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Abstract  
 
Regionalization has become a catchphrase in European countries during the last twenty years 

with the establishment of the European Union. An ideational development has occurred 

during time towards emphasing more politicially powerful regions with the idea of new 

regionalism. Sweden represents a deviant case study, where regions historically have been 

politically weak and where Sweden has been characterized as a strong unitary state. The aim 

of this paper is to analyze the political debate in the Swedish parliament concerning the 

implementation of a stronger regional level (storregioner) during 2007-2010 and to determine 

if the debate can be characterized as a case of depoliticalization. The theory of 

depoliticalization have been introduced by Richard Katz and Peter Mair to explain why 

political parties through external pressure from europeanisation and globalization tend to 

become more consensual with similar political agendas, leading to a diminished the lef-right 

scale. This external pressure is argued to also constrain the ability to shape policies on a 

national level. Political parties are argued in this context to seek to delegate political issues 

and areas to other political arenas.  

  

Three clearly specified questions have been used to qualitatively analyze how the political 

parties argue concerning the issue of regionalization. The theoretical framework in this paper 

is based on two conflicting core ideas of regional politics, depoliticalization based on new 

regionalism and politicalization based on old regionalism to analyze the political debate. 

Depoliticalization emphasizes technocratic ideas and a minimized state, and where 

politicalization emphasizes the idea of a strong and active state in regional politics.  The 

findings in this study suggest that the political debate concerning regionalization can not be 

seen as a case of depoliticalization, where the rhetoric of the parties differs in two of the three 

questions. But the political parties share to a high degree a similar argumentation why a 

regional reform is necessary through technocratic arguments and by pointing to a weakening 

state pressured by europeanization in need of reform. 

  

  

Sökord: Idéanalys, Regionalisering, Avpolitisering, Politiska partier
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1. Inledning 
 

”Något tillspetsat skulle det kunna hävdas att precis som en gång demokratin så har 
regionalismen blivit en överideologi vars grundläggande 

teser är allmänt vedertagna och står oemotsagda i det politiska 
spelet”1  

 

Regionalisering är ett populärt begrepp som fått allt starkare inflytande och utrymme i den 

svenska politiska debatten sedan inträdet i den Europeiska Unionen.2 Framväxten av en 

starkare regional nivå beskrivs ofta i forskningen och bland beslutsfattare som en naturlig och 

logisk konsekvens av de europeiska och globala samhällstrender som sker runtomkring oss, 

vilket ställer krav på en ny samhällsstruktur för att möta denna utmaning.3 Denna syn kan 

kontrasteras mot att se regionalisering som en politiskt driven process baserat på ideologisk 

övertygelse. Statsvetaren Christian Fernandez menar i sin forskning att det är av stor vikt att 

fästa fokus vid de politiska aktörerna och deras uppfattningar, då regionbildningar och 

decentralisering är en politisk process som inte är ödesbestämd.4   

”Regionalisering är på intet sätt en neutral och opolitiserad samhällstrend som saknar 

tvistefrågor och värden. Tvärtom spelar politiska intressen och ideologiska imperativ en 

viktig roll för processens utveckling och färdriktning”5 

Dagens regionaliseringsdebatt ska sättas i en kontext där Sverige historiskt sett har präglats 

av att vara byggt på en princip av ett stark centralt styrelsekick, tillsammans med ett 

kommunalt självstyre. Den regionala nivån har historiskt getts en mer undanskymd och 

administrativ roll. Denna uppdelning har gjort det möjligt att bedriva en omfattande 

utjämningspolitik mellan kommunerna där staten haft en central roll.6Detta system, starkt 

präglat av socialdemokratisk ideologi har över tid eroderats med ekonomiska kriser på 1980 

talet och framväxten av nyliberala idéer om ökad konkurrens och regional utveckling.7  

                                                
1 Fernandez, 2000, s. 40-41 
2 Stegmann, Mccallion, 2008, s.580/ Olsson & Åström, 2003, s.66 / Montin, 2007, s. 60 
3 Fernandez, 2000, s.8 / Andersson, Molina, 2008, s. 128 
4 Fernandez, 2000,s. 8 
5Fernandez, 2000, s. 9  
6Olsson,Åström, 2003 s. 68 
7 Olsson,Åström, 2003, s.71  
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Trots rådande förutsättningar av att karaktäriseras som en stark enhetsstat, och med en svag 

regional nivå i Sverige,8 så tyder ändå det mesta på att den regionala nivån kommer få ökat 

maktutrymme i framtiden. Det har illustrerats tydligast efter den parlamentariska 

utredningen, Ansvarskommitténs slutbetänkande SOU 2007:10, ”Hållbar 

samhällsorganisation med utvecklingskraft”. I rapporten konstateras det att rådande 

samhällsorganisation inte är hållbar i ljuset av globalisering och framtida välfärdsutmaningar 

och därmed behöver effektiviseras för att Sverige ska kunna bedriva en sammanhållen 

tillväxt och utvecklingspolitik.9 Rapporten ger rekommendationer för att indela landet i 6-9 

direktvalda storregioner som ska innefatta en till två miljoner medborgare, med syfte att ta 

över landstingens roll, ges beskattningsrätt och bedriva regional utvecklingspolitik.10  

Denna rapport har rört upp känslor och skapat debatt bland medborgare och politiker runtom 

i landet om att gå samman i storregioner eller välja att stå utanför. Där tidigare statsminister 

Göran Persson riktar kritik mot en regionaliseringsreform. Persson menar att det riskerar att 

urholka den kommunala och statliga makten, genom att samhällsutvecklingen överförs till 

okända landstingspolitiker på den regionala nivån.11  

 

I en rapport av David Karlsson ifrågasätter även en stor andel av politikerna på lokal och 

landstingsnivå legitimitetsgrunden av en regionaliseringsreform.12 Men på riksnivå så fick 

slutbetänkandet från 2007 stöd av representanter från samtliga riksdagspartier.∗ Utifrån denna 

bakgrund är det av intresse att fästa fokus vid detta fenomen. Är det så att denna debatt om 

fördjupad regionalisering på riksnivå kan vara ett exempel på vad statsvetarna Rickard Katz 

och Peter Mair definierar som en avpolitisering av vänster-högerskalan. Där det nationella 

manöverutrymmet alltmer minskar för politiska företrädare på den nationella nivån att kunna 

styra färdriktningen för politiken genom externt tryck från europeisering och globalisering. 

Vilket enligt Katz och Mair leder till att rikspolitikerna väljer att föra över beslutsrätten i allt 

högre grad till den lokala, regionala och Europeiska nivån.13   

  

                                                
8 Olsson, Åström, 2003,  s.67  
9 SOU 2007: 10, s.18 
10 SOU 2007:10, s.23  
11 http://folket.se/asikter/ledare/1.1285838 hämtad 2012-01-05 
12 Karlsson, 2007, s. 98  
∗ Med reservation för Sverigedemokraterna som då inte var representerade i Sveriges riksdag.  
13 Katz, Mair, 2009, s. 754 
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Är det därmed så att det också sker en avpolitisering i den politiska retoriken, där debatten 

kring regionalisering kan vara ett exempel på denna tendens. Eller finns det tydliga 

skiljelinjer i riksdagsdebatten om ökat regionalt självstyre. Med det menas, har de bärande 

idéer som tidigare präglat den svenska regionalpolitiken med betoning på omfördelning och 

utjämning och en idé om en aktiv stat fått stå tillbaka för idéer om konkurrens, tillväxt och en 

tillbakadragen stat i den nya regionalpolitiken. Där riksdagspartierna konvergerar i sin 

politiska retorik genom en konsensusbaserad argumentation kring ökad regionalisering?14  

 

2. Syfte 
Denna studie syftar till att studera riksdagsdebatten om ökad regionalisering och pröva om 

det är ett fall utav en avpolitisering av vänster-högerskalan genom att analysera den politiska 

debatten utifrån Ansvarskommitténs förslag till storregioner i riksdagen mellan 2007-2010. 

Där studiens huvudsakliga syfte är att utröna om riksdagspartierna i sin politiska retorik 

konvergerar rörande frågan om ökad regionalisering genom en konsensusbaserad 

argumentation.  

 2.1 Frågeställningar  
För att besvara studiens syfte har en idealtypsindelning utifrån två konkurrerande synsätt i 

synen på regionalpolitik definierats utifrån avpolitisering och politisering, med syftet att 

klargöra dessa två skiljelinjer och utifrån idealtypsindelningen tolka de tre preciserade 

frågeställningar som kommer tillämpas för att besvara studiens syfte. Frågeställningarna 

lyder enligt följande:  

 

• Hur beskriver riksdagspartierna den rådande samhällsorganiseringen utifrån statens 

roll och funktion?   

• Hur beskriver riksdagspartierna de huvudsakliga orsakerna till att förändra rådande 

samhällsorganisering? 

• Vilka lösningar förs fram av riksdagspartierna i frågan om ökat regionalt självstyre? 

 

 

  
                                                
14Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 287 
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 2.2 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till att analysera riksdagsdebatten utifrån riksdagspartiernas motioner 

och debattinlägg i riksdagen mellan 2007-2010 rörande genomförandet av en 

regionaliseringsreform. Denna avgränsning i tid motiveras utifrån Ansvarskommitténs 

slutbetänkande från 2007, med förslag till förändrad regionindelning. Slutbetänkandet 

representerar ett helhetsförslag som berör hela Sveriges samhällsorganisering genom 

införandet av storregioner. Debatten om storregioner utgör därav ett principiellt 

ställningstagande om hur riksdagspartierna ser på samhällsutvecklingen utifrån hur samhället 

ska organiseras och styras i framtiden. Vilket gör det till ett relevant fenomen att studera 

närmare.  

 
 

2.3 Disposition 
 
Kapitel 3 avhandlar tidigare forskning och ger en bakgrundsbeskrivning till 

regionaliseringsdebatten i en svensk kontext.  I teorikapitlet 4 presenteras den teoretiska 

grund som studien står på utifrån en definiering av regionsbegreppet och europeisering. 

Vidare avhandlas regionalpolitikens ideologiska utveckling från utjämning mot konkurrens. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse av det analystiska ramverk som kommer tillämpas i 

resultatdelen. I metodkapitlet 5 presenteras forskningdesignen, material och urval, precisering 

av analysmodell och kapitlet avslutas med en validitets och reliabilitetsdiskussion.  I kapitel 6 

presenteras resultatdelen kring riksdagsdebatten om storregioner utifrån tre preciserade 

frågeställningar som sedan sammanfattas i ett analysschema i slutet av kapitlet. I kapitel 7 

dras slutsatser av resultatdelen utifrån det teoretiska ramverket som presenterades i 

metodkapitlet. 
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3. Tidigare forskning 
 
Forskningen kring regionalisering i en svensk kontext kan beskrivas främst präglas av studier 

som inriktas på att förklara regionaliseringens framväxt och drivkraft utifrån externa och 

inhemska faktorer. Där artikeln ”Why regionalism in Sweden” (2003) är ett exempel på en 

sådan studie som beskriver hur den svenska förvaltningen och den regionala nivåns 

inflytande i Sverige har förändrats genom EU medlemskapet.15 Ett annat exempel på en 

sådan studie är Feltenius studie från 2007 som syftar till förklara de trender av 

decentralisering och centralisering av den politiska styrningen som skedde under 1990 talet, 

genom att peka på dels interna faktorer och externa faktorer genom europeisering. Inträdet i 

EU har enligt Feltenius skapat tydligare idé om att stimulera starka regioner och locka 

utländska investeringar i konkurrens med andra regioner inom EU.16 I sin artikel slår 

Feltenius fast att utvecklingen mot större regioner kan bli ett hot mot den socialdemokratiska 

tanken av en stark stat som styr samhällsutvecklingen.17 Vidare präglas en stor del av 

studierna om regionalisering till att beskriva det flernivåstyre som växer fram i en svensk 

kontext genom en starkare regional nivå. Där Jörgen Grens bok ”Den perfekta regionen” 

(2002) är exempel på den typen av studier.  

 

Samma uppmärksamhet har inte riktats till den idémässiga utvecklingen av 

regionaliseringsbegreppet, där Christian Fernandez studie ”Regionalisering och regionalism, 

idé, ideologi och politisk verklighet” (2000) är ett exempel av en analys av regionalismens 

idéstruktur. Fernandez argumenterar att regionalisering har blivit en överideologi i det 

politiska spelet genom framväxten av nyregionalismen som enligt Fernandez bygger på tre 

normativa teser utifrån enhetsstatens alltmer begränsande roll att styra politiken i en tid av 

europeisering och globalisering. Fernandez pekar vidare i sin studie på att nyregionalismen 

borde ge upphov till en ideologisk laddning framöver kring hur de politiska företrädarna ser 

på den fördjupade regionaliseringen.18Fernandez menar att fler studier bör inriktas på att 

analysera den idémässiga konflikten rörande konceptet regionalisering.  

                                                
15 Olsson &Åström, 2003, s.68, Se också Stegmann Mcallion (2008), ”Tidying Up? ‘EU’ropean Regionalization 
and the Swedish ‘Regional Mess’” 
16 Feltenius,2007,s. 457 
17 Feltenius, 2007,  s. 471 
18 Fernandez,2000 s. 41 
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Ett annat exempel på studier som tar upp den idémässiga utvecklingen av regionalpolitiken 

illustreras i boken ”Regionalpolitikens geografi, regional tillväxt i teori och praktik” (2008) 

som lyfter fram regionalpolitikens idéutveckling i kunskapssamhället och genom inträdet i 

EU, vilket har format en ny syn på regionalpolitiken.  Författarna menar att det har skett en 

idéförskjutning av centrala värden i regionalpolitiken från en tidigare betoning på utjämning 

och omfördelning som centrala mål i regionalpolitiken till ökad en betoning på konkurrens 

och tillväxt. Där vikten av att skapa konkurrenskraftiga och självständiga regioner i en 

europeisk kontext tagit över alltmer i regionalpolitikens målbeskrivning, och där 

omfördelningsfrågan blivit alltmer marginaliserad på den politiska agendan. 19Är det så att 

detta fenomen även återfinns i den politiska retoriken, där riksdagspartierna alltmer 

konvergerar i sin politiska retorik och har anpassat sig till denna idéutveckling. Det är utifrån 

denna lucka i forskningen kring hur de politiska beslutsfattarna upplever och argumenterar 

kring en fördjupad regionalisering som denna studie kommer ta sin utgångspunkt.  

 

4. Bakgrund till regionaliseringsdebatten i Sverige 
 
För att förstå dagens regionaliseringsdebatt behövs en tillbakablick av dess utveckling i 

svensk kontext. Montin menar att regionaliseringsdebatten uppkom på allvar under 1990 talet 

för att lösa den regionala röra som ansågs råda. Kritiken som uppkom pekade på att den 

svenska samhällstyrningen var splittrad, där de administrativa regionerna i form av olika 

offentliga organ och myndigheter löd under olika geografiska områden.  Parallellt med det 

uppkom en kritik mot att Sverige var omodernt i sin styrning i att bemöta de ökade behov 

från en alltmer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi.20 En central fråga som uppkom var 

hur regionerna skulle struktureras och styras. I en statlig utredning från 1992 så beskrivs tre 

olika tänkbara scenarior.21 Det första förslaget pekade på att ge länsstyrelsen ökad makt som 

statens representant på regional nivå genom att fördela resurser och styra den regionala 

utvecklingen med uppdrag från staten. Det andra scenariot som lades fram i rapporten var att 

införa ett regionalt folkstyre genom ett direktvalt regionparlament, där regionparlamentet 

således skulle ta över landstingets och länsstyrelsens roll men även få beskattningsrätt. 
                                                
19 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 115 
20 Montin, 2007, s. 60 
21 SOU 1992:63 
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 Det tredje scenariot som presenteras i rapporten var att avskaffa landstingen och införa 

kommunalförbund som genom samverkan skulle ta över den regionala 

utvecklingsverksamheten. Det andra scenariot med direktvalda region fick genomslagskraft 

genom att en försöksverksamhet genomfördes i Västra Götaland (Göteborgs län, Bohus län, 

Älvsborgs län, Skaraborgs län) och Skåne (Kristianstads län, Malmöhus län) gick samman 

och bildade en gemensam region under slutet av 1990 talet.22 Vidare genomfördes det tredje 

scenariot genom att kommuner i Kalmar län i samverkan tog över det regionala 

utvecklingsarbetet, det skedde även i Gotland, där kommunfullmäktige tog över det regionala 

ansvaret. Kalmarmodellen blev av den socialdemokratiska regeringen i början av 2000 talet 

sedd som ett positivt steg framåt och tilläts att genomföras av kommuner i hela Sverige. 

Samtidigt riktades blickarna mot den genomförda regionalisering som Västra Götaland och 

Skåne genomfört genom folkvalda regionala parlament.23  

 

4.1 Ansvarskommitténs rapport 2007:10  
 

Under 2003 beslutade den socialdemokratiska regeringen att sätta samman en parlamentarisk 

ansvarskommitté för att utreda samhällsorganiseringen i Sverige och de strukturella 

utmaningar som väntar i framtiden. Med syftet att även ge förslag till förändrad 

ansvarsfördelning mellan stat kommun och landsting.24  Ansvarskommittén konstaterar i sin 

rapport, med stöd från representanter från samtliga riksdagspartier att en reformering av 

dagens samhällsorganisering är nödvändig för att möta de framtida välfärdsutmaningar och 

de påtryckningar som ökad globalisering och europeisering medför.  Ansvarskommitten 

pekar i sin rapport på att den regionala nivån idag är splittrad mellan en rad olika aktörer med 

överlappande och oklar uppgiftsfördelning på regional nivå. Detta anses försvåra en 

sammanhållen tillväxt och utvecklingspolitik.  

”Följden har blivit en fragmenterad tillväxt- och utvecklingspolitik samt en svag och 

svåröverskådligregional samhällsorganisation”25 

  

                                                
22 Montin, 2007, s. 61 
23 Montin, 2007, s. 61 
24 SOU 2007:10, s.90 
25 SOU 2007:10, s. 18 
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Vidare slås det fast att de utmaningar som europeisering och globalisering gör den regionala 

nivån alltmer intressant som politisk arena närmare medborgarna genom ökad 

decentralisering av politiska beslut.26  Utifrån dessa faktorer föreslås det i rapporten 

införandet av sex till nio direktvalda regionkommuner med syfte att ta över landstingens roll 

och ta ansvar för den regionala utvecklingspolitiken. Det slås vidare fast att för att klara de 

offentliga kostnaderna så krävs en viss storlek på regionkommunerna krävs för att uppnå 

dessa mål, som bör innefatta en till två miljoner medborgare. Statens roll bör i den nya 

samhällsorganiseringen återsamlas och göras tydligare genom att definiera och tydliggöra 

ansvarsfördelningen för öka likvärdigheten och ansvarsutkrävandet för medborgare. Där 

målet ska vara att erbjuda en likvärdig välfärd runtom i landet.27 Regionkommunerna behöver 

enligt ansvarskommitten också ges ett självständigt mandat att bedriva utvecklingspolitik för 

att kunna konkurrera internationellt. 28 För att skapa dynamiska regioner krävs 

forskningsresurser i form av universitet kopplade till varje storregion och tillräckligt stora 

arbetsmarknadsregioner som kan växa utifrån egna förutsättningar och skapa hållbarhet och 

tillväxt.29 Ansvarskommittén föreslår vidare att renodla länsstyrelsens roll till att tydligare 

inriktas på tillsyn och samordning. Regionkommunerna ska vidare få i uppgift att 

självständigt ta fram regionala tillväxtprogram och arbeta utifrån den Europeiska 

samhållningspolitiken. Regionkommunerna ska utifrån dess omgivning och ambitioner arbeta 

tillsammans med stat, kommun, myndigheter och andra organisationer.30   

 

 Denna regionaliseringsprocess ska ske genom samverkan mellan kommun, landsting och 

stat. Men där det är riksdag och regering som har det slutliga ansvaret för att den regionala 

indelningen ska bli genomförd. I rapporten anges ett mål vid årsskiftet 2010/2011 då denna 

regionreform ska vara genomförd, med reservation för att det i vissa delar av landet kan ta 

längre tid.31 Ansvarskommittén fastslår att en slutlig reform bör vara genomförd innan valet 

2014.32  

                                                
26 SOU 2007:10, s.90 
27 SOU 2007:10, s. 15 
28 SOU 2007:10, s. 286 
29 SOU 2007:10, s. 287 
30 SOU 2007:10, s. 20 
31 SOU 2007:10, s. 23-24 
32 SOU 2007:10, s. 18 
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5. Teori   
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som min studie bygger på genom 

redogörelse av centrala begrepp och en beskrivning av regionalpolitikens ideologiska 

utveckling från utjämning mot konkurrens. Teorikapitlet avslutatas genom att redogöra för 

det teoretiska ramverk som kommer tillämpas i resultatdelen.   

5.1 Vad är en region?   
 
Att definiera vad som ryms i och karaktäriserar regionsbegreppet har inneburit svårigheter 

inom forskningen. Det baseras på att organiseringen, storleken, och dess maktutrymme 

varierar i stor grad mellan olika länder i Europa. 33 Det finns dock generellt en acceptans att 

definiera regionen som en mellannivå till den lokala och nationella nivån. Regionbegreppet 

har under senare år alltmer symboliserats som en motpol mot en centraliserad stat.34  För att 

ytterligare konkretisera regionbegreppet så menar Gren att det går att urskilja mellan tre 

regiontyper, administrativa, funktionella och kulturella regioner. Den adminstrativa regionen 

brukar ofta vara kopplat till en decentraliseringsprocess, där regionförsöken i bl.a Skåne och 

Västra Götaland under slutet av 90-talet exemplifierar en sådan regiontyp.35  

De adminstrativa regionerna kan liknas vid de svenska länen och landstingen och innehar en 

formell politisk auktoritet under staten. De funktionella regionerna menar Gren binds 

samman kring ett gemensamt intresse, där Öresundsregionen lyfts fram som ett exempel som 

karaktäriserar en sådan regiontyp. Dock kan denna form glida över i en adminstrativ region. 

Den tredje definitionen av regionsbegreppet utgår ifrån en stark kulturell och historisk 

förankring, där Baskien i Spanien är ett exempel av en kulturell region.   

                                                
33 Erlingsson,1999, s. 7 / Fernandez, 2000, s. 9 / Gren 2002, s. 9 
34 Erlingsson,1999, s.7/ Gren 2002, s. 13 
35 Gren, 2002, s. 15 
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Denna studie kommer utgå från att definiera regionbegreppet utifrån den adminstrativa 

regiontypen. Där de föreslagna storregionerna (även kallat regionkommuner) som 

Ansvarskommittens slutbetänkande föreslår att införa ses som ett exempel av en sådan 

regiontyp.  

 

  

5.2 Europeiseringens påverkan på nationalstaten 
 
Europeisering är ett omtvistat och populärt begrepp som kan syfta till en rad olika 

förändringstendenser som berör EU.36 I den här studien avgränsas europeisering till att syfta 

till den indirekta påverkan som den Europeiska Unionen utövar gentemot att förändra 

medlemstaternas inhemska politiska struktur. Denna europeisering sker genom utvecklingen 

och spridningen av EU:s institutioner, de normer och policies som råder på EU-nivå. 

Statsvetaren Johan Olsen (2002) menar att denna typ av europeisering är den mest utbredda 

användningen av begreppet och används i studier för att analysera EU:s påverkan på 

nationella institutioner och dess utformning genom att påverka attityder och den förda 

politiken.37 Dock menar Olsen att det inte finns några universella eller konstanta förklaringar 

till europeiseringens påverkan på medlemsstaterna.38 Europeiseringen måste sättas i den 

kontext som råder i respektive medlemsland och hur de inhemska institutionerna och centrala 

politiska aktörerna bemöter en sådan förändring.39 I denna studie kommer europeisering ses 

som en bakomliggande faktor som driver på en fördjupad regionalisering i Sverige utifrån 

vad statsvetarna Katz och Mair menar sker genom ett externt tryck på nationalstaten och dess 

nationella beslutsfattare.40 Regionalisering kommer således ses som ett uttryck för denna 

europeisering.  

                                                
36 Olsen, 2002, s.921 
37 Olsen, 2002, s.932 
38 Olsen, 2002, s.932 
39 Olsen, 2002, s.936 
40 Katz, Mair, 2009, s.754 
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5.3 Regionalpolitikens ideologiska utveckling, från utjämning mot 
konkurrens 
 

Nedan redogörs regionalpolitikens utveckling i en europeisk och svensk kontext. Två centrala 

synsätt från olika tidsperioder presenteras genom gammal regionalism med betoning på 

utjämning och ny regionalism med betoning på konkurrens.  

5.3.1 Utjämningsregionalism*  
 

Den regionala politiken uppstod på allvar efter 1960 talet som ett sätt för stater runtom i 

Europa att avlasta statens administrativa roll genom att utse statliga representanter på 

regional nivå för att lösa frågor av socioekonomisk karaktär gällande till exempel skola, 

sjukvård, infrastruktur och regional utveckling.41 I Sverige skedde det genom införandet av 

en länsstyrelse som statens förlängda arm i regionerna. Vidare så präglades den gamla 

regionalismen av en solidarisk utjämningstanke. Det skedde genom att investera i statliga 

ekonomiska hjälppaket till utsatta regioner under 1960-70 talet, med syfte att stärka den 

ekonomiska jämlikheten mellan regioner inom landet genom till exempel statliga 

subventioner och skattelättnader. 42 Målsättningen med denna politik syftade till att utjämna 

de skillnader mellan regioner och fördela det välstånd som en växande ekonomi skapade 

genom att sprida den offentliga servicen och modernisera landet.  Det var framförallt de norra 

delarna av Sverige stod i fokus för denna politik, genom att kompensera i de nackdelar som 

sämre tillgänglighet och kostnader som de mindre befolkade områdena drabbades av jämfört 

med de mer tätbefolkade områdena.43 Det politiska syftet bakom denna politik var att bryta 

den hierarkiska regionstruktur som ansågs råda och stimulera jobb och välfärd runtom i 

landet.44  En annan aspekt som präglade den gamla regionalismen var avsaknaden av tryck 

ovanifrån från den Europeiska Gemenskapen (EG). 

                                                
* Kommer även betecknas som den ”gamla regionalismen” i denna studie.  
Gren, 2002, s.18 
42 Gren, 2002, s18 
43 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 14 
44 Andersson, Ek, Molina, 2008, s.15 
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 Sammanlagt lades 4,8 % av EG:s budget på regional utveckling under 1970 talet, jämfört 

med 30 % under perioden 2000-2006.45  Den gamla regionalismens grundidé var att genom 

en central top down styrning forma en politik där jämlika välfärdstjänster sattes i fokus. 

 Politiken grundande sig i den socialdemokratiska idén om en stark stat som deltog aktivt i 

samhällsutvecklingen.46Denna syn där jämlikhet till resurser betonades förändrades under 

1980 talet och framåt genom en ny ideologisk inriktning och ekonomiska kriser, där nya 

begrepp som tillväxt, effektivitet och konkurrens sattes i fokus.47  

5.3.2 Konkurrensregionalism* 
 

Nyregionalism är en idé som växte fram i samband med fördjupningen av det Europeiska 

samarbetet och skapandet av en gemensam inre marknad genom främst Enhetsfördraget från 

1986 som Gren (2002) menar var en tydlig brytpunkt från den gamla regionalismen.48 Det 

svenska inträdet i EU innebar en ytterligare scenförändring, där regioner betonas vara 

självständiga aktörer i ett EU-perspektiv, vilket i en svensk kontext med historiskt svaga 

regioner innebar en omfattande förändring.49 Den nya regionalismen präglas av en nyliberal 

idésströmning där ekonomiska värden om ökad konkurrens och effektivisering är centrala 

begrepp. Den nya regionalismen illustreras ytterligare av en tydligare flernivåstyrning genom 

samspel mellan region, stat och den Europeiska unionen.50  Tillsammans med att inkludera 

privata aktörer i policynätverkandet på regional nivå. 51 Denna trend kan ses som att ett sätt 

att öppna upp för fler aktörer eller som ett sätt för staten att lägga över ansvar för politiken till 

andra aktörer.52 Fernandez (2000)  menar i sin forskning att nyregionalismens framväxt i den 

politiska debatten ligger i att det ses som en beskrivande teori som på ett teknokratiskt och 

värdefritt beskriver politikens nya förutsättningar i en tid av globalisering och 

europeisering.53  

                                                
* Kommer även betecknas som den ”nya regionalismen” i denna studie 
45 Gren, 2002, s. 19 
46 Olsson, Åström, 2003, s. 68 
47 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 18 
48 Gren, 2002, s.17 
49 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 23 
50 Gren, 2002, s. 7 
51 Erlingsson, 1999, s.20 
52 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 24 
53 Fernandez, 2000, s.19 
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Det bygger på en tro på att statens roll att bedriva en god regionalpolitik begränsas av de 

ökade externa tryck som nationalstaten ställs inför och således måste beslutsfattandet göras 

mer flexibelt genom att förskjuta ansvaret av politiska frågor till andra politiska nivåer för att 

bemöta de yttre tryck som europeisering och globalisering medför. 54 Där välfärdsstaten anses 

vara alltför stelbent och omodern att hantera en förändrad ekonomi. 55                      

Fernandez (2000) beskriver regionsbegreppets framväxt enligt följande.  

”Regionen antas förkroppsliga en politisk organisationsform som dels är tillräckligt lyhörd 

och flexibel för att agera för ekonomisk tillväxt i samförstånd med näringslivet, och dels kan 

stimulera den europeiska integrationsprocessen och den inre marknadens dynamik. Den 

centralistiska enhetsstaten blir härigenom något av en ideologisk motbild.”56 

 Integreringen inom EU med en fri marknad anses vidare leda till att försvaga statens förmåga 

att styra ekonomin, och i den kontexten argumenteras det att de komparativa fördelar som 

regionen erbjuder genom närhet till beslut och bättre information lämpar sig bättre än genom 

central ekonomisk styrning.57  Statsvetaren Erlingsson (1999) beskriver denna förändring i 

synen på statens roll i den regionala politiken enligt följande. 

”Inriktningen i statsmakternas politik sägs ha förändrats från en fördelningsinriktad 

nationell regionalpolitik till en tillväxtorienterad inifrånstyrd regionpolitik.”58 

Nyregionalismen anses leda till ett nollsummespel, där jakten efter konkurrensfördelar mellan 

regioner betonas i allt högre grad jämfört med mål om omfördelning mellan regioner.59 Till 

skillnad mot den gamla regionalismen så framhävs inom den nya regionalismen vikten av 

konkurrenskraftiga regioner för att kunna konkurrera globalt genom att stimulera en 

kunskapsintensiv industri och en utbyggd infrastruktur.60 

 Där starka arbetsmarknadsregioner genom att vara ekonomiskt självständiga antas lösa de 

regionala problem som uppkommer i form av en decentralisering av beslutsfattandet.  

                                                
54 Fernandez, 2000, s.17 
55 Erlingsson, 1999, s.15 
56 Fernandez, 2000, s 39 
57 Erlingsson, 1999, s.17 
58 Erlingsson, 1999, s.17 
59 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 21 
60 Fernandez, 2000, s.17 
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Vidare betonas målinriktade satsningar, där ett bottom up perspektiv sätts i fokus genom att 

stimulera regionernas interna dynamik och utifrån att skapa tydligare gränsöverskridande 

samarbete mellan regioner.61 Nyregionalismen präglas således av en nyliberal idé om 

ekonomi och stat, där avregleringar och en förminskad byråkrati sätts i fokus, då enhetsstaten 

anses vara ineffektiv som organiseringsform.62 Politikens roll är att i första hand skapa de 

nödvändiga förutsättningar som skapar tillväxt och ekonomisk utveckling. Det ska ske genom 

en ökad europeisk integration och utvecklande av EU.63 Tilltro sätts inte längre till staten utan 

främst till EU att med överstatliga hjälppaket stödja ekonomiskt svaga regioner.64  

Regionalpolitiken har i en svensk kontext enligt Andersson mfl (2008) gått från en idé om 

utjämning till konkurrens, där fokus har hamnat på funktionella regioner som ska konkurrera 

med andra regioner nationellt och internationellt och en utveckling mot att se utjämning och 

tillväxt som två motstridiga mål. 65  

5.4 Kartellisering och avpolitisering av partisystemet  
 

Den ideologiska utvecklingen av regionalpolitiken som beskrivits ovan ska sättas i en kontext 

där de politiska partierna under samma tidsperiod utvecklats i sin roll och funktion.  Från 

catch all partier till vad statsvetarna Blyth, Katz och Mair i sin forskning menar har 

utvecklats till en kartellisering av partisystemet.66 Catch-all partierna byggde på en tanke där 

staten centralt hade till uppgift att stimulera tillväxt, skapandet av jobb och leverera välfärd 

till medborgarna och på så vis maximera röster från medborgarna.67 Brytpunkten menar Blytz 

och Katz (2005) skedde under slutet av 1980 talet genom en omfattande kritik mot en allför 

omfattande välfärdsstat, där behovet av en konkurrenskraftig ekonomi stod i centrum för att 

bemöta den globala konkurrensen.68  

                                                
61 Gren, 2002, s. 7 
62 Fernandez, 2000, s.19 
63 Fernandez, 2000, s.20 
64 Gren, 2002, s.20 
65 Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 116 
66 Blyth, Mair, 2005 / Katz, Mair, 2009 
67 Blyth, Mair, 2005, s.42 
68 Blyth, Mair, 2005, s.51 
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Det resulterade i avregleringar av ekonomin, där statens roll att kontrollera ekonomin 

minskade och således också partiernas roll att kunna påverka den politiska färdriktningen 

genom välfärdsreformer.69 Idéförändringen menar Blyth och Katz skapade en ny syn på 

statens roll och funktion, där nyliberala idéer och en retorik av globalisering har fått starkt 

fäste, och gjort att partierna antas anpassat till dessa förutsättningar av att inte längre ha full 

kontroll över ekonomin och styrningen av samhället.70  

“The liberal economic consensus is now well established, and on many of the issues that 

might offer the basis for polarization in left-right terms, the room for manoeuvre is either 

limited or the capacity to decide has been delegated elsewhere.”71  

Kartellteorin menar att partierna utifrån dessa förutsättningar av att inte längre kunna leverera 

välfärdsreformer och globaliseringens idémässiga styrka leder till att partier i sin politiska 

retorik alltmer konvergerar. Där den enda vägens politik lanserades som ett sätt för vänster-

mitten partier runtom i Europa för att anpassa sig till denna idémässiga förändring, och 

samtidigt alltmer ta avstånd från den tidigare tilltron till den centrala styrningen av den 

ekonomiska politiken. Partierna har istället alltmer omfamnat den fria marknadens krafter att 

styra samhällsutvecklingen.72 Det växte således fram ett gemensamt intresse från partierna 

utifrån dessa förutsättningar att förändra och tona ned den politiska diskursen. Institutionellt 

har det skett genom att överföra alltmer av beslutanderätten till andra politiska eller opolitiska 

nivåer för att ta bort politiska frågor från den nationella agendan.73 Det leder till vad vad Katz 

och Mair (2009) definierar som en avpolitisering av politiken.   

                                                
69 Blyth, Katz, 2005, s.41 
70 Blyth, Katz, 2005, s.41 
71 Katz, Mair, 2009, s. 760 
72 Blyth, Katz, 2005,s 42 
73 Blyth, Katz, 2009, s. 45 
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5.4.1 Avpolitisering∗  
 

Katz och Mair (2009) pekar på tre huvudsakliga förändringar som antas leda till en 

avpolitisering av partisystemet. Genom den ekonomiska globaliseringens effekter på 

nationalstaten. Vilket anses begränsa möjligheterna för nationella beslutsfattare att styra den 

ekonomiska politiken. Tillsammans med en ökad europeisk integrering där beslutsfattandet 

och kontrollen över politiken i allt högre grad delegeras till EU-systemet som Katz och Mair 

menar saknar en tydlig politik arena och istället av präglas en teknokratisk struktur.  

Den ökade europeiseringen och globaliseringen anses vidare underminera vänster-

högerskalan, där ideologiska skiljelinjer suddas ut. Där tidigare centrala frågor kring välfärd 

och arbetslöshet anses nu ligga utanför de nationella beslutsfattarnas kontroll och således 

begränsas den politiska debatten och frågor förs bort den nationella dagordningen.74 Exempel 

på dessa begränsade möjligheter på nationell nivå att styra den politiska färdriktningen 

illustreras genom ökade krav på att skapa gemensamma regelverk, institutioner och lagar 

inom EU området genom medlemsstaternas skyldighet att värna om den fria marknaden. 

Vilket begränsar de politiska reformer som är möjliga att genomföra.75   

 

I denna kontext så anses det att resultera i en konsensusbaserad politik, där de politiska målen 

blir alltmer teknokratiska och betonade mot effektivitet och frånskilda medborgarnas 

intressen.  Konfliktlinjen mellan partierna kretsar utifrån avpolitisering kring vilket politiskt 

alternativ som mest effektivt kan sköta styrelseskicket. Lösningen för partierna utifrån dessa 

förutsättningar sker genom att överföra beslutanderätten till andra politiska nivåer eller 

opolitiska nivåer som den Europeiska Centralbanken, och genom att öppna upp för ett mer 

flexibelt styre, med fler aktörer som tar del i beslutsfattandet, där statens roll i politiken 

alltmer försvagas. 76   

                                                
∗ Fritt översatt från depoliticalization, Katz, Mair (2009) 
74 Katz, Mair, 2009, s. 754 
75 Mair, 2007, s.14 
76 Katz, Mair, 2009, s. 758 
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För att vidare anpassa sig till denna verklighet så anses ökad konkurrensutsättning genom 

privatiseringar av offentliga nyttigheter vara ett sätt att föra över beslutanderätten. Det gör 

enligt Katz och Mair (2009) sammantaget att de politiska skiljelinjerna alltmer suddas ut och 

en politik baserad på teknokratiska skiljelinjer växer fram. 77  

 

5.5 Redogörelse av analysmodell  
 

I denna studie kommer riksdagsdebatten kring ökad regionalisering analyseras utifrån två 

renodlade idealtyper, avpolitisering och politisering. De två idealtyperna kommer användas 

för att klassificera och tolka hur riksdagspartierna argumenterar kring införandet av 

storregioner och motiverar en sådan reform. Avpolitisering kommer i denna studie renodlas 

som ett uttryck för den nyliberala idé som den nya regionalismen för fram med betoning på 

konkurrenskraftiga regioner, där teknokratiska och ekonomiskt rationella beskrivningar ges 

företräde i debatten och motiveras utifrån effektivitets och konkurrensargument.78 

Nyregionalismen ses således som ett uttryck för detta fenomen utifrån partiers alltmer 

begränsade roll att styra den politiska färdriktningen.  Politisering kommer i denna studie 

renodlas som ett konkurrerande synsätt, och tolkas utifrån i vilken mån de centrala begreppen 

om utjämning och omfördelning ges företräde i debatten kopplat till den gamla 

regionalismen, där staten ses som en central och aktv aktör i att styra den regionala politiken. 

Utmejslingen av respektive idealtyp har skett genom att definiera dess verklighetsbeskrivelse, 

orsaker och lösningar inspirerat av Herbert Tingstens idealtypsindelning.79  

                                                
77Katz, Mair, 2009, s. 758  
78 Se Fernandez (2000), Katz, Mair (2009)  
79 Bergström, Boréus, 2005, s. 151 
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Analysmodellen kommer i resultatdelen analyseras utifrån hur riksdagspartierna beskriver 

verkligheten, genom hur partierna värderar statens roll och funktion i nuvarande 

samhällsorganisering. Orsaker analyseras utifrån partiernas orsaksbeskrivning av nuvarande 

samhällsorganisering och motiven till att genomföra eller inte genomföra en 

regionaliseringsreform. Lösningar analyseras utifrån hur riksdagspartierna beskriver vilka 

lösningar som förs fram för att förändra nuvarande samhällsorganisering. Följande 

analysmodell som presenteras nedan kommer således tillämpas för att kunna systematiskt 

analysera riksdagspartiernas argumentation och bringa ordning i hur riksdagspartierna ställer 

sig till en fördjupad regionalisering i Sverige. Gränsdragningen kring hur dessa tolkningar 

kommer göras i praktiken, kommer tas upp mer djupgående i metodkapitlet.   

 
 5.5.1 Analytiskt verktyg 
 
 Avpolitisering Politisering 

 
Verklighetsbeskrivning Staten har begränsade 

möjligheter att styra den 
politiska inriktningen på 
nationell nivå. Tillbakadragen 
stat i regionalpolitiken. 

Staten har en central roll på 
nationell nivå att styra den 
politiska inriktningen genom 
aktiv regionalpolitik.  

Orsaker Externt tryck från globalisering 
och europeisering kräver 
konkurrenskraftiga regioner 
utifrån ökad effektivisering och 
ekonomisk maximering  

Regional ojämlikhet inom 
landet till välfärdsresurser 
kräver en aktiv statlig 
omfördelnings och 
utjämningspolitik.  
 

Lösningar Överföra politiskt ansvar från 
den nationella dagordningen 
genom externalisering av 
beslutanderätt och sakpolitiska 
områden.  

Staten ses som det viktigaste 
verktyget i att främja 
utjämnings och tillväxtpolitik 
på regional nivå. Behålla 
styrningen över politiken på 
statlig nivå.  

Kommentar: Följande analysmodell som kommer tillämpas för att kategorisera och tolka 
riksdagsdebatten om regionalt självstyre i kapitel 7.  
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6. Metod och material 
I följande avsnitt presenteras den metodologiska diskussionen utifrån forskningsdesign, val 

av studieobjekt och material. Vidare beskrivs analysmodellen och hur den kommer tillämpas 

i resultatdelen. Avsnittet avslutas med en validitets och reliabilitetsdiskussion.   

 

6.1 Forskningsdesign 
 

Denna studie kommer grunda sig i en kvalitativ fallstudie, där riksdagsdebatten rörande 

införandet av storregioner kommer analyseras för att besvara studiens syfte. Metoden för att 

genomföra studien kommer utgå från en kvalitativ textanalys där det handlar om att lyfta 

fram det väsentliga i textinnehållet genom att ställa frågor till texten och fånga på vilka 

premisser texten bygger på och blottgöra dess tankestruktur.80 Det sker genom att 

systematisera innehållet utifrån ett beskrivande syfte där riksdagspartiernas politiska budskap 

i riksdagsdebatten om storregioner står i centrum.81 Denna uppsats kommer tillämpa 

idealtyper för att kunna kategorisera och analysera materialet. Idealtyper finns inte i 

verkligheten utan är abstrakta modeller som tar ut det centrala och säregna utifrån olika 

idésystem.82 Där det centrala i studien är vilka idéer som förekommer och ges företräde i 

riksdagsdebatten om fördjupad regionalisering.83  I denna studie ställs idealtyperna 

avpolitisering mot politisering mot varandra. Vilket är två idealtyper som är baserade på Katz 

och Mair (2009) definition utav en avpolitisering, där nyregionalismen ses som ett uttryck för 

detta fenomen utifrån partiers alltmer begränsade roll att styra den politiska färdriktningen.  

Politisering har definierats som ett konkurrerande synsätt, där staten ses som den viktigaste 

aktören med centrala mål att skapa välfärd och tillväxt utifrån de idémässiga tankegångar 

som den gamla regionalismen präglas av. Studien syftar således att klassificera innehållet 

utifrån riksdagspartiernas argumentation och bringa klarhet om debatten om fördjupad 

regionalisering i sin karaktär är avpolitiserad eller ej. 

 

                                                
80 Esaisson mfl, 2010, s. 237 
81 Esaisson mfl, 2010, s. 238 
82 Esaisson mfl, 2010, s. 159 
83 Bergström, Boréus, 2005, s. 155 
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Det kan hävdas att det finns en problematik med att tillämpa två olika perspektiv av synen på 

regionalpolitik från två olika tidsperioder. Dock kan det antas att idéerna om utjämning och 

omfördelning även borde ha bäring i dagens regionaliseringsdebatt och anses vara relevanta 

med tanke på att de tidigare varit så centrala delar i formandet av den svenska välfärdstaten.84   

Valet av att tillämpa en kvalitativ analysmetod istället för att kvantitativt analysera debatten 

utifrån ett utbyggt kodschema grundar sig i att det valda materialet inte är kvantitativt 

omfattande och studien antas ge ökad styrka genom att kvalitativt analysera och mer 

djupgående fånga riksdagspartiernas argumentation.85 Ett kvalitativt tillvägagångssätt ställer 

samtidigt höga krav på att kunna fånga det väsentliga i riksdagspartiernas argumentation och 

tolkningen av materialet. Till min hjälp kommer jag utifrån det tillämpa min analysmodell 

5.5.1 utifrån tre centrala frågeställningar för att fånga partiernas argumentation på ett 

systematiskt och klargörande sätt.86 

6.2 Operationalisering och tolkning  
Analysverktyget har tagit sin utgångspunkt i det teoretiska ramverk som Tingsten lanserade 

på 1950 talet för att analysera ideologier. 87 Ideologier ska enligt Tingsten analyseras efter tre 

centrala element nämligen värdepremisser, verklighetsbeskrivelse och rekommendationer.  

För att vara kompatibel och relevant för denna studie har analysverktyget omformulerats 

utifrån följande tre parametrar, verklighetsbeskrivelse, orsaker, och lösningar. 

Verklighetsbeskrivelse har det renodlats till följande fråga. Hur ser riksdagspartierna på 

nuvarande samhällsorganisering, utifrån statens roll och funktion? Med denna fråga syftas 

att fånga upp hur riksdagspartierna ser på statens roll och funktion i förhållande till den 

regionala nivån. Där skiljelinjen kan tänkas gå mellan att värdera staten som det viktigaste 

instrumentet i regionalpolitiken utifrån politisering genom en betoning mot en aktiv stat som 

har huvudsakliga ansvaret för regionalpolitiken. En argumentatin utifrån avpolitisering 

betonar istället att statens roll att bedriva en effektiv regionalpolitik har försvagats och 

därmed förorda en mer tillbakadragen stat i regionalpolitiken. Och en argumentation mot att 

den statliga styrningen ska begränsas utifrån avpolitisering. 

  
                                                
84 Olsson, Åström, 2003 s. 68 
85 Bergström, Boreus, 2005, s. 44 
86 Esaisson m.fl., 2010, s.242 
87 Bergström, Boréus, 2005, s.151-152 
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Orsaker har renodlats till följande fråga. Hur beskriver riksdagspartierna de huvudsakliga 

orsakerna till att förändra rådande samhällsorganisering? Denna fråga syftar till att fånga 

hur riksdagspartierna motiverar och beskriver orsakerna till att genomföra en 

regionaliseringsreform. Orsaksbeskrivningarna kan tänkas skilja mellan teknokratiska 

argument, vilket tolkas utifrån en argumentation där ekonomiska och 

effektiviseringsargument ges företräde där betoning ligger på externa faktorer utifrån 

europeisering och globalisering. Och i vilken grad det samspelar och ges utrymme jämfört 

med utjämningsargument och omfördelningsargument. Där argumentationen antas betona 

vikten av att säkra en likvärdig välfärd och skapa jämlika möjligheter i hela landet till 

välfärdsservice utifrån politisering.  

 

Lösningar har renodlats till följande fråga, Vilka lösningar förs fram av riksdagspartierna i 

frågan om ökat regionalt självstyre? Denna fråga syftar till att konkret fånga hur 

riksdagspartierna beskriver lösningarna utifrån synen på statens roll och riksdagspartiernas 

orsaksbeskrivning. I vilken grad präglas argumentation utifrån de föreslagna lösningarna av 

en fördjupad decentralisering av beslutandemakt och överförande av politiska 

ansvarsområden genom externalisering av beslutanderätt utifrån avpolitisering. Och i vilken 

grad det samspelar och ges utrymme jämfört med att se staten som en aktiv aktör i att styra 

regionalpolitiken på centralt håll och ta aktiv del i regionalpolitiken. För att det tolkas vara en 

avpolitisering av vänster-höger skalan, så bör alla dessa tre frågor ge i hög grad liknande 

beskrivningar från riksdagspartierna i argumentationen kring en fördjupad regionalisering.  

6.3 Val av studieobjekt och material 
 

Denna studie syftar till att analysera om riksdagsdebatten kring fördjupad regionalisering är 

avpolitiserad på riksnivå, där riksdagspartierna88 representerar studieobjekten. Valet av 

studieobjekt grundar sig utifrån mitt syfte att analysera om debatten om fördjupad 

regionalisering präglas av en avpolitisering av vänster-högerskalan.  

Utifrån ovanstående syfte är det rimligt att inkludera samtliga riksdagspartier i studien för att 

fånga hur den idémässiga argumentationen gestaltas på riksdagsnivå.  

                                                
88 Sverigedemokraterna har valts bort i studien baserat på att partiet är nyetablerade på riksdagsnivå sedan valet 
2010.  Studien innefattar i bokstavsordning Centerpartiet (C) Folkpartiet (Fp) Kristdemokraterna (Kd) 
Moderaterna (M) Miljöpartiet (Mp) Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V)  
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Med syftet att utifrån det kunna generalisera och dra slutsatser på ett mer övergripande sätt.89 

Regionaliseringsfrågan i Sverige är representererar utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv 

empiriskt fall intressant att fästa fokus då samhällsorganiseringen i Sverige till skillnad mot 

andra EU-länder präglats av en svag regional nivå.90 Detta gör Sverige till ett avvikande fall i 

europisk kontext och motiv till att ytterligare fästa fokus vid detta fenomen av fördjupad 

regionalisering i en svensk kontext då det innebär en omfattande förändring av den politiska 

styrningen. 

 

Materialet som kommer analyseras i resultatdelen har skett genom ett strategiskt urval, där 

debatten om storregioner på riksdagsnivå har tillämpats för att besvara mitt syfte. Urvalet 

grundar sig i att debatten om storregioner innebär i en svensk kontext en omfattande 

förändring i samhällsorganiseringen, då det bygger på det övergripande förslag som 

Ansvarskommittén presenterade 2007. Där rapportens slutsatser syftar till att genomföra en 

genomgripande förändring av Sveriges samhällsorganisering. Det konkreta materialet som 

kommer analyseras i resultatdelen har grundat sig i en kartläggning av debatten om 

storregioner i riksdagen, då studien syftar till att fånga riksdagspartiernas argumentation i 

denna fråga så föll valet naturligt på en kvalitativ textstudie av protokoll, motioner, 

interpellationer och debattinlägg rörande frågan om storregioner.  

Rent konkret har följande sökord tillämpats (storregion, regionalisering) med en 

tidsavgränsning mellan 2007-2010 på riksdagens databas.91 Materialet som kommer tillämpas 

i studien grundar sig främst utifrån de riksdagsdebatter som förts kring storregionfrågan. 

Centralt i studien är den debatt som fördes kring propositionen ”Utvecklingsansvar i vissa 

län”, där allianspartierna föreslår att permentera regionförsöken i Skåne och Västra Götaland 

med ändrad regional ansvarsfördelning.92  

                                                
89 Beckman, 2005, s. 17 
90 Olsson & Åström, 2003 s. 68 
91Sökord: storregion, 2007-2010  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20019 
92 Prop. 2009/10:156 
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Riksdagsdebatten utifrån denna proposition innebar ett konkret tillfälle där frågan om 

storregioner kom upp på dagordningen. För att vidare fånga hur riksdagspartierna ser på en 

fördjupad regionalisering så kommer det kompletterats med skrivna motioner, 

interpellationer och de övriga debatter som berört frågan om storregioner mellan 2007-2010. 

Tanken är att utifrån det på ett heltäckande sätt fånga riksdagspartiernas argumentation och 

vilka idéer som ges företräde i debatten kring fördjupad regionalisering. Val av källmaterial 

till teoridelen har baserats till stor del av en genomgång av vad tidigare uppsatser som berör 

mitt ämne använt i sina studier och utifrån det gjort en avvägning utifrån hur överensstämmer 

med min studie. Då det inte finns så många studier av mitt slag så har materialet möjligt att 

tillämpa begränsats i viss mån till ett antal centrala författare som tagit upp denna fråga. Det 

kan ses som en svaghet tillsammans med att litteraturen i många fall är skriven i början av 

2000 talet. Dock har det valda materialet ansetts fortfarande vara relevant att tillämpa i denna 

studie och har lyft frågeställningar som fortfarandes anses vara aktuella att analysera vidare i 

denna studie. 

6.4 Validitet och reliabilitet  
 

En central fråga i denna studie är att den teoretiska utgångspunkten överensstämmer med hur 

det faktiskt sedan mäts i undersökningen. Det vill säga om syftet överensstämmer med det 

teoretiska ramverket. Det har skett genom en renodling utifrån två förhandsdefinierade 

idealtyper, avpolitisering och politisering som sedan preciserats till tre frågeställningar som 

kommer användas i resultatdelen för att analysera riksdagsdebatten om regionalisering. 

Reliabiliteten bedöms i denna undersökning vara god, då materialet i sin omfattning inte varit 

kvantitativt omfattande, vilket har gjort risken för slarvfel i undersökningen inte bedömts 

vara överhängande. En problematik som uppstår vid tillämpandet av tolkning utifrån 

idealtyper är att uttolkaren kan påtvinga textmaterialet en teoretisk definition som inte är 

kompatibel med materialet.  Där textmaterialet riskerar att övertolkas genom att materialet 

inte får tala för sig själv utan att dess uttolkare gör det istället. 93 För att tydliggöra 

tolkningsförfarandet så presenteras tolkningen utifrån tydliga resonemang och genom att 

komplettera med typiska citat och utdrag för att stärka hur tolkningen har gjorts på ett 

tydligare sätt och samtidigt stärka intersubjektiviteten.  

                                                
93 Bergström, Boreús, 2005, s. 172 
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7. Resultat/Analys  
I resultatdelen presenteras riksdagsdebatten om storregioner mellan 2007-2010 utifrån de tre 

preciserade frågor som presenterades i teorikapitlet. De besvaras och tolkas utifrån 

riksdagspartiernas argumentation i frågan om införandet av storregioner. Varje del avslutas 

med en sammanfattande beskrivning utav riksdagspartiernas argumentation utifrån 

verklighetsbeskrivelse, orsaker och lösningar. I slutet av kapitel 7 presenteras ett 

sammanfattande analysschema.  

 

7.1 Hur beskriver riksdagspartierna den rådande 
samhällsorganiseringen utifrån statens roll och funktion?   
  

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet skriver gemensamt i en följdmotion till 

regeringens proposition ”Regionalt utvecklingsansvar i vissa län”där partierna slår fast att 

statens roll på den regionala nivån idag inte är samordnad på ett effektivt sätt. Partierna 

menar att en ny statlig organisering krävs för att staten aktivt ska kunna delta och samverka i 

utformningen av regionalpolitiken. Det konstateras vidare att det förslag som förts fram av 

Ansvarskommittén bygger på en gemensam tilltro från partierna till att stärka den regionala 

beslutanderätten. ”En reformerad samhällsorganisation bygger på principen att Sverige är en 

enhetsstat med stark lokal och regional förankring manifesterat genom beskattningsrätt för 

direktvalda beslutande fullmäktigeförsamlingar.”94Partierna lyfter vidare fram att staten har 

ett ansvar att se till att landets medborgare får ”en god välfärd på jämlika villkor.”95 Det 

säkras enligt partierna genom införandet av storregioner genom att få tydligare ansvar att 

hantera dessa välfärdsutmaningar. Det konstateras samtidigt att riksdag och regering i 

fortsättningen även kommer ha det övergripande ansvaret för den politiska styrningen. 96 

 

                                                
94 Adnor Berit m.fl. (Mp) (S) (V) motion 2009/10:K12  
95 Adnor Berit m.fl., (Mp) (S) (V) motion 2009/10:K12 
96 Adnor Berit m.fl., (Mp) (S) (V) motion 2009/10:K12  
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 Mp, S och V och anses beskriva staten utifrån en politiseringsargumentation med betoning 

på att staten ska vara en aktiv del i att forma regionalpolitiken och där det konstateras att det 

är statens ansvar leverera en jämlik välfärd, men samtidigt anses en decentralisering av 

beslutanderätt från statlig till regional nivå som nödvändig för att effektivisera och förminska 

statens styrning. Partiernas verklighetsbeskrivning av statens roll och funktion kan därmed 

ses som att beskriva en dubbelsidig bild. Där det finns både en betoning mot att se staten som 

en aktiv central aktör men samtidigt lyfts det fram vikten av att att effektivisera och föra ned 

beslutanderätten till den regionala nivån, där staten ska ge avkall på sin beslutandemakt till 

förmån för en starkare regional nivå.  

 

Miljöpartiet poängterar i sin argumentation att staten har det viktigaste ansvaret i att säkra 

välfärden och att regioner runtom i Sverige ges lika möjligheter i att kunna påverka 

samhällsutvecklingen. Där staten måste vara delaktig i regionprocessen för att se till att dessa 

mål säkras. Miljöpartiet ger vidare ingen tydligt beskrivning av hur partiet ser på statens roll 

och funktion i debatten kring storregioner.97 

 

Socialdemokraterna belyser i debatten om storregioner hur de regionförsök i Västra 

Götaland och Skåne är exempel på att ett ökad regionalt självstyre har varit ett framsteg som 

bör fördjupas ytterligare. ”Med övertagandet av statliga uppgifter när det gäller den 

regionala utvecklingen har man visat att sammanslagningen av de tidigare landstingen varit 

lyckosam. Regionerna har skapat en bättre tillväxt än de gamla landstingen var för sig 

kunnat åstadkomma.”98 Det konstateras samtidigt att det är upp till staten att se till att denna 

regionalisering blir genomförd och tar ansvar och ser till att den blir genomförd på ett 

likvärdigt sätt runtom i Sverige. ”Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för att 

hela landet utvecklas och för att samhällsorganisationer skapar likvärdiga levnadsvillkor och 

möjligheter för alla människor i landet.”99  

                                                
97 Johansson, Mikael, (Mp) anf.58 protokoll 2009/10:131 
98 Andersson, Phia (S) anf  33, protokoll 2009/10:131 
99 Andersson, Phia (S) anf 33,  protokoll 2009/10:131 
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Det påvisar att det finns en dubbelsidig beskrivning från Socialdemokraterna av statens roll 

och funktion mellan att vilja ha kontrollen över samhällsutvecklingen men samtidigt en 

betoning mot att överföra beslutanderätten till den regionala nivån och överföra statliga 

uppgifter till den regionala nivån.  

 

Vänsterpartiet ger som enskilt parti i sin argumentation ingen tydlig beskrivning i hur 

partiet uppfattar statens roll och funktion i den nuvarande samhällsorganiseringen. Det kan 

dock skönjas att partiet ser vikten av en aktiv stat som har ansvar för regionalpolitiken, där 

Vänsterpartiet menar att staten måste ta sitt ansvar i att säkra så att regionalpolitiken blir en 

politik för hela landet. ”Målet måste väl vara att vi har en regionpolitik som är värd namnet 

med syftet att få livskraftiga regioner i hela vårt land och inte bara i redan välmående 

regioner”100 

 

Centerpartiet beskriver i ett inlägg rörande den regionala demokratin hur Sverige håller på 

att stöpas om och där den statliga makten ska skalas av och komma närmare medborgarna. 

Centerpartiet varnar för att det samtidigt finns en motstridig tendens mot ökad centralisering, 

vilket man ställer sig kritiska till.  ”Det krävs en attitydförändring och ett nytt synsätt, både 

på medborgarnas roll i samhället och på centralmaktens uppgifter” (..)101 Statens roll i 

samhällsutvecklingen anses vara omodern och utmanas av den regionala nivån.  Det slås fast 

att den rådande regionaliseringstrenden nu intagit Sverige, och är här för att stanna. ”Den 

nationella nivån utmanas av starka regioner. Regionaliseringen av Sverige går inte att 

stoppa. Därför är det viktigt att redan nu diskutera vad som är nästa steg.”102 Centerpartiet 

menar att regionkommunerna på allvar kommer utmana den centraliserade enhetsstaten. 

Samtidigt så konstateras att staten har ett ansvar är att säkra så att regionindelningen 

stimulerar demokrati, tillväxt och utvecklingskraft. 103 

 

                                                
100 Berg, Marianne. (V) anf  34, 2009/10:131 
101 Tornberg, Stefan. (C) anf  48, 2008/09:68 
102 Lööf, Annie. Tornberg, Stefan.  (C) motion 2008/09:K271 
103Lööf, Annie. Tornberg, Stefan.  (C) motion 2008/09:K271 
 
 



  
Institutionen för samhällsvetenskaper 

 

30     
 

Centerpartiets syn på statens funktion och roll tolkas att i hög grad stå i paritet med 

verklighetsbeskrivelsen utifrån avpolitisering, där statens roll att påverka politiken anses vara 

utmanad och där den regionala nivån ses som ett sätt att förverkliga den begränsning av 

möjligheter att styra politiken som finns på nationell nivå, genom betoning mot att ge den 

regionala nivån ökat maktutrymme.  

 

Folkpartiet lyfter i sin argumentation fram att enhetsstaten är under förändring genom ökad 

europeisk integrering, där regionen beskrivs ha de förutsättningar genom närhet till beslut 

vilket möjliggör den regionala nivåns framväxt till förmån för den statliga nivån. Synen på 

statens funktion beskrivs utifrån dessa förändringar att vara i behov av förändring.104Vidare 

betonas att Sverige behöver resursmässigt starka regioner för att kunna konkurrera. ”Europas 

framtid ligger i starka, funktionella och dynamiska regioner.” 105 Tilltron till en starkare 

regional nivå belyses vidare genom att Folkpartiet anser att den statliga nivån anses vara 

alltför långt från medborgarnas vardag. Makten behöver istället komma närmare 

medborgarna, där främjandet av starkare regional nivå representerar Folkpartiets syn på 

samhällsutvecklingen, genom att makten i högre grad delegeras från staten. Samtidigt slås det 

fast att staten måste se till att det inte uppstår några negativa skillnader mellan regioner. 

”Statens ansvar är att se till att nya regioner kan fungera effektivt och att det inte uppstår 

negativa konsekvenser för de närliggande områdena.”106 Huvudargumentationen tolkas 

kretsa kring att stärka den regionala nivån, där staten anses vara för långt bort medborgarna 

och inte funktionell. Folkpartiet lyfter fram att statens främsta uppgift är att se till så att 

regionerna ska verka effektivt. Det tolkas som att präglas utav en argumentation som står 

närmast idealtypen avpolitisering.   

 

Kristdemokraterna beskriver hur regionaliseringsprocessen som sker är ett sätt att sprida 

makten från den statliga nivån och ge den regionala och lokala nivån ökade befogenheter att 

hantera de välfärdsutmaningar globaliseringen medför. Där Kristdemokraterna ställer sig 

negativa till en centralisering av beslutandemakten då det antas vara till större gagn om denna 

centralisering bryts och att makten kommer närmare medborgarna.  

                                                
104 Bargholtz, Helena. (Fp) anf 45, protokoll 2009/10:131 
105 Berliner Agneta m.fl (Fp) motion 2007/08:K276  
106 Bargholtz, Helena. (Fp) anf 45, 2009/10:131 
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”Det är ju att föra ned tidigare centraliserad makt som har funnits hos staten till folkvalda 

som finns i regioner som är ändamålsenliga när det gäller arbetsmarknadens funktionssätt, 

kommunikationer, kultur”107 Det finns således en betoning mot avpolitisering utifrån en 

argumentation mot en mer tillbakadragen stat och en betoning mot att bryta den 

centraliserade styrningen vilket tolkas stå närmast idealtypen avpolitisering. 

 

Moderaterna argumenterar att statens roll och funktion är att först och främst bidra med en ” 

likvärdig grundläggande samhällservice”108 för landets medborgare, oavsett var någonstans 

personen bor i landet. Vidare beskrivs hur utvecklingen mot att skapa starkare regioner i en 

europeisk kontext inte är särskilt spektakulär och är en naturlig övergång mot att stärka den 

regionala nivån men där det slås att Sverige ska fortsätta att vara en enhetlig nationalstat.109  

Moderaterna menar att statens makt dock i högre utsträckning ska fördelas nedåt genom att 

fler beslut fattas på lokal och regional nivå. ”I grunden är det bättre att fler beslut fattas på 

lokal och regional nivå i stället för på central statlig nivå.”110 Moderaterna belyser vidare att 

statens förmåga att styra politiken har förändrats, där den den regionala nivån bör få ökade 

möjligheter att samarbeta med andra regioner nationellt och internationellt. 

”Vi ser alltmer att gränser mellan nationer gradvis hyvlas ner i takt med det ökade 

samarbetet inom EU, och regionernas roll för tillväxtskapande blir allt viktigare.”111   

I en annan motion rörande storregionfrågan lyfter Moderaterna fram att man ställer sig emot 

centrala enhetslösningar och där motionärerna menar att olika delar av Sverige ska tillåtas att 

utvecklas i sin egen takt utifrån de förutsättningar som råder i regionen och att en central 

styrning inte är önskvärt.” Sverige ska kunna styras och utvecklas på olika sätt.”112 

Moderaternas argumentation anses främst vara präglat utifrån avpolitisering, där det framförs 

en syn där aktiv stat i regionalpolitiken har alltmer spela ut sin roll och där den regionala 

nivån utifrån det anses vara mer kompatibel i den kontexten. Men där Moderaterna även 

lyfter fram vikten att värna om enhetsstaten utifrån en politseringsargumentation, dock ligger 

probembeskrivningen i sin helhet närmare en argumentation utifrån avpolitisering.  

                                                
107 Odell,Mats ( Kd) anf. 49, interpellation 2007/08:136 
108 Bill, Per. (M) anf .55, protokoll 2008/09:68 
109 Wallmark, Hans (M) anf.47, protokoll 2009/10:131 
110 Wallmark, Hans (M) anf.47, protokoll 2009/10:131  
111 Sander, Mats, (M) Motion 2008/09:K245 
112Andersson, Magdalena. Johansson, Bengt-Anders (M) Motion 2007/08:K238 
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7.1.1 Sammanfattning utifrån riksdagspartiernas verklighetsbeskrivelse 
 

Det råder i hög grad en samstämmighet i argumentationen utifrån partiernas 

verklighetsbeskrivelse om att staten ska göra avkall på sin beslutandemakt. Det illustreras 

främst genom att det finns en gemensam syn att det krävs en mer kraftfull regional nivå som 

antas skapa bättre förutsättningar för regional utveckling. Centerpartiet beskriver denna 

avpolitiseringsargumentation tydligast och närmast idealtypen utifrån avpolitisering, där 

staten anses i dagens regionalpolitik vara för stelbent och oorganiserad som styrandeform. 

Vilket tolkas som att i sin helhet genomsyras av den argumentationen utifrån avpolitisering. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beskriver i sin argumentation vikten av 

en aktiv stat i högre grad, där det mer tydligt konstateras att staten har det övergripande 

ansvaret över politiken jämfört med Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 

Moderaterna som istället betonar vikten av att föra ned beslutandemakt och en argumentation 

emot ökad centralisering. Men där det samtidigt förs fram från MP, S och V att staten ska 

göra avkall på sin beslutandemakt på ett antal områden och istället övergå till att i högre grad 

samverka och bedriva översyn gentemot den regionala nivån. Det innebär utifrån det en 

svårttolkad beskrivning utav statens roll och funktion av de tre partierna och kan beskrivas 

som blandning mellan en argumentation utifrån avpolitisering och politisering.  
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7.2 Hur beskriver riksdagspartierna de huvudsakliga orsakerna till 
att förändra rådande samhällsorganisering? 
 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet belyser i sin följdmotion till 

regeringens proposition ”Regionalt utvecklingsansvar i vissa län” att den ökade belastningen 

på sjukvården är ett centralt motiv för att genomföra en regionaliseringsreform. Där man 

konstaterar att sjukvården blir alltmer kostnadskrävande, och där behovet av ökad 

specialisering av sjukvården kräver en kraftsamling av resurser. En regionaliseringsreform 

skulle enligt partierna innebära en effektivisering av sjukvården och en bättre samordning. 

Centralt i argumentationen från Mp, S, och V lyfts annars frågan om att en regionalisering 

skulle på ett bättre sätt möta arbetsmarknadens utveckling och de förutsättningar som antas 

ge tillväxt. Den kommunala och regionala nivån har enligt partierna alltmer börjat engagera 

sig i regionala utvecklingsfrågor, och bör enligt partierna ges ett starkare mandat för att 

kunna mer övergripande bedriva frågor som berör regional utveckling. Där orsakerna anges 

att vara att kraftsamla samhällets resurser på ett maximalt sätt. 113 Vidare beskrivs hur den 

statliga organisationen är dåligt samordnad på den regionala nivån och behöver struktureras 

upp för att bemöta den utveckling som sker. Det innebär enligt partierna att ge den regionala 

nivån ett samlat och tydligare ansvar för att kunna mer övergripande bedriva regional 

utvecklingspolitik.114  

 

Argumentationen kännetecknas av den orsaksbeskrivning utifrån avpolitisering, där begrepp 

som effektivisering har företräde i motiveringen av en reform av samhällsorganiseringen och 

där ekonomiska värden genomsyrar orsaksbeskrivningen. Det framförs dock inte explicit att 

orsakerna till en reformering beror på yttre påverkan genom globalisering och europeisering, 

utan där motiven till en reform framförs i mer vaga ordalag genom en argumentation att 

anpassa sig till att möta tillväxtens förutsättningar.     

 

 

                                                
113 Adnor Berit m.fl. (MP) (S) (V) motion 2009/10:K12  
114 Adnor Berit m.fl. (MP) (S) (V) motion 2009/10:K12   
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Miljöpartiet ger inget enskilt tydligt ställningstagande i sin argumentation kring orsakerna 

till en regionaliseringsreform. Det som lyfts fram i argumentationen kretsar främst kring 

vikten av att stimulera underifrånperspektivet och skapa ökat självbestämmande närmare 

medborgarna som skäl till en regionaliseringsreform. 115 

Socialdemokraterna lyfter fram i motionen ”Infrastrukturen i Mälardalen” som exempel på 

en region som måste stärkas genom ett starkare mandat och genom bland annat ökade 

infrastruktursatsningar. I motionen lyfts den ökade konkurrens mellan regioner i Europa som 

ett centralt motiv till reformering, där Sverige måste investera i infrastruktur för att kunna 

fortsätta att konkurrera gentemot andra europeiska regioner. ”Vi måste därför binda samman 

den i ett europeiskt perspektiv glesa befolkningsstrukturen i östra Mellansverige på ett bättre 

sätt för att vinna de konkurrensfördelar en storregion har.”116 Denna argumentation 

illustreras vidare genom att Socialdemokraterna konstaterar vikten av att genomföra en 

regionaliseringsreform utifrån den ökade konkurrensen. ”Vi tror att det är nödvändigt för 

framtiden för att vi ska kunna klara välfärden och för att Sverige ska klara konkurrenskraften 

gentemot omvärlden att vi också är effektiva i den offentliga delen av livet och möter de 

utmaningar som finns.”117  Socialdemokraterna anser att regionerna kommer att spela en 

viktig roll i framtiden, genom att storregionerna ska bidra med ökad tillväxt.”Men detta är så 

mycket mer, och det ser vi också i Skåne och Västra Götaland som har varit väldigt 

framgångsrika, inte minst näringspolitiskt, när det gäller att jobba med framtidsfrågor och se 

till att få en bra tillväxt och utveckling.”118Orsaksbeskrivningen centreras i argumentationen i 

hög grad utifrån avpolitisering, där ökad konkurrenskraft och yttre förutsättningar lyfts fram 

som motiv för att förändra rådande samhällsorganisering. Det finns vidare en tydlig tanke om 

betoning på effektivisering av samhällets resurser och där teknokratiska värden har företräde 

i argumentationen.  

                                                
115 Johansson, Mikael (Mp) anf.58 protokoll 2009/10:131 
116 Österberg, Sven Erik mfl (S) motion 2009/10:T49   
117 Österberg, Sven Erik. (S) anf  48,  interpellation 2007/08:817 
118 Österberg, Sven Erik. (S) anf  48, interpellation 2007/08:817 
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Vänsterpartiet pekar i ett debattinlägg på de regionförsök som genomförts i Västra Götaland 

och Skåne är exempel på hur en ökad regionalisering är gynnsam för Sverige. Utifrån att det 

skapat ökad tillväxt och skapar en bättre demokratisk legitimitet.  

”Det har skett en mycket positiv utveckling både när det gäller utveckling och tillväxt och att 

i ett medborgarperspektiv kunna påverka och få insyn – att få ett helhetsperspektiv”119 

 Vidare beskriver Vänsterpartiet hur ansvarskommitténs uppdrag grundade sig i ett centralt 

mål att säkra välfärden utifrån en solidarisk jämlikhetstanke, vilket Vänsterpartiet ställer sig 

bakom. I betoningen från Vänsterpartiet framförs både en betoning mot de de positiva 

ekonomiska effekter som den regionala nivån skapat tillsammans med att betona vikten av att 

säkra en jämlik välfärd. Vänsterpartiets argumentation kännetecknas av en tudelad 

argumentation utifrån avpolitisering och politisering, med betoning på både omfördelning 

och effektivitetsskäl för att motivera en regionreform.  

 

Centerpartiet lyfter fram i ett debattinlägg om den regionala demokratin att den regionala 

nivån idag brottas med ekonomiska problem, där en god välfärd måste säkras även i 

framtiden.120 Vidare lyfter Centerpartiet orsakerna för att genomföra en 

regionaliseringsreform ses som ett sätt att mer sammanhållet kunna bedriva en god regional 

utvecklingspolitik. De utmaningar som väntar menar Centerpartiet pekar på en 

regionaliseringsreform där medborgarna kommer närmare beslutsfattandet genom ett 

tydligare demokratiskt ansvarsutkrävande. ”Framtiden kräver en mer hållbar 

samhällsorganisation som bättre kan ta till vara den tillväxtkraft som finns lokalt och 

regionalt. En tydligare uppgiftsfördelning är också viktig för medborgarnas möjligheter att 

ställa krav och utkräva ansvar” 121 Centerpartiet lyfter fram i sin argumentation att 

huvudskälen för en reform grundar sig i ekonomiska och demokratiska skäl, där medborgaren 

tydligare ska sättas i centrum tillsammans med att en starkare regional nivå antas skapa bättre 

ekonomiska förutsättningar. Det tolkas som en argumentation som ligger närmast 

avpolitisering.  

                                                
119 Berg Marianne, (V) Anf. 34,protokoll 2009/10:131 
120 Johansson, Jörgen (C) anf 40, Interpellation 2007/08:333  
121Lööf, Annie, Tornberg Stefan, (C) motion 2008/09:K271  
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Folkpartiet lyfter fram i sin argumentation att den regionala nivån måste stärkas för att bättre 

kunna locka investeringar och konkurrera i en Europeisk kontext.  

”Även Sverige behöver därför regioner som kan ta upp konkurrensen om internationella 

investeringar och bli intressanta områden för företag och människor att verka i.”122 

Folkpartiet menar vidare att en ökad regionalisering ligger i linje med deras syn på 

medborgarinflytande och samhällsutveckling, där frågor om sjukvård och 

regionalsamhällsplanering ställer nya krav i dagens samhälle.  Staten anses enligt Folkpartiet 

vara för långt bort från medborgarna, och där kommunerna antas inte klara av en sådan stor 

uppgift. Utifrån dessa förutsättningar menar Folkpartiet att den regionala nivån måste stärkas. 

Vidare lyfter Folkpartiet fram den förändrade ekonomi som innebär nya förutsättningar, där 

de funktionella regionerna växer sig allt starkare, vilket ställer ökade krav på samordnade 

kommunikationer och tillväxtpolitik. Folkpartiet lyfter även fram vikten att ha medborgarna 

med sig på en regionaliseringsreform, där Folkpartiet menar att EU inte ska få bestämma hur 

samhällsorganiseringen ska se ut i Sverige. ”Och eftersom folkviljan är vägledande är det vi i 

Sverige, inte EU och dess strukturfonder, som avgör den formella regionindelningen i 

Sverige.”123 I argumentation lyfts en delvis splittrad bild fram, där det konstateras att Sverige 

måste anpassa sig den ökade europeiseringen. Samtidigt slås det fast att regionindelningen är 

en nationell angelägenhet som inte ska styras av EU men där tyngdpunkten i argumentationen 

betonar vikten av att att bemöta de yttre förändringar som sker utifrån en 

avpolitiseringsargumentation. Där ekonomiska värden är centrala utifrån att skapa starka 

funktionella och konkurrenskraftiga regioner.  

 

                                                
122 Berliner, Agneta m.fl (Fp) motion 2007/08:K276 
123 Berliner Agneta m.fl (Fp) Berliner, Agneta m.fl (Fp) motion 2007/08:K276 
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Kristdemokraterna menar i ett inlägg rörande den regionala demokratin att orsaken till att 

genomföra denna reform bygger på en allt snabbare globalisering av ekonomin. Enligt 

Kristdemokraterna är det utifrån dessa förutsättningar centralt om Sverige ska klara av de 

offentliga åtagandena att den regionala nivån stärks och ges en mer samordnat ansvar för 

regionalpolitiken. Vidare är denna reform enligt Kristdemokraterna ett sätt att sprida 

beslutsfattande demokratiskt till den regionala och lokala nivån från statsmakten. 124 Denna 

syn kan kopplas starkt till den argumentation utifrån avpolitisering där tyngdpunkten i 

argumentationen ligger på främst yttre påverkningar som globalisering ställer på enhetsstaten, 

vilket ställer krav på en ny samhällsorganisering.  

Moderaterna menar i ett debattinlägg att en starkare regional nivå är nödvändig för att 

stimulera tillväxt och möta dagens utmaningar.”Det krävs en regional aktör för att kunna 

hjälpa till att hantera de utmaningar som finns för både näringsliv och arbetsmarknad”125 

Vidare belyser Moderaterna i en motion att den regionala nivån blir alltmer central när 

nationsgränserna tynar bort genom ett ökat samarbete inom EU, där den regionala nivån 

anses ha en viktig roll att spela i att stimulera tillväxt och är ett naturligt steg i den fortsatta 

globaliseringen. 126 Det lyfts vidare fram att en starkare regional nivå ska skapas utifrån att 

främja en ökad mångfald, där olika regioner kommer utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och måste ges utrymme till detta utan att staten lägger sig i dess organisering. 
127 Vidare lyfts det fram hur staten genom dess myndigheter idag inte är samordnade på ett 

funktionellt sätt och behöver effektiviseras, och även att finansieringen av sjukvården 

behöver ses över genom dess skattefinansiering.128 Tyngdpunkten i argumentationen tolkas 

kretsa kring en betoning på främst ekonomiska värden utifrån ett externt tryck som ligger 

närmast avpolitisering. 

                                                
124 Odell, Mats (Kd) anf. 43, interpellation 2007/08:333  
125 Wallmark, Hans.  (M) anf 44, protokoll 2009/10:131 
126 Sander, Mats. (M)  
127  Wallmark, Hans, anf 47, 2009/10:131  
128 Andersson, Magdalena. Bengt Anders Johansson (M) motion 2007/08:K238 
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7.2.1Sammanfattning utav riksdagspartiernas orsaksbeskrivning   
Utifrån denna redogörelse kan det konstateras att det i hög grad råder en samstämmig syn 

utifrån hur riksdagspartierna motiverar en regionaliseringsreform. Det baseras på att 

riksdagspartierna generellt lyfter fram vikten av ökad rationalisering och effektivisering av 

samhällsorganiseringen, där det finns generellt en betoning på att en regionaliseringsreform 

är nödvändig utifrån både externa och interna orsaker. Genom en betoning på att bemöta en 

ökad konkurrens och europeisering och utifrån det säkra och effektivisera välfärden. 

Sammstämmigheten bland partierna illustreras vidare genom en betoning av att skapa 

konkurrenskraftiga regioner, där storregioner antas skapa ökad tillväxt i en ökad europeisk 

konkurrens. Det kan konstateras vidare att det i debatten från partierna rent generellt förs 

fram en teknokratisk beskrivning där ekonomiska värden ges företräde och där 

utjämningsargument och omfördelningsargument inte ges lika stort utrymme överlag i 

debatten. Vänsterpartiet är det parti som mest tydligt lyfter fram utjämningsorsaker, och 

sammantaget har en tudelad syn i sin orsakbeskrivning.  Den teknokratiska 

orsaksbeskrivningen exemplifieras tydligast av hur Socialdemokraterna motiverar att 

välfärden tryggas utifrån vikten av att skapa konkurrenskraftiga regioner och genomföra en 

effektivisering av det offentliga livet. Samtliga partier ser vidare en regionaliseringsreform 

som ett sätt att stärka den demokratiska legitimiteten genom att besluten kommer närmare 

medborgarna. Närmast idealtypen tolkas Socialdemokraterna vara genom att konkretisera 

orsaksbeskrivningen närmast utifrån avpolitisering. 
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7.3 Vilka lösningar förs fram av riksdagspartierna i frågan om ökat 
regionalt självstyre?  
 

Miljöpartie, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser i sin följdmotion till 

regeringens proposition ”Regionalt utvecklingsansvar i vissa län” att det är centralt för att 

klara de åtaganden i dagens samhälle att den regionala nivån ges ett tydligare ansvarsområde.  

”För att nå maximal kraft – som kan bidra till den nödvändiga resursökning som krävs för 

att fullt ut klara samhällets åtaganden – bör de nya och större regionerna ges ett samlat 

ansvar för regional utveckling.”129 

 En regionaliseringsreform måste samtidigt enligt partierna säkra och stärka statens roll på 

den regionala nivån i att stödja och medverka i att forma regionalpolitiken. Det görs genom 

att stärka länsstyrelsens övergripande roll. Vidare krävs en ökad samverkan kring regionala 

utvecklingsstrategier och möjligheter för att mer övergripande kunna fatta beslut om 

nationella prioriteringar rörande bl.a forskning, arbetsmarknad och infrastrukturssatsningar.  

Vidare pekar MP, S, och V på vikten av att staten ska ta ett aktivt ansvar i regionindelningen 

genom att presentera en helhetslösning som tar hänsyn till att säkra lika förutsättningar 

runtom i landet. Det finns en risk enligt partierna att vissa regioner riskerar att förbises och 

väljas bort i regionindelningen och att det riskerar leda till resursmässig splittring, där de 

regioner som hamnar utanför riskerar att inte klara av sina välfärdsåtaganden och inte stå sig i 

konkurrensensen. En sådan utveckling menar man går i motsatt riktning mot den nödvändiga 

regionalpolitik som krävs enligt Mp S, och V ”där syftet är att skapa livskraftiga regioner i 

hela Sverige, inte bara i välmående tillväxtregioner.” 130Det kan ses som att i hög grad 

präglas av en argumentation utifrån politisering, där det finns betoning på att staten ska 

garantera en jämlik välfärdsservice i hela landet. Partierna anser vidare att staten ska ta ett 

aktivt ansvar i regionprocessen för att motverka en regional splittring av landet där partierna 

betonar att hela landet ska utvecklas tillsamans på ett konkret sätt. Det kan dock konstateras 

att argumentation samtidigt präglas av att vilja överföra ökad beslutanderätt till den regionala 

nivån. Dock anses huvudtyngden i argumentationen ligga närmare politisering, mot en tydlig 

vilja i argumentation utifrån att vilja ta aktiv del i den politiska styrningen.     

 

                                                
129 Adnor Berit m.fl. (MP) (S) (V) motion 2009/10:K12  
130 Adnor Berit m.fl. (Mp) (S) (V) motion 2009/10:K12  
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Miljöpartiet lyfter i enlighet med S och V att staten måste ta ansvar genom att för att säkra 

att en helhetslösning för sjukvård och infrastruktur där Miljöpartiet påpekar att det finns en 

risk att visa län hamnar utanför i regionprocessen, vilket Miljöpartiet menar riskera att göra 

vissa län till vinnare och andra till förlorare. ”Vad tänker Värmland då på? Om de inte vill 

vara med i Mälardalen och inte får komma in i Västra Götaland, ska de ansluta sig till Norge 

då? Det är möjligt. Det kanske är en framtid.”131  Staten ska istället inverka aktivt i att starta 

dialog mellan olika parter och föra regionaliseringsprocessen framåt men samtidigt värna om 

underifrånperspektivet. Miljöpartiet tolkas argumentera närmast idealtypen politisering, där 

staten anses ha en aktiv och viktig roll i regionprocessen genom att säkra så att staten har en 

central del i samhällsstyrningen. 

 

Socialdemokraterna lyfter fram vikten av att staten tar en central roll i 

regionaliseringsprocessen, där S menar att det krävs ett helhetsgrepp i regionfrågan för att 

säkra att inte landet splittras mellan resursmässigt starka och svaga regioner.  

” En sådan utveckling kan bara splittra landet och bidra till skillnader när det gäller 

möjligheter att ge god vård och annan service. En sådan utveckling strider mot det 

nödvändiga syftet med regionpolitik, nämligen att få livskraftiga regioner i hela Sverige och 

inte bara i redan välmående regioner.”132 

Socialdemokraterna lyfter samtidigt fram vikten av dialog mellan olika parter i 

regionprocessen men där regeringen har huvudansvaret för samhällsutveckligen. Där staten 

måste se till att en regionsprocess främjar hela landets utveckling och inte enbart starka 

regioners intressen. 133 Det tolkas som en argumentation närmast politisering. 

 

 

                                                
131 Johansson, Mikael, (Mp) protokoll 2009/10:131 
132 Johansson, Pia (S) 2009/10:131 
133 Österberg, Sven-Erik (S) anf. 44 2007/08:136 
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Vänsterpartiet menar i sin argumentation att det krävs ett tydligt engagemang från statligt 

håll, utifrån en helhetslösning av Ansvarskommitténs slutbetänkande. Vilket anses vara 

centralt för att undvika en splittring av landet och skapa en ökad ojämlikhet till 

välfärdsresurser. ”Det är en utveckling som i värsta fall för med sig att landet splittras och 

att det inom landet kan komma att uppstå stora skillnader vad gäller att ge god sjukvård och 

annan service för alla – för hela befolkningen.”134 En argumentation som tolkas stå närmast 

med politisering, där vikten av att staten har en central roll att säkra rätten till lika 

välfärdssresurser och motverka regionella skillnader. 

 

Centerpartiet ser ansvarskommitténs förslag till ny regional indelning som ett positivt steg i 

rätt riktning för att stimulera tillväxt på lokal och regional nivå, men Centerpartiet vill gå 

ännu längre genom att delegera fler nationella uppgifter till regional nivå. ”Centerpartiet har 

förordat att näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, infrastruktur och huvudmannaskap för 

högre utbildning är uppgifter som med fördel kan ligga på den regionala nivån.”135  

Vidare så motsätter sig Centerpartiet att staten ska gå in och styra regionaliseringen, det ska 

istället komma genom initiativ underifrån. ”Regioner måste kunna se olika ut. Den nationella 

nivåns ansvar är att se till att en ny regionindelning sker så att det ger goda förutsättningar 

för demokrati, tillväxt och utvecklingskraft i alla delar av Sverige.”136 Centerpartiet pekar 

vidare på att en markant skillnad jämfört med ansvarskommitténs förslag är att Centerpartiet 

står bakom en regionprocess som börjar underifrån vilket medför en asymmetrisk 

samhällsorganisering.137 För att detta ska kunna genomföras så krävs det enligt Centerpartiet 

en ändring av konstitutionen och införandet av en tvåkammarriksdag för ytterligare bidra till 

ökat lokal och regionalt självstyre. ”Genom en ny grundlag där det klart och tydligt framgår 

vilka kompetensområden kommunerna, regionerna respektive den centrala makten har kan 

federalism tillämpas i praktiken ”138 Centerpartiet uttrycker i sin argumentation på ett 

konkret sätt en argumentation utifrån avpolitisering, där den regionala nivån ska ges ökat 

maktutrymme genom att överföra statliga uppgifter till den regionala nivån, tonvikten ligger 

vid att skapa tillväxtstarka regioner.  

                                                
134 Berg, Marianne (V) anf. 34, protokoll 2009/10:131 
135 Lööf, Annie, Tornberg, Stefan (C) motion 2008/09:K271 
136 Lööf, Annie, Tornberg, Stefan (C) motion 2008/09:K271 
137 Tornberg Stefan (C) anf 48, protokoll 2009/10:131 
138 Lööf, Annie, Tornberg, Stefan (C) motion 2008/09:K271 
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Dock finns det i argumentationen en tudelad betoning utifrån teknokratiska skäl och 

demokratiska skäl, där argumentationen baseras i hög grad utifrån en tanke om att föra 

makten närmare medborgarna genom en decentralisering av beslutanderätten och genom att 

stärka den demokratiska legitimiteten. Samtidigt lyfts begrepp som tillväxt och regional 

utveckling centralt i argumentationen. 

 

 

Folkpartiet menar att regionbildningar måste komma från en vilja underifrån och inte ske 

genom en central styrning, där regionerna ska tillåtas att se olika ut i sin form och funktion. 

Det centrala är enligt Folkpartiet att ha folkviljan med sig i en regionaliseringsreform. 139  

Det konstateras vidare att det krävs ett tydligare och bredare mandat kring frågor som rör 

regionala nivån. ”Sverige behöver funktionella regioner som bygger på människors 

rörelsemönster. Politiken behöver svara upp mot den utvecklingen.”140 Där frågor som rör 

tillväxt, sjukvård, utveckling, kollektivtrafik och sjukförsäkringar är exempel på områden 

som bör delegeras till den regionala nivån och där statliga uppgifter bör övergå till den 

regionala nivån i högre grad. Staten ska fortsättningsvis stödja starka och funktionella 

regioners utveckling. För att vidare kunna genomföra denna förändring menar Folkpartiet att 

en lagändring krävs för att föra att tillförsäkra att den regionala nivån ges ett starkare mandat 

att kunna bemöta staten vid samverkan och som en jämlik förhandlingspart.141 

Argumentation antas här vara kopplas i hög grad utifrån avpolitisering, där det finns en stark 

betoning mot delegering av politiken till den regionala nivån, där staten ska göra avkall på 

samhällstyrningen.  

 

                                                
139 Bargholtz, Helena (Fp) anf. 45 2009/10:131 
140 Berliner, Agneta m.fl (Fp) motion 2007/08:K276 
141 Berliner, Agneta m.fl (Fp) motion 2007/08:K276 
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Kristdemokraterna menar i sin argumentation utifrån rådande förutsättningar att 

regionprocessen ska komma underifrån och inte genomföras utifrån centrala direktiv. 

Kristdemokraterna menar vidare att vid första anblick så kan en storregionreform vid en 

kunna betecknas som en centralisering av makten, men där Kristdemokraterna lyfter att det 

ska ses som en decentralisering. Det är ju att föra ned tidigare centraliserad makt som har 

funnits hos staten till folkvalda som finns i regioner som är ändamålsenliga när det gäller 

arbetsmarknadens funktionssätt (..)”142 Kristdemokraterna pekar vidare på det regionala 

mandatet bör utökas till att gälla om frågor som rör regional tillväxt och näringslivets villkor 

som exempel på frågor som bör överföras från staten till den regionala och lokala nivån. 143 

Argumentationen tolkas ligga närmast avpolitisering, där decentralisering och delegering av 

den statliga makten betonas i Kristdemokraternas argumentation. 

 

Moderaterna betonar i sin argumentation vikten att ha ett lokalt perspektiv och att 

engagemanget och viljan till att gå samman storregioner ska komma underifrån, där olika 

delar av Sverige måste arbeta utifrån sina demografiska och geografiska förutsättningar. Det 

lyfts fram att Moderaterna ställer sig negativa till en centraliserad indelning av storregioner. 

Sverige utvecklas på olika sätt och det ska respekteras i en reform mot storegioner där 

engagemanget ska komma underifrån.  

”Vi motsätter oss kommitténs förslag. Inte frågan om ett regionalt samarbete, men hur ett 

sådant samarbete ska formeras. Eftersom Sverige ser olika ut i olika delar av landet, anser vi 

att det inte nödvändigtvis måste vara en exakt likadan organisation överallt.”144 

Moderaterna menar att en ökad mångfald av lösningar bör stimuleras, där olika delar av 

Sverige tillåts att utvecklas i sin egen takt.145 Vidare lyfts det fram att det krävs ett tydligare 

regionalt ansvar där regionerna ges ett tydligare utrymme att gå samman i interregionala 

avtal. ”Att ge regioner möjlighet att själva ingå avtal med andra regioner, inom eller över 

gränserna, är ett naturligt steg i den fortsatta globaliseringen.”146  

 

                                                
142 Odell, Mats (Kd) anf. 49, interpellation 2007/08:817 
143 Odell, Mats (Kd) anf 41, interpellation 2007/08:333   
144 Andersson, Magdalena. Johansson, Bengt (M) Motion 2007/08:K238 
145 Wallmark, Hans (M) anf 47, protokoll 2009/10:131 
146 Sander, Mats (M) Motion 2008/09:K245 
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Det tolkas som en argumentation utifrån avpolitisering, där Moderaterna motsäger en central 

styrning av regionprocessen och att den regionala utvecklingen ska tillåtas att variera inom 

landet där det i högre grad anses vara upp till regionerna själva att ta ansvar och låta 

regionerna växa fram utifrån egen förmåga. Samtidigt framförs en mer skeptisk ton jämfört 

med de övriga partierna över huruvida det förslag som presenterats av Ansvarskommittén är 

vägen framåt, då det beskrivs som en central indelning som motverkar mångfald. 

Moderaterna betonar istället vikten av ett underifrånperspektiv där den kommunala och 

regionala nivån själva får fatta beslut om hur de vill hantera regionaliseringsfrågan.    

 

7.3.1 Sammanfattning utav riksdagspartiernas lösningar:   
I partiernas beskrivning av lösningar så kan det konstateras att det råder en tydlig skiljelinje 

på vilket sätt en regionaliseringsreform ska genomföras. Det tolkas som att grunda sig i en 

skiljelinje gällande synen på statens roll i regionalpolitiken, utifrån politisering och 

avpolitisering.  Där Mp, S, och V lyfter fram vikten av att skapa livskraftiga regioner i hela 

landet där likvärdig välfärdsservice sätts i centrum. Det grundar sig i en argumentation 

utifrån att staten ska aktivt styra regionaliseringen och säkra att så att vissa regioner inte väljs 

bort i processen. Medan allianspartierna istället betonar vikten av mångfald, där regioner ska 

få se olika ut och utvecklas utifrån egna förutsättningar och en betoning mot att stärka starka 

funktionella regioner, där regionaliseringsprocessen ska komma underifrån från de lokala 

företrädarna och civilbefolkningen. Det kan ses som en ideologisk skiljelinje i synen på 

statens roll i regionalpolitiken, mellan att förorda en symmetrisk samhållen 

samhällsorganisering och asymmetrisk samhällsorganisering som antas växa fram underifrån.  

Mp, S och V tolkas gemensamt argumentera utifrån en politiseringsargumentation, medan C, 

Fp, Kd, och M lyfter fram en argumentation utifrån avpolitisering, där Centerpartiet och 

Folkpartiet markerar denna ståndpunkt tydligast genom bland annat grundlagsändringar med 

syfte att stärka den regionala nivån. När det gäller överförande av beslutanderätt och 

ansvarsområden så är argumentationen från riksdagspartierna i hög grad likstämmig och 

fokuserar på att stärka den regionala nivån. Det kan noteras vidare att inget parti ställer sig 

kritiska till en fördjupad regionalisering, där skiljelinjerna snarare kretsar kring på vilket sätt 

och i vilken takt en reform ska komma till stånd.  
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7.4 Sammanfattande analysschema  
 
Parametrar Fråga Utfall 

Verklighetsbeskrivelse Hur beskriver 
riksdagspartierna den 
rådande 
samhällsorganiseringen 
utifrån statens roll och 
funktion?   

Mp, S och V argumenterar utifrån en tudelad 
syn på statens roll med både tendenser av en 
argumentation utifrån avpolitisering och 
politisering.   

 
C, Kd, Fp och M, betonar i högre grad en 
tillbakadragen stat utifrån avpolitisering, där 
C konkretiserar denna argumentation 
närmast idealtypen avpolitisering.  

Orsaker  Hur beskriver 
riksdagspartierna de 
huvudsakliga orsakerna 
till att förändra rådande 
samhällsorganisering? 

I hög grad en samstämmig argumentation 
från riksdagspartierna där ekonomiska 
värden som ökad konkurrens och 
effektivisering utifrån avpolitisering ges 
företräde. S konkretiserar denna 
argumentation närmast idealtypen utifrån 
avpolitisering.  

Lösningar Vilka lösningar förs 
fram av 
riksdagspartierna i 
frågan om ökat 
regionalt självstyre? 

Mp, S och V argumenterar utifrån en 
politiseringsargumentation med betoning på 
en aktiv stat, där utjämningsargument ges 
företräde i debatten rörande genomförandet 
av en regionaliseringsrefrom. 
 
C, Kd, Fp och M betonar i högre grad en 
avpolitiseringsargumentation utifrån en 
betoning mot starka funktionella regioner 
och en assymetrisk samhällsorganisation.     
C och Fp lyfter fram denna argumentation 
närmast idealtypen avpolitisering.  
 

Teckenförklaring: Centerpartiet (C) Folkpartiet (Fp) Kristdemokraterna (Kd) Moderaterna (M) Miljöpartiet (Mp) 

Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) 
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8. Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att analysera riksdagsdebatten om ett fördjupat regionalt 

självstyre mellan 2007-2010 och pröva om det är ett fall utav en avpolitisering av vänster-

högerskalan. Det skedde genom en idealtypsindelning utifrån två skilda teoretiska perspektiv 

i synen på regionalpolitik genom begreppen avpolitisering och politisering. Utifrån den 

definierade analysmodellen renodlades tre frågeställningar för att analysera riksdagsdebatten 

om införandet av storregioner. Resultatdelen av den genomförda studien påvisar att debatten 

kring ökad regionalisering inte kan ses i sin helhet som en avpolitisering av vänster-

högerskalan. Det grundar sig i de skiljelinjer som kan skönjas i argumentationen kring hur 

partierna värderar statens roll och funktion och hur partierna beskriver hur de vill förändra 

rådande samhällsorganisering. Miljöpartiet (Mp), Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet 

(V) betonar i högre grad vikten av en aktiv stat i att utforma regionalpolitiken, där partierna 

mer tydligt slår fast att staten har det övergripande ansvaret att säkra välfärden, jämfört med 

Centerpartiet (C) Folkpartiet (Fp) Kristdemokraterna (Kd) Moderaterna (M).  Där de senare 

nämnda partierna i högre grad betonar en mer tillbakadragen stat i den regionala politiken, 

där regioner ska få möjlighet att utvecklas och konkurrera efter egen förmåga. 

Regionaliseringsreformern ses av C, Fp, Kd och M som ett sätt att flytta ned beslutandemakt 

och främja decentralisering och motverka ökad centralisering.  

 

Utifrån hur partierna motiverar orsakerna till en regionaliseringsreform så kan en samstäming 

argumentation från partierna uttolkas, där ekonomiska värden utifrån ökad effektivisering och 

rationalisering anges som centrala argument för att genomföra en reform och där utjämnings 

och omfördelningsargumentet inte ges samma företräde i debatten.  Socialdemokraterna 

utmärker sig mest tydligt genom att i högre grad lyfta fram konkurrensargument jämfört med 

de övriga partierna för att motivera en regionaliseringsreform. Rörande hur partierna 

beskriver hur de vill förändra rådande samhällsorganisering så tolkas skiljelinjerna mellan 

partierna främst kretsa kring hur en regionindelning ska genomföras, där MP, V och S 

betonar vikten av en aktiv stat i regionaliseringsprocessen.  



  
Institutionen för samhällsvetenskaper 

 

47     
 

Där likvärdighet till välfärdsresurser är ett centralt begrepp medan C, Fp, Kd och M betonar 

vikten av att tillåta olika regioner utvecklas åt olika håll utifrån en assymetrisk 

samhällsorganisering där staten ska ha mer tillbakadragen roll och betonar istället vikten av 

mångfald. Trots skillnaderna i argumentationen i två av studiens frågeställningar så kan det 

konstateras att partierna delar en liknande problembild. Där den nya regionalismens 

ideologiska idestruktur som Fernandez och Andersson m.fl beskriver i sin forskning är 

dominerande i debatten. Där riksdagspartierna lyfter fram i debatten konsekvenserna av ökad 

europeisering och globalisering som centrala orsaker för en reformering och där 

teknokratiska argument utifrån behovet av ökad effektivisering och konkurrens är centrala 

begrepp i debatten. En regionaliseringsreform stöds i debatten av samtliga partier, men där 

skiljelinjerna i denna studie påvisar att det handlar främst om på vilket sätt och i vilken takt 

en regionaliseringsreform ska komma till stånd.     
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