamhet och i de flesta län påbörjades ett 

intensivt arbete för att utforma och nå uppslutning bakom en ansökan om en 

försöksverksamhet. Det främsta motivet för att bilda ett regionalt självstyrelseorgan eller 

samverkansorgan var i de flesta län att få ett mandat att samla och företräda det egna länet 

gentemot omvärlden, snarare än att förfoga över de oftast tämligen blygsamma statliga 

resurser som varit aktuella att överföra. Regeringens proposition, (2001/02:7) Regional 

samverkan och statlig länsförvaltning, visade sig dock inte ge något utrymme för nya 

regionala självstyrelseorgan ens inom ramen för en utvidgad försöksverksamhet. I stället fick 

kommuner och landsting möjlighet att bilda samverkansorgan, vilket ställde de uppgörelser 

som träffats i de enskilda länen på svåra prov. (SOU 2007:13, s192ff) Dessa initiativ och 

strävanden för ett regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan visar att det finns krafter 

och intressen underifrån som arbetar för en ökad regionalism.   

 

Rapportförfattarna menar att det sammantaget finns ”en stor öppenhet” (SOU 2007:13, s. 

275) i kommuner och landsting för indelning i väsentligt större och färre län än idag, något 

som givetvis underlättar en ny regionindelning. Men samtidigt påpekar man betydelsen av att 

aktörer på regional och lokal nivå inte är passiva mottagare utan drivande i frågan. (SOU 

2007:13, s. 275)  

 

”Samtidigt måste man ha klart för sig att det inte är detsamma som att det kommer att 

finnas ett tydligt politiskt ledarskap som är berett att ta strid för reformen, av det snitt 

som fanns i Skåne och Västra Götaland. Läns- och landstingssammanslagningarna i 

dessa båda landsändar föregicks och bars upp av de politiska partierna samt av 

kommuner och landsting. Några liknande, kraftfulla ansatser kan ännu inte skönjas i 

någon del av landet, möjligen med undantag för Mälardalen.” (SOU 2007:13, s. 275) 
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Rapporten framhåller att en viktig faktor vid den nya regionindelningen borde vara opinionen 

i berörda landsändar. Dock har detta inte varit en avgörande faktor i tillkomsten av förslaget 

eftersom det inte finns någon mera uttalad inställning hos allmänheten om regionindelningen 

att tillgå. Detta är förståeligt då det inte har funnits några konkreta alternativ att ta ställning till 

tidigare och ännu mindre någon möjlighet för gemene man att bedöma konsekvenserna av en 

förändrad läns- och landstingsindelning. (SOU 2007:13 s. 273) Bristen på engagemang hos 

allmänheten uppmärksammas i rapporten och bör uppvägas med drivande regionalt politiskt 

ledarskap, menar man.  
 

”Inte minst därför är det av stor betydelse om det finns ett regionalt politiskt ledarskap 

som är berett att driva eller åtminstone försvara en sådan reform. Därför har 

Ansvarskommittén med särskilt intresse analyserat de tankar som framkom vid 

kommitténs egna samrådskonferenser i oktober 2005, liksom den medlemsdialog som 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma höst genomförde med sina 

medlemmar.” (SOU 2007:13, s. 273f) 

 

Efter en genomgång av ett flertal olika indelningsgrunder och kriterium för regionindelning 

konstateras slutligen i sekretariatsrapporten att de diskussioner sekretariatet kommer att föra 

om regionindelningen kommer att utgå från Nordregios och EuroFutures båda alternativ om 6 

respektive 9 regioner, indelade efter storlek, avstånd och identitet. (SOU 2007:13, s. 276) 

 

Diskussionen och definitionen av kriteriet ”identitet” i sekretariatsrapporten överensstämmer 

till stor del med Nordregio och EuroFutures rapport. Det konstateras att identitet är ett 

svårfångat och mångdimensionellt begrepp men att det också är en viktig beståndsdel som kan 

ha betydelse för legitimitet och förankring av politiska beslut på regional nivå.  

 

”Tvärsektoriella beslut i ett regionalt sammanhang kräver legitimitet och förankring. 

De kräver också former för politisk samling och resursmobilisering och en anda som 

underlättar detta. Avgörande för att detta ska kunna åstadkommas är en känsla av 

gemenskap. En sådan kan gradvis byggas upp genom alltmer förfinade 

samverkansformer och gemensamma projekt mellan berörda aktörer, men underlättas 

givetvis om den vilar på en gemensam identitet. Särskilt viktig blir frågan om identitet 

om de tillväxtpolitiska besluten fattas av en politisk församling som är ansvarig inför 

regioninvånarna snarare än inför riksdag och regering. ” (SOU 2007:13, s. 268) 
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Samtidigt undrar sekretariatsrapporten vilken betydelse den regionala identiteten ska tillmätas 

då den ju är en identitet av många.   

 

”Det finns många andra typer av identitet, grundade på kön, ålder, generation och 

profession, samt politisk och religiös hemvist som är av minst lika stor betydelse. I 

dagens mångkulturella samhälle utgör ofta även den etniska identiteten en mosaik, 

särskilt i större städer. Man kan slutligen fråga sig vilken betydelse en regional 

identitet, förankrad i landskapet, ska tillmätas när en länsgräns flyttas som redan 

skiljer sig från landskapets.” (SOU 2007:13, s. 268f)  

 

7.3. SOU 2007:10 Hållbar Samhällsorganisation med utvecklingskraft 

 

Även i slutbetänkandet framförs resonemanget om att den regionala nivån har tillskrivits en 

mer särskild betydelse för tillväxt- och utvecklingspolitiken och att strävan efter ökat 

regionalt självstyre har blivit starkare. Dock är dagens länsindelning dåligt avpassad för en 

effektiv regional utvecklingsplanering vilket har lett till en fragmenterad tillväxt- och 

utvecklingspolitik och en svag och svåröverskådlig regional samhällsorganisation. Dessutom 

tillämpar de nationella myndigheterna olika regionala indelningar som sällan överensstämmer 

med länsindelningen. (SOU 2007:10, s. 177ff) Kommitténs uppdrag var inte endast att 

försöka lösa dagens problem, utan framför allt att förmå hantera de utmaningar som kan 

skönjas på ett par, tre decenniers sikt. Kommittén bedömer i sitt slutbetänkande att detta 

förutsätter en ny regional geografi, en indelning i län och regionkommuner som ger stöd för 

de enskilda reformförslagen. (SOU 2007:10, s. 284f) 

 

Kommittén avstår däremot från att lämna något eget, färdigt indelningsförslag av den orsaken 

att ”…[a]v såväl demokratiska som praktiska skäl är det av vikt att indelningsprocessen 

präglas av lokal och regional delaktighet..” (SOU 2007:10, s. 284) Kommittén för ändå ett 

ingående resonemang om hur en framtida gränsdragning skulle motiveras. Kommittén vill ha 

tydliga och ändamålsenliga kriterier för läns- och kommunindelningen och resonerar, med 

inspiration från sekretariatsrapporten, bland annat om ”kriterier som handlar om anpassning 

till specifika rörelsemönster, identiteter och andra strukturer i olika delar av landet”. (SOU 

2007:10, s. 285) 
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Kommittén resonerar att det är en styrka om läns- och regionindelningen kan grundas i en 

gemensam identitet då politiska beslut kräver legitimitet och förankring. Det påpekas att den 

regionala identiteten är förhållandevis svag i Sverige, även om den är starkare i vissa 

landsändar.  

 

”Den är oftare knuten till landskapet än till länet och är heller inte konstant. Likaså 

påverkas den förmodligen mer av mediers spridningsområden än av administrativ 

indelning. Det finns också många andra typer av identitet, grundade på kön, ålder och 

generation, liksom på profession och på politisk, religiös och etnisk hemvist. Dessa är 

vanligen av väl så stor betydelse som den geografiskt bundna identiteten.” (SOU 

2007:10, s. 287 

 

Av denna anledning påpekas det i slutbetänkandet att den regionala identitetens betydelse inte 

ska överdrivas:  

 

”Den regionala identitetens betydelse skall därför inte överdrivas. Att bygga starkt 

identitetsbaserade regioner i Sverige är inte möjligt, knappast heller önskvärt.” (SOU 

2007:10, s. 287) 

 

Istället tycker kommittén att det är väl så fruktbart att se till de samverkansmönster som redan 

vuxit fram inom olika samhällsområden, tex de sex sjukvårdsregionerna, samverkan om 

regionala EU-kontor samt storregionala konstellationer som kommunalförbund.  

 

”Även om sådana strukturer inte primärt bottnar i en gemensam identitet, har de ofta 

stor faktisk betydelse för möjligheterna att samlas kring en gemensam politisk agenda 

och mobilisera utvecklingskraft och resurser. Ytterst handlar det om att skapa en läns- 

och regionkommunindelning som gör det möjligt att på ett effektivt sätt tillgodose 

människors behov, en indelning som möjliggör en väl fungerande samhällsservice och 

en hållbar utvecklingsplanering.” (SOU 2007:10, s. 287f) 

 

Ansvarskommittén landar efter ett långt resonemang om vilka bedömningsgrund som bör 

beaktas vid utformandet av den nya läns- och kommunindelningen i sex kriterier. Beaktas 

dessa kriterier menar kommittén att indelningen skulle resultera i sex till nio län och 

regionkommuner. (SOU 2007:10, s. 283) Oavsett resonemanget ovan om identitetsbaserade 
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regioners önskvärdhet (eller brist på sådan) behandlar det sista kriteriet den regionala 

identiteten. Kriterierna är som följer: 

 

• en gemensam läns- och regionkommunindelning som även statliga 

sektorsmyndigheter med regionindelning ska följa,  

• invånarantalet ska vara mellan en och två miljoner,  

• varje regionkommun har ett eget regionsjukhus och 

• minst ett universitet med betydande fasta forskningsresurser  

• arbetsmarknadsregionerna, så som de beräknas se ut 2030, utgör byggstenar i läns- 

och regionkommunindelningen samt  

• att län och regionkommuner så långt som möjligt avgränsas så att medborgarna kan 

känna anknytning dit. (SOU 2007:10, s. 283) 

 

I slutbetänkandet tydliggörs att en ny regional indelning ställer stora krav på förberedelserna 

och villkoren för lokalt och regionalt inflytande. Ett sådant inflytande anses viktigt då 

”…[l]egitimiteten för hela det politiska systemet stärks av att medborgarna ges möjlighet till 

lokalt och regionalt inflytande över verksamheten och till ansvarsutkrävande.” (SOU 

2007:10, s. 91) Det poängteras att slutdatum för genomförandet av förslaget måste ge 

utrymme för ett reellt lokalt och regionalt inflytande samtidigt som en långdragen process inte 

nödvändigtvis är mer demokratisk. (SOU 2007:10, s. 297) 

 

Kommittén reflekterar över att erfarenheterna från Skåne och Västra Götalands län visar att 

läns- och landstingssammanslagningar är komplicerade processer med många intressen, även 

under gynnsamma omständigheter. Någon lika stark politisk kraftsamling för större län och 

landsting som dessa län då besatt kan idag inte märkas på andra håll i Sverige. Kommittén 

tycker ändå att det finns starka skäl att göra förändringen, och ger på grund av 

omständigheterna staten och de politiska partierna en viktig roll i processen: 

 

”Det hindrar inte att det ur medborgarperspektiv finns starka skäl att skapa större län 

och regionkommuner, som en nyckelkomponent i en större reform för ökad 

utvecklingskraft, minskad sektorisering och tydligare ansvarsfördelning. Det ställer 

desto större krav på staten och de politiska partierna nationellt att visa ledarskap och 

ge en process med lokalt och regionalt inflytande sådana villkor att den kan föras i 
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hamn inom de tidsramar som står till buds och med en långsiktigt hållbar regional 

samhällsorganisation som resultat.” (SOU 2007:10, s. 301f) 

 

7.4. Remissvar 

De remissvar som har inkommit är av varierad karaktär och ambitionsnivå. Vissa är endast på 

ett fåtal sidor där avsändaren kort klargör sina synpunkter på slutbetänkandet, andra är mer 

omfattande i sin åsiktsbeskrivning och utgör närmare 30-40 sidor. Alla behandlar inte frågan 

om regional identitet, men att tro att det skulle betyda att instansen inte anser frågan viktig 

vore förhastat.  

Remissinstanserna gavs också möjlighet att svara på ett frågeformulär, som ett komplement 

till eller istället för ett eget remissvar. I formuläret hade ett flertal av Ansvarskommitténs 

bedömningar och förslag formulerats som frågor, sammanlagt 33 stycken. Utöver det fanns 

möjligheten att bedöma om kommitténs sex kriterier för en ny läns- och 

regionkommunindelning ansågs ”viktig” eller ”mindre viktig”. Frågeformulären är 

sammanställda och finns att tillgå på hemsidan. Sammanställningen inkluderar de 

remissinstanser som har använt sig av frågeformuläret enskild men också de instanser som har 

lämnat svar som till sin struktur och terminologi överensstämmer med den som används i 

frågeformuläret. (www.regeringen.se/sb/d/9255/a/92493, hämtat 080117) 

På frågan om det är viktigt eller mindre viktigt att län och regionkommuner så långt som 

möjligt avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit så tycke 56 % av alla 

sammanställda svaranden (totalt 213 st) att det är viktigt och 44 % mindre viktigt. 

Fördelningen mellan vilka som lägger vikt vid detta kriterium och de som inte gör det är 

ganska jämn mellan de olika grupperingar som har svarat. 5 av 7 svarande länsstyrelse tycker 

att det är viktigt liksom 8 av 10 myndigheter, 53% av de 150 svarande kommunerna, 3 av 5 

svaranden kommun- och kommunalförbund, 9 av 13 svarande landsting och 4 av 8 

kommunala samverkansorgan. (Sammanställning av remissvar finns att ladda ner på 

www.regeringen.se/sb/d/9255/a/92493, hämtat 080118) 

Bland de remissinstanser som svarat att medborgarnas känsla av anknytning till de nya 

regionkommunerna är mindre viktig finns förklaringar såsom att den geografiska 

avgränsningen inte kan bygga på regional identitet eftersom det är ett osäkert och 

svårdefinierat begrepp eller för att de regionala identiteterna idag är svaga i Sverige.  
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”Landstinget anser – i överensstämmelse med kommitténs eget resonemang – att 

regionkommunens geografiska avgränsning inte kan bygga på anknytning utifrån det 

osäkra och svårdefinierade begreppet regional identitet. Viktigare är att de direktvalda 

regionkommunerna och de politiska besluten som fattas har legitimitet och förankring 

hos regionen och dess invånare.” (Remissvar Norrbottens läns landsting, 2007, s 11) 

 

”Forskning på området visar att det krävs en grundläggande samhörighet och 

solidaritet hos medborgarna om kollektivt beslutsfattande ska få folkligt stöd, vilket 

talar för att kriteriet är viktigt. Men eftersom den regionala identiteten i Sverige för 

närvarande är svag (landskapsidentiteten är betydligt större), bedömer förbundet att 

man i ett initialskede sannolikt måste fästa mindre vikt vid detta kriterium om den nya 

läns- och regionkommunindelningen snabbt ska kunna komma till stånd.”  (Remissvar 

Sveriges kommuner och landsting, s 14f) 

 

Bland de remissinstanser som tycker att känslan av anknytning är viktig finns Länsstyrelsen i 

Norrbottens län:  

 
För att en ny geografisk indelning ska bli meningsfull, accepterad och vinna brett stöd 

behövs en tydlig regional identitet. Grunden för ett effektivt samhällsbyggande utgörs 

av att människor, företag och kommuner ser fördelar av att samarbeta och söka 

allianser för utveckling. Det är ingen tvekan om att de drivkrafterna bygger på en 

rationalitet där också människors kunskaper om och upplevda samhörighet med 

varandra vägs in.  (Remissvar Länsstyrelsen Norrbottens län, s. 15) 

 

Andra remissinstanser menar att kommittén har underskattat betydelsen av regional identitet 

när de föreslår en indelning i ett fåtal storregioner.   

 

Den regionala identitet som ligger i den nuvarande länsindelningen är, enligt 

Länsstyrelsens bedömning, underskattad, även om graden av sådan identitet självfallet 

varierar. Regioner och län av den storleken som Ansvarskommittén tänker sig kommer 

enligt Länsstyrelsens mening aldrig att kunna skapa samma känsla av tillhörighet som 

de nuvarande länen. (Remissvar Värmlands läns länsstyrelse, s. 9) 

 

”Samhällsorganisationens demokratiska legitimitet avgörs av medborgarnas 

delaktighet, insyn och möjlighet att utkräva ansvar. En indelning i några få 

storregioner innebär ett kraftigt vidgat avstånd mellan beslutsfattare och medborgare. 
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Därmed finns risk för att medborgarnas tilltro till samhällsorganisationen försvagas.” 

(Remissvar Hallands läns länsstyrelse, s. 14) 

 

I flera remissvar påpekas betydelsen av ett underifrån-perspektiv:  

 

”Det är viktigt att en ny regional geografi byggs underifrån och att människorna 

känner anknytning och samhörighet till regionen. Människors regionala identitet och 

tillhörighet samlar krafter och engagemang som bör tas tillvara och stärka den nya 

geografin.” (Remissvar Örebro läns länsstyrelse, s. 22) 

 

Kalmar läns länsstyrelse är kritiska till att kommittén inte lägger fram ett konkret förslag på 

indelning och menar att detta försvårar det lokala och regionala inflytandet.  

 

”Det förutsätts nu av kommittén att en ny indelning ska växa fram i dialog mellan 

lokala/regionala intressen och staten. En dialog förutsätter normalt att de samtalande 

parterna har egna ståndpunkter som småningom vägs samman till ett gemensamt 

resultat. 

Vilken är statens ståndpunkt? 

I den process som påbörjats har regeringen utsett en regional samtalsledare men ännu 

inte intagit någon egen förhandlingsståndpunkt. Vilken dialog blir möjlig mot denna 

bakgrund?” (Remissvar Kalmar läns länsstyrelse, s. 3) 

 

7.5. Analys 
 
1. På vilka punkter överensstämmer och skiljer sig åsikterna åt, vad gäller den regionala 

identitetens betydelse vid en ny regionindelning, hos de olika aktörer som deltagit i 

Ansvarskommitténs utredningsarbete? 

Mycket av resonemanget hos de deltagande aktörerna vad gäller den regionala identitetens 

betydelse vid en ny regionindelning har varit överensstämmande. Delvis kan man säga att 

debatten har varit kumulativ, det vill säga inläggen bygger på och utvecklar ett tidigare inlägg.  

Flera inlägg i debatten påpekar att förutsättningarna för den politiska legitimiteten stärks om 

det finns en regional identitet. Åsikterna överensstämmer också när det kommer till att den 

regionala nivån har tillskrivits en mer särskild betydelse för tillväxt- och utvecklingspolitiken 

och strävan efter ökat regionalt självstyre har blivit starkare. Även att den regionala 
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identiteten är svårdefinierad och föränderlig framhålls oemotsagt.  Alla dessa inlägg går också 

i linje med denna studies teori om regioner, deras dimensioner och betydelse för politiken.  

 

Redan från de första konferenserna betonades vikten av regional identitet som 

indelningsgrund. Såväl Nordregio & EuroFutures rapport som sekretariatsrapporten och 

slutbetänkandet tar sedan upp identitet som en del av sina indelningskriterier, om även med 

något olika formuleringar. Trots grundliga resonemang om, och värdering av, många olika 

faktorers betydelse vid en regionindelning, kvarstår identitet som ett av de viktigaste 

kriterierna. Dock är det endast 56% av de remissinstanser som svarade på frågeformuläret 

som anser att det är viktigt att så långt som möjligt avgränsa regionerna så att medborgarna 

känner anknytning dit. Vad beror det på att åsikterna skiljer sig åt här? De aktuella 

remissvaren hänvisar till slutbetänkandets resonemang om att regional identitet är ett 

svårdefinierat begrepp eller att de svenska regionala identiteterna är svaga och att man därför 

måste fästa mindre vikt vid detta kriterium om en ny indelning snabbt ska komma till stånd. 

Inlägget överensstämmer med teorin om att de regionala identiteterna är outvecklade i 

Sverige, men negligerar betydelsen den regionala identiteten hade för till exempel 

framgångarna när de två skånska länen bildade Region Skåne. En regional identitet har 

betydelse för att långsiktigt göra regionerna framgångsrika. 

 

Även om flera inlägg i debatten påpekar att förutsättningarna för den politiska legitimiteten 

stärks om det finns en regional identitet så finns det också inlägg, av samma debattörer, som 

ifrågasätter betydelsen av regional identitet. Sekretariatsrapporten påpekar att det finns många 

andra typer av identiteter av minst lika stor betydelse som den regionala och frågar sig därför 

vilken betydelse en regional identitet ska tillmätas när en länsgräns flyttas. Slutbetänkande går 

på lite hårdare i sitt resonemang och påpekar att den regionala identitetens betydelse inte ska 

överdrivas. Att bygga starkt identitetsbaserade regioner i Sverige är inte möjligt, knappast 

heller önskvärt. Detta inlägg säger emot kommitténs tidigare argument om den regionala 

identitetens betydelse för den politiska legitimiteten och den regionala tillväxt- och 

utvecklingspolitiken samt kommitténs val att utse identitet som ett av kriterierna för 

regionindelningen. Hur stor vikt ska läggas vid uttalandet? Taget ur sitt sammanhang låter 

inlägget skarpt kritiskt mot identitetsbaserade regioner. Väger man in övrigt resonemang i 

slutbetänkandet kan uttalandet tolkas som att, även om regional identitet bör beaktas vid 

indelningen, bör det i jämförelse med flera andra faktorer tillmätas mindre betydelse.  
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   Det motsägelsefulla budskapet speglas i remissvaren. Det finns exempel där både de 

remissvar som framhåller att regional identitet ska beaktas och de som påpekar att dess 

betydelse inte ska överdrivas påstår att de överensstämmer med slutbetänkandets förslag. 

Påståendet om att identitetsbaserade regioner inte är möjligt eller önskvärt överensstämmer 

inte heller med teorin. Regionala identiteter är föränderliga och även om Sveriges regioner 

idag har svaga regionala identiteter kan dessa stärkas genom medvetandegörande och 

mobilisering av regional intressen både uppifrån och nerifrån. Identitetsbaserade regioner 

borde också vara önskvärt om man vill förbättra förutsättningarna för att de långsiktigt ska 

vara hållbara och framgångsrika.   

 

Sekretariatsrapporten, slutbetänkandet och några av remisserna påpekar betydelsen av att 

aktörer på regional och lokal nivå är drivande i regionindelningen. Flera remissvar framhåller 

att en ny geografi ska byggas underifrån. Sekretariatsrapporten och slutbetänkandet betonar 

båda att de tankar som kom fram vid samrådskonferenserna och i dialogen med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har ägnats särskilt intresse. Det anses viktigt att engagera 

lokala och regionala aktörer och ta till vara deras intressen då man vill att de ska driva eller 

åtminstone försvara reformen. Men även om det finns en öppenhet i remissvaren för reformen 

betyder inte det att det finns ett tydligt regionalt politiskt ledarskap som är redo att driva 

frågan eller ta strid för reformen. Det gryende intresse som finns för regionala 

självstyrelseorgan, som framhålls i sekretariatsrapporten, är enligt en överensstämmande åsikt 

i debattinläggen inte tillräckligt i dagsläget för att driva frågan regionalt. Den fortsatta 

processen ska enligt Ansvarskommittén ge utrymme för lokalt och regional inflytande. Frågan 

är om ett löfte om utrymme är tillräckligt för att stimulera ett regionalt ledarskap för 

reformen. Enligt studiens teori behövs drivkraft både uppifrån och nedifrån för att regionen 

ska bli framgångsrik. Regional identitet fungerar då som ett kitt och detta skulle bidra till 

fördjupning av demokratin och legitimitet skapas för styret av regionen. Man skulle enligt 

teorin härmed också kunna skapa den regionalism som förbättrar förutsättningarna för en 

stark region.   

 

De olika aktörerna i debatten föreslår olika antal regioner. Nordregio & EuroFutres rapport 

förespråkar nio regioner då man bland annat anser att det ger en mer logisk territoriell grund 

ur identitetssynpunkt. Sekretariatsrapporten är öppen för sex eller nio regioner, även om man 

är medveten om att alternativet med sex regioner medför större avstånd som dåligt 

överensstämmer med regionala identiteter, främst i de nordliga länen. Kommittén avstår från 
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att lämna ett färdigt indelningsförslag. Istället framhålls i slutbetänkandet sex kriterier för 

indelningen som skulle resultera i sex till nio regioner om de beaktades. Med andra ord tar 

inte kommittén heller en aktiv ställning för alternativet som bäst överensstämmer med de 

regionala identiteterna. Som regeringens utnämnda kommitté skulle Ansvarskommittén kunna 

ta på sig rollen som politisk elit och föra upp den regionala identitetspolitiken på agendan för 

att samla stöd för de framtida regionernas politik. Istället väljer kommittén med sitt öppna 

förslag att inte ta ställning i frågan.  

 

 

2. Hur har Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande verkat för att medvetandegöra och 

mobilisera kring skapandet av den regionala identiteten?  

Slutbetänkandets resonemang om den regionala identitetens betydelse överensstämmer på 

många punkter med denna studies teori. Identitet är till och med ett av kriterierna som enligt 

kommitténs förslag ska beaktas vid gränsdragningen. Dock är det svårt att finna exempel på 

hur Ansvarskommittén i slutbetänkandet har verkat för att medvetandegöra och mobilisera 

kring skapandet av den regionala identiteten. I slutbetänkandet framhåller Ansvarskommittén 

vikten av att den fortsatta processen ger utrymme för lokalt och regionalt inflytande, men gör 

inga övriga ansträngningar för att engagera ett regionalt engagemang som motpol till den 

ovanifrån drivna regionaliseringen. Detta trots att vikten av drivkraft nerifrån betona både i 

rapporter och remisser. Istället skapar slutbetänkandets motsägelsefulla inlägg om den 

regionala identitetens betydelse vid regionindelningen förvirring hos de regionala aktörerna. 

Dessutom väljer kommittén att inte lägga ett färdigt förslag på antal regioner vid indelningen, 

vilket ytterligare försvårar dialogen mellan regional intressen och staten.  
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8. Avslutande slutsatser 
 
Syftet med studien har varit att undersöka olika uttalanden för och emot regional identitet i 

utredningsprocessen av förslaget till ny samhällsorganisationen samt att undersöka i vilken 

utsträckning Ansvarskommittén har fört en medveten identitetspolitik för att förbättra 

förutsättningarna för att en ny regionkommunindelning ska bli framgångsrik. Även om frågan 

om regional identitet inte var ett av målen i Ansvarskommitténs uppdrag borde det ligga i 

kommitténs intresse att medvetandegöra och mobilisera kring skapandet av den regionala 

identiteten. Regional identitet stärker nämligen uppslutningen bakom fattade beslut och säkrar 

politiska strukturers legitimitet vilket långsiktigt medför att regionen kan föra en framgångsrik 

regional utvecklingspolitik.  

 

Slutsatsen av studien är att Ansvarskommittén har fört ett resonemang om den regionala 

identitetens betydelse som överensstämmer med studiens teori men däremot är det svårt att 

finna exempel på att Ansvarskommittén i slutbetänkandet har verkat för att medvetandegöra 

och mobilisera kring skapandet av den regionala identiteten. Ansvarskommittén har inte fört 

en medveten identitetspolitik och har därmed, på det området, inte förbättrat förutsättningarna 

för att den nya regionindelningen ska framgångsrik.   

 

Svårigheten med regionindelningen är att veta vart gränsen går. De gränser som bestäms av en 

länsgräns, ett sjukhus upptagningsområde eller en lokaltidnings spridningsområde är svåra att 

definiera och ännu svårare att samordna. Men även gränsen mellan hur mycket betydelse de 

olika kriterierna ska tilldelas i förhållande till varandra vid en indelning är svår att dra. Det 

finns många andra faktorer att ta hänsyn till vid en regionindelning som inte har varit föremål 

för granskning i den här studien. De aktörer i debatten som påpekat att det måste tas mindre 

hänsyn till de regionala identiteterna till förmån för andra kriterier vid regionindelningen kan 

mycket väl ha en poäng. Men ett sådant val måste förutsätta en medvetenhet om 

identitetspolitikens betydelse när indelningen väl är genomförd. Identiteter är föränderliga och 

kan mycket väl medvetet förstärkas i efterhand med syftet att förbättra förutsättningarna för 

den regionala utvecklingspolitiken. Att ett sådant arbete är enkelt vore dock förhastat att 

påstå.  
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