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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the problems of building a new region in the 
Southeast part of Sweden. The idea of a big south Swedish region is brand new; no former 
studies in this area have been done before. The main analytical focus of this study is 
legitimacy, identity and democratic credentials. The study has been carried out by interviews 
with several leaders in organizations working with the collaborations of the smaller regions in 
to the big region. The method of this study has been a single-case study and dialogue 
interviews. The interviews have been made from an analytical framework. The results show 
that all organizations are consistent that the democracy will be more clear with a directly 
elected regional parliament and three levels of administration; the state, the region and the city 
but it has also shown a concern about the distance between citizens and the politicians in a 
new big region. Almost all organizations admit that identification is an important issue. They 
think that identity is not a main reason to build a region upon due to the debate about identity 
among citizens and political parties in the north Kalmar County, Kronoberg County and the 
Southwest side of the Skåne County about other region possibilities. If the organizations fail 
to convince the citizens in the Counties about the advantages of the new region, the citizen’s 
legitimacy towards the new region will also fail. Then they start to work against each other 
instead of together in the new region. Two organizations admit that the Swedish European 
Union membership have had an impact on the discussions about a new regional level.  
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1 Inledning 
 

I Europeiska Unionen har man tagit ställning till att besluten skall fattas på den nivå som 
beslutet berör, det som kallas inom den konservativa ideologin, subsidiaritetsprincipen. Detta 
betyder att medlemsländerna inom unionen måste ha en fungerade regional nivå, där man kan 
besluta över större områden och ett betydande invånarantal. I Sverige tas ofta Region Skåne 
och Region Västra Götaland fram som två exempel på fungerande regioner. Om Sveriges 
skall kunna leva upp till subsidiaritetsprincipen måste varje del av Sverige tillhöra en region, 
vissa regioner måste slås ihop med varandra för att öka skatteuttag och invånarantal. Därför är 
det väldigt intressant att studera den sydöstra delen av Sverige, utifrån olika frågor som man 
har att ta ställning till inför en regionbildning.     
”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central eller på 
regional eller lokal nivå, och därför på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå. 

Unionens institutioner ska tillämpa subsidiaritetsprincipen i enlighet med protokollet om 
tillämplig av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. De nationella parlamenten 
skall se till att subsidiaritetsprincipen följs i enighet med förfarande som anges i protokollet.” 
Lissabonfördraget, Avdelning 1 allmänna bestämmelser, artikel 5 

Många anser att en regionalisering som skall både vara hållbar, ha demokratisk förankring 
och kulturell substans måste utgå från andra kriterier än byråkrati och politik. De menar att 
man inte kan skapa livskraftiga regioner genom direktiv från ovan eller lagstiftningsvägen 
utan att en region kan bli verklighet först när den är uttryck för en sociologisk realitet som har 
sin grund i en historisk och kulturell kontinuitet. Den regionala identiteten måste således växa 
fram underifrån.  

1.1 Regionfrågan i Sverige 

Regionalpolitiken har förutsatt ett nära samarbete mellan stat och näringsliv i Sverige. Den 
har vilat på lojalitet mot en överordnad planeringsidé från fackföreningsrörelsen, näringslivet 
och de regionala intressena. Den har också inbegripit en gemensam föreställning om scenen 
för detta spel: staten Sverige med sitt territorium, indelat i administrativa regioner, län.  

Lojaliteten mot staten och dess myndigheter har en lång historia i Sverige. Dessa rötter letar 
sig tillbaka till Luthers och hustavlans värld, där undersåtlighetens kärva budskap gavs 
överjordisk legitimitet. Den har också blivit en inrotad vana i ett land med en gammal 
centraliserad statsledning. De statliga enhetsverk Gustava Vasa inledde, som vann fastare 
organisatorisk form genom 1600-talets länsorganisation (1634 års regeringsform) och som 
fullbordades genom avskiljandet under två århundranden av stormaktsväldets etnisk och 
språkligt perifera delar, ledde till en territorialstat av ovanlig enighet. Stockholms roll som 
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centrum för statens makt och auktoritet, i synnerhet gentemot rikets norra delar, har varit 
påfallande och tämligen oomstridd. Staten har heller inte varit nådig mot regional 
tilltagsenhet.  

Statsvetarna Seymor M. Lipset och Stein Rokkan formulerade på 1960-talet tre 
förutsättningar för uppkomsten av organiserad regionalism: kraftig koncentration av en 
motkultur inom ett begränsat område; få kommunikationsmöjligheter med omvärlden och 
ringa förhandlingsvana med nationalstatens centrum; minimalt ekonomiskt beroende av den 
politiska metropolen (Stockholm). (Gidlund och Sörlin, 1993, s.158-159) 

I en kunskapsekonomi som vi lever i idag ökar betydelsen av kluster och nära geografiska 
avstånd. Kunskap, särskild ny sådan och sådan som är under utveckling är en viktig 
komponent i en kunskapsekonomi och har ofta en geografisk dimension. Till skillnad från 
information bygger kunskap ofta på kontakt mellan individer och kan inte lätt överföras som 
information på elektroniskt sätt. En annan viktig komponent i tillväxtregioner är att det finns 
bra infrastruktur och bostäder. Globaliseringsrådet föreslår därför utbyggnad av infrastruktur i 
storstadsregioner, regionala centra och områden med komparativa lokala fördelar. 
Globaliseringsrådet förordar dessutom steg mot marknadsmässiga hyror vilket borde innebära 
större byggnation i regioner med hög efterfrågan. Globaliseringsrådet menar också att den 
traditionella solidariska lönepolitiken gör att strukturomvandlingen sker snabbt för att de lägre 
produktiva företagen inte kan betala de centralt satta höga lönerna. Det betyder att företag i 
regioner med lägre produktivitet försvinner och att arbetskraften måste söka sig till expansiva 
regioner annars väntar arbetslöshet. Mer geografiskt differentierade löner, priser och 
hyresnivåer skulle dock göra det möjligt för företag i regioner med lägre produktivitet att 
konkurrera med lägre löner. (Braunerhjelm, 2009, s.326-327) 

På detta sätt är det möjligt för Blekinge som är en mindre resursstark del med lägre 
utbildningsgrad och lägre genomsnittsförmögenhet att konkurrera med Skåne eller i ett 
samarbete konkurrera med Göteborg/Stockholms regioner.  

Det är inte meningen att beslutsfattare skall sitta i Stockholm och rita kartor som inte har 
gehör i de olika regionerna. Den generella frågan om den framtida samhällsförvaltningen på 
regional nivå måste självfallet ses i ett långsiktigt perspektiv. De lösningar som 
regionberedningen hittar för den regionala samhällsnivåns uppbyggnad och indelning måste 
utgå från de enskilda människornas behov och ha siktet riktat emot framtiden. Att hitta vägar 
för att öka medborgarnas möjligheter till inflytande ser före detta civilminister Inger 
Davidsson som en av de viktigaste framtidsfrågorna. (Ulveson, 1994, sid 5) 

Om regioner ska få tillväxt i ekonomin; om näringslivet ska få den konkurrenskraft som 
behövs, då krävs det bra kommunikationer för att förflytta varor och människor till 
marknaderna ute i Europa – och för att förflytta idéer och meddelanden på elektronisk väg. Då 
krävs det utbildad arbetskraft. För att erbjuda det måste regioner ha tillgång till högre 
utbildning. Regionen måste ha bra inomregionala kommunikationer för att vidga den lokala 
arbetsmarknaden. Regionen måste ha god livsmiljö, där ett rikt kulturliv och tillgång till bra 
sjukvård är viktiga delar. Det är enligt Bengt Mollstedt före detta ordförande i 
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landstingsförbundet dags att gå vidare ett steg i den svenska traditionen: Att kombinera 
enhetsstaten fördelar med att, i takt med att befolkningens önskan och förmåga stiger, lägga 
ett allt tyngre ansvar på självstyret ute i landet. (Ibid, sid 9-10) 

Det är i vetenskapens värld av globala flöden av kapital, människor, idéer och teknologi som 
regional och lokal egenart blir en konkurrensfördel. I en värld av isolerade regioner och slutna 
stater finns inte samma konkurrens och överblick, och därmed inte heller samma 
områdesspecifika fördelar att dra nytta av.  För att företagen skall kunna ha en 
konkurrensfördel anses det numera att hemmabasen har en stor betydelse för företagens 
konkurrensförmåga internationellt. Flera förhållanden av stor betydelse i en sådan bas hänger 
samman med tillgången på kollektiva nyttigheter och hur väl en rad samhällsfunktioner är 
organiserade. Det bör finnas en väl utbyggd fysiskt infrastruktur i form av goda transport- och 
kommunikationsmöjligheter. Det bör finnas inte bara den service som företagen eftersträvar 
direkt, utan också olika former av sociala och kulturella tjänster som svarar mot enskilda 
människors behov och preferenser. Framgångsrika hemmabaser kan beskrivas som regionala 
kulturkretsar, som områdesspecifika härdar för kunskapsuppbyggnad och unik kompetens. 
Viktigt tycks den regionala rivaliteten mellan besläktade företag vara. Inom synhåll för 
varandra tränas företag för framgångsrik internationell konkurrens. Här finns en tydlig 
parallell med idrottens värld enligt Gunnar Törnqvist, Professor i ekonomisk geografi vid 
Lunds universitet. (Ibid, sid 21-24)    

Detta är idéer som bör finnas med i förhandlingarna om en eventuell kommande ny region. 
Det är viktigt för den sydöstra delen av Sverige att skapa en konkurrensfördel både gentemot 
andra storstadsregioner i Sverige men också gentemot andra regioner i grannländerna.  

Redan 1997 drogs de första försöken med regionförbund igång (Kalmar och Gotland) och 
sedan 1 januari 2003 har de varit möjligt för alla kommuner och landsting att bilda 
samverkansorgan (regionförbund) inom länen i Sverige. De har till uppgift att svara för 
regional utveckling inom det län de verkar inom.  

Ett samverkansorgan (regionförbund) har till uppgift att utarbeta och fastställa en strategi för 
länets utveckling som kommunerna inom länet och landstinget avser att genomföra i 
samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om 
vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete samt upprätta och fastställa länsplaner för 
regional transportinfrastruktur. Detta skall man följa upp och återrapportera resultaten 
årligen till regeringen. (lag 2002:34) 

Det finns 13 regionförbund i Sverige där samtliga kommuner inom länet är medlemmar och 
där även landstingen kan ingå;  

Region Västerbotten, Regionförbundet Jämtlands län, Region Dalarna, Region Gävleborg, 
Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Östsam, 
Regionförbundet Jönköpings län, Region Värmland, Regionförbundet Södra Småland, 
Regionförbundet Örebro, Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge.  
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Tidigare fanns många arenor men ingen där samtliga ledande kommun och landstingspolitiker 
kunde träffas och fatta beslut i regionerna. Det var Gotland och Kalmar 1997, som var först ut 
med att försöka bilda regionförbund. Då flyttades regionala utvecklingsfrågor över från 
länsstyrelsen, landstinget och kommunförbunden över till regionförbunden. Syftet var att 
utveckla nya former för en bättre demokratisk förankring av de regionala utvecklingsfrågorna.   

Den parlamentariska Ansvarskommittén fick i uppdrag av regeringen 2003 att utreda 
strukturen och arbetsfördelningen inom samhällsorganisationen. Brister och styrkor skulle 
belysas. Samhällsförändringar som skulle kunna leda till förändrad samhällsorganisation 
skulle identifieras och belysas. 

Kommitténs förslag i det första delbetänkandet var 

- En strategi för en tydligare ansvarsfördelning i samhällsorganisationen vid 
flernivåstyrning där en renodling av ansvaret inte är möjligt eller lämplig och som tar 
sikte på ökad utvecklingskraft, 

- En strategi för ökad utvecklingskraft på kommunalnivå som bygger på en tydlig 
ansvarsfördelning mellan kommunal och statlig nivå, samt 

- En strategi på statlig nivå som innefattar tvärsektoriell utveckling av statlig 
verksamhet och statlig styrning 

I ett andra steg ansåg man att de primära frågorna var förhållandet mellan regering och 
myndighet samt ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.  

Ansvarskommittén fick ett tilläggsdirektiv den 23 juni 2004 där man skulle belysa det 
kommunala uppdraget.  

- Om det samlade kommunala uppdraget skall vara samlat på en eller fördelat på två 
direktvalda nivåer. Om kommittén kommer fram till att två nivåer är den mest 
ändamålsenliga skall den överväga hur relationen mellan de två skall se ut, 

- Om kommunalsamverkan kan vara också mellan kommuner och landsting kan vara ett 
effektivt alternativ och komplement till förändringar av struktur och 
uppgiftsfördelningar, 

- Om det kan finnas behov av en differentiering av uppgifter och struktur mellan olika 
kommuner och landsting. I det sammanhanget bör kommittén ta hänsyn till de olika 
behov som finns i olika delar av landet. Kommittén bör här t.ex. ta hänsyn till 
regeringens storstadsarbete. Om kommittén finner att förutsättningarna finns skall 
den lämna förslag på en uppgiftsdifferentiering. 

I uppdraget låg också att se över den regionala utvecklingen och den regionala 
samhällsorganisationen samt den statliga styrningen av samhällsorganisationen.  

Ansvarskommitténs slutbetänkande kom den 27 februari 2007 
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Förslagen från Ansvarskommittén är beroende av en ny regionalindelning men tydliga 
kriterier skall finnas enligt följande: 

1. Gemensam läns- och kommunindelning som även de statliga myndigheterna skall följa  

2. Riktvärde på invånarantal på 1-2 miljoner 

3. Varje region skall ha ett eget regionsjukhus 

4. Varje region skall minst ha ett universitet med betydande fasta forskningsresurser 

5. Arbetsmarknadsregionerna som de tänkas komma se ut 2030 skall vara byggstenarna 
för de nya läns- och regionkommunindelningarna 

6. Indelningen skall ske så att invånarna skall känna anknytning 

Ansvarskommitténs egen uppfattning är att initialt kan betänkandet medföra 
övergångskostnader men att reformen som sådan kan medföra sänkta kostnader. Den 
reformerade samhällsorganisationen anses kunna ge bättre lösningar och bättre beslut på 
framtidens utmaningar och de framtida problemen anses bli mindre efter det att reformen har 
genomförts. Central ledning i en region kan möjligen ge stordriftsfördelar men en stor 
organisation kan också kräva en stor kontrollapparat med ökade kostnader som följd. 
Organisationsförändringarna kan kräva omfattande resurser men i förlängningen mer effektiv 
verksamhet. Den kommunala självstyrelsen anses kunna öka om regionkommuner inrättas, 
möjligen kan dessa även överta ledningen av den regionala utvecklingen.    

Ansvarskommitténs slutbetänkande ligger i stor del överens med studien, att invånarna i den 
nya kommande regionen skall känna anknytning till regionen. Hur vida dessa överensstämmer 
med intervjupersonernas tankar återstår att se under intervjuerna. Regeringen har dock gett 
klartecken under hösten 2013 för Kronobergslän att bilda regionkommun 1 januari 2015.  

Ansvarskommitténs slutbetänkande kom inte att genomföras i sin helhet, men som en 
konsekvens av utredningen trädde den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lagen innebar i princip att den ordning som redan rådde i 
Västra Götaland, Skåne och Gotland fick ett tydligare lagstöd. Lagen omfattade dessutom 
också Halland. (Möller Bengt Hjalmar, 2009 och www.gotland.se)    

1.2 Den sydsvenska storregionen  

Uppsatsen fokuserar på hur det ser ut i den sydöstra delen av landet. I denna del har 
landstinget i Blekinge län, landstinget i Kalmar län, landstinget i Kronobergs län, 
Regionförbundet i Blekinge, Regionförbunden i Kalmar län, Regionförbundet Södra Småland 
och Region Skåne beslutat om en avsiktsförklaring; Att senast den 1 januari 2019 bilda en 
gemensam region  

En juridisk person i form av en ideell förening: Föreningen för en sydsvensk region har 
bildats med styrelse med tre personer från respektive organisation. Styrelsen kompletteras av 
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ytterligare representanter från partier för att få en bred parlamentarisk sammansättning. 
Samtliga partier skall vara representerade av minst två representanter i styrelsen. I Styrelsen 
och i föreningen är även kommunförbundet i Skåne medlemmar.  

Med fokus på väl valda frågor har arbetsgrupper utsetts inom hälso-sjukvård, kultur, 
kollektivtrafik och infrastrukturplanering.  för att utreda fördelar, nackdelar och svårigheter 
med att bilda en sydsvensk storregion. Föreningen skall vara färdig till att skicka en eventuell 
ansökan för att bilda region 2016 som då kan träda i kraft 2019.  

1.3 Bakgrund  

I och med min praktiktermin vid Småland-Blekinge South Sweden European Office som är 
Region Blekinge, Region Jönköping, Regionförbundet i Kalmar län och Region Södra 
Smålands gemensamma Brysselkontor, har intresset för regionfrågan i den sydöstra delen av 
Sverige väckts. I Bryssel är numera en regional representation lika självklar som ett lands 
representation med ambassad är i USA. Den regionala identiteten sägs i Bryssel vara nyckeln 
till att öka Europeiska Unionens legitimitet gentemot medborgarna, att man genom regionen 
institutioner kan föra EU närmare medborgarna och på sätt göra EU samarbetet lättare att 
förstå för ”mannen på gatan”.       

Regionfrågan och regionbildning är just nu brännhet i Sveriges kommuner/regionförbund och 
de lokala politiska ledningarna efter att en nyligen utkommen statlig utredning Statens 
regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform (SOU 2012:81) gjord av utredaren 
Mats Sjöstrand på uppdrag av regeringen som har kommit fram till att antalet län bör halveras 
från dagens 21 till 11. Om förslaget blir verklighet kommer länsgränserna drastiskt ändras och 
makten förflyttas längre ifrån medborgarna. Men parallellt till det som sker på statlig nivå, 
sker också processer runt om i våra regionförbund, landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige där man skall ta reda på vilka man skall alliera sig med i de kommande 
större regionerna. I och med dessa sammanslagningar finns intressanta problemområden att 
undersöka.  

Denna uppsats kommer att behandla teman om: identitet, legitimitet och demokratisk 
förankring, som kan påverka regionbildningen i den sydöstra delen av Sverige. I Sverige har 
man till exempel innan länsindelningen sett sin egen identitet utifrån byn, samhället men allra 
helst landskapet.   

Uppsatsen kommer också behandla föreställningen som den Europeiska Unionen så hårt 
argumenterar för, att den regionala identiteten kan vara en lösning på att individen inte känner 
sig som en del av den stora europeiska gemenskapen.  

Finns det något skäl att tro att politiker/byråkrater är påverkade ifrån den Europeiska 
Kommissionen som har centrala lösningar på det demokratiska underskottet som EU står 
inför? Eller vill politikerna/byråkraterna att lösningarna på dessa problem istället skall komma 
från de starka regioner som bildar vår gemensamma union?  
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Det som märks med all önskvärd tydlighet är att det finns en mängd väldigt intressanta 
problem inom dessa områden och det är därför tydligt att avgränsningar kommer att behövas 
för att göra undersökningsområdena mer tydliga i uppsatsen.  

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om bildandet av en ny storregion i den sydöstra 
delen av Sverige har en koppling till EU:s lobbying för ”Regionernas Europa”. Finns det i så 
fall legitimitet för att bilda en sådan region och innebär regionen några demokratiska fördelar 
för medborgarna samt kan medborgarna identifiera sig med en sådan region.  

Mina frågeställningar är följande: 

- Är bildandet av en ny storregion i den sydöstra delen av Sverige ett försök att öka 
legitimiteten för EU genom ”Regionernas Europa”?   

- Vilka demokratiska fördelar respektive nackdelar finns med ett skapande av en ny 
större region i den sydöstra delen av Sverige? 

- Finns det problem med bildandet av en större region i den sydöstra delen av Sverige 
utifrån ett identitetsperspektiv?    

2.1 Avgränsningar 

Nya konstellationer med landskap, län och regionindelningar sker på flera håll i Sverige just 
nu. Senast var det Region Halland som fick klartecken tillsammans med Region Gotland från 
regeringen. Detta är något som självfallet diskuteras flitigt på regionernas europakontor i 
Bryssel, vem kommer regionen att gå i samarbete med? Vilka skall vi gå ihop med i Bryssel? 
Skall någon bryta sig ur samarbetet? Det finns tyvärr inte möjlighet att studera alla aktuella 
frågor inom detta område som diskuteras i Bryssel och ute i landet. På grund av 
praktikterminen i höstas på Småland-Blekinge South Sweden har den sydöstra delen av 
Sverige och den förändring som den delen av landet står inför blivit intressant för mig.  

Inom detta område finns väldigt många olika problemområden som skulle kunna vara 
berikande att undersöka men på grund av den tidsram som finns runt uppsatsarbetet är det inte 
möjligt att behandla alla. Regional identitet, legitimitet och demokratiaspekten är de områden 
som genom frågorna kommer att behandlas i denna uppsats. 

I och med Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen bör det vara självklart att 
uppsatsen också belyser om EU påverkat inställningen till att bilda en ny stor-region och om 
regionens roll för medborgarnas identifikation som EU-medborgare.  

 

 

 



11	  

	  

3 Metod och tillvägagångssätt   

För att studera hur politiker/byråkrater har resonerat i det kommande bildandet av den 
Sydsvenska regionen har jag valt att använda mig av en intervjumetodik, som förklaras 
närmare längre fram. Uppsatsens övergripande metod kan sägas vara en fallstudie av 
europeisk regionalisering. 

Fördelar med fallstudiemetoder gör dem värdefulla att testa i hypoteser och särskilt 
användbart i teoriutveckling: dess potential för att uppnå hög konceptuell giltighet, deras 
starka rutiner för att främja nya hypoteser, deras värde som ett användbart sätt att noggrant 
undersöka hypotesers roll i kausalmekanism i samband med enskilda fall, och deras förmåga 
att adressera vanlig komplexitet. 

Många av de variabler som intresserar samhällsvetare, som demokrati, makt, politisk kultur, 
statens styrka, och så vidare är väldigt svåra att mäta. Därför måste forskarna utföra 
"kontextualiserad jämförelse", som "självmedvetet försöker ta upp frågan om likvärdighet 
genom att söka efter analytiskt motsvarande fenomen, även om det uttrycks i materiellt olika 
termer i olika sammanhang." (Locke och Thelen, sid 11) Detta kräver en detaljerad 
behandling av kontextuella faktorer, vilket är mycket svårt att göra i statistiska studier men är 
vanligt i fallstudier. 

Där statistiska undersökningar riskerar att göra "begreppsförskjutning" genom att bunta ihop 
olika fall för att få ett större urval, fallstudier möjliggör begreppsmässiga förbättringar med en 
högre grad av träffsäkerhet med ett mindre antal fall. (Bennet och George, 2005, sid 19) 

Det finns 5 grunder att välja enfallsstudie. En grund för ett enstaka fall är då fallet 
representerar det kritiska fallet vid prövning av en formulerad teori. Teorin har specificerat ett 
antal tydliga hypoteser som man anser håller streck. För att bekräfta, ifrågasätta eller utveckla 
teorin kan ett enskilt fall uppfylla alla dessa betingelser för en prövning av teorin. (Yin, 2007, 
sid 61) 

En andra grund för ett enstaka fall är då fallet representerar ett extremt eller unikt fall. Båda 
dessa situationer är vanligt förekommande inom den kliniska psykologin. 

Omvänt så är en tredje grund för en enfallsstudie det representativa eller typiska fallet. Här är 
syftet att fånga och beskriva de omständigheter och betingelser som är för handen i en vanlig 
eller vardaglig situation  

En fjärde grund för en enfallsstudie är det uppdagande eller avslöjande fallet, tillexempel då 
en forskare får möjlighet att observera och analysera en företeelse som tidigare varit 
oåtkomlig för en vetenskaplig undersökning. (Yin, 2007, sid 62) 

 En femte grund för en enfallsstudie är det longitudinella fallet, det vill säga att man studerar 
ett och samma fall vid två eller flera tidpunkter. Den teori som står i fokus ska helst 
specificera hur vissa betingelser förändras över tid, och de tidsintervall som man väljer skall 
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helst visa på de förmodade stadier eller faser där förändringarna blir tydliga. (Yin, 2007, sid 
63) 

I denna studie används en enfallsstudie på grund av att det är ett uppdagande och avslöjande 
fall. Forskare har inte tidigare haft möjlighet att studera ett sådant här fall tidigare.   

Tid och kostnad är två viktiga faktorer att ta med i bilden vid val av metod. En datainsamling 
med någon form av intervju tar i regel längre tid och blir ofta dyrare än användandet av ett 
frågeformulär. Detta måste ställas mot det slags information den ena eller andra metoden kan 
ge. En annan faktor gäller hur många försökspersoner en undersökning kräver för att bli 
tillförlitlig för studiens syften. Krävs många personer i studien används i regel relativt snabba 
och inte alltför tidskrävande metoder. Är antalet personer som skall studeras förhållandevis 
litet är valmöjligheterna större. (Bergström och Boréus, 2005, sid 21) 

Alternativ som står till buds för val är om urvalet av idébärare skall göras snävt eller brett. En 
snäv definition av idébärare inbegriper enbart en väl avgränsad grupp. En vid definition av 
idébärare inkluderar många aktörer med varierande grad av koppling till kollektivet ifråga. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2007, s. 247) 

I denna studie är ett snävt urval av personer det självklara valet då antalet personer insatta i 
frågeställningar om ett kommande bildande av en Sydsvensk region är väldigt begränsad. 
Därför är intervjuer också en bra metod för att kunna få ut så mycket information som möjligt 
av intervjupersonerna (idébärarna). Det vägledande i arbetet för att hitta lämpliga 
intervjupersoner är den högsta möjliga ansvarige för frågor gällande bildandet av en 
kommande Sydsvensk region. 

Det finns i huvudsak två olika former av intervjuer; frågeundersökningar och 
samtalsintervjuer. Ett sätt att förtydliga gränsdragningen är att säga att man vid 
frågeundersökningar arbetar med problemformuleringar som handlar om frekvens, hur ofta ett 
fenomen förekommer, medan man vid samtalsintervjuer arbetar med problemformuleringar 
som handlar om synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig. (Ibid, s. 284) 

I denna studie är relevansen hur ofta problem i samband med regionbildande förekommer inte 
relevant då studien undersöker ett enskilt fall. Därför är det i denna studie mer relevant 
använda sig av samtalsintervjun för att undersöka hur problemen gestalter sig.  

Samtalsintervjun skall utgå från den teori som uppsatsen utgår ifrån. Samtalsintervjun skall 
alltså teoripröva uppsatsen teori gentemot de centrala personer som valts ut att vara 
användbara i undersökningen. Utifrån uppsatsens syfte har personer i centrala positioner vars 
organisationer som på något sätt är berörda av den kommande sydsvenska regionen valts ut 
för intervju. Både personer i organisationer som kan tänkas drabbas negativt av den nya 
regionbildningen (landstingen: Blekinge, Kalmar, Kronoberg) och de personer i 
organisationer som kan tänkas vara gynnade av den nya regionbildningen (regionförbunden: 
Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, RFSS och region Skåne) har valts ut för 
intervju för att kunna göra en så källkritiskt bra datainsamling som möjligt. (Ibid, s.287-291) 
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Samtalsintervjuundersökningar är av informantkaraktär då personerna är utvalda på grund av 
att de har information som är relevant för denna undersökning. De har en god insyn hur 
utvecklandet av en ny region går till som inte finns hos allmänheten. Karaktären på den 
information som är relevant för uppsatsen är sådan att endast en speciell grupp av individer 
har kännedom av den aktuella informationen. (Ibid, s.296) 

I frågeformulären kan man formulera frågor mer öppet och låta den tillfrågade själv formulera 
sina svar, eller kan man ge frågor med färdiga svarsalternativ. Det sistnämnda är ofta mera 
tidsödande att konstruera, medan bearbetningen av svaren går förhållandevis snabbt och lätt. 
Öppna frågor är lättare att formulera, men svaren blir ibland långa och man måste lägga ner 
mycket arbete i efterhand på att klassificera och tolka svaren. (Andersson, Bengt-Erik, 1995, 
sid 21) 

Då urvalet av idébärare är relativt litet kommer öppna frågor användas i intervjuerna. Det gör 
att idébärarna mer fritt kan tänka och svara mer närmare verkligheten än väldigt från början 
styrda frågor där intervjuaren i förväg förväntar sig att intervjuaren svarar på ett visst sätt. Det 
kommer att ta en längre tid i anspråk att tolka svaren men värdet på informationen kan 
värderas högre.   

Fördelen med öppna frågor är att man till exempel inte styr eller begränsar försökspersonen i 
förväg bestämda svar och att man ger utrymme för försökspersonen att ge ett utförligt och 
nyanserat svar. Kodningen och tolkningen kommer att kräva en arbetsinsats som vida 
överträffar den som behövs om man ger försökspersonen ett antal i förväg iordningställda 
svarsalternativ att välja emellan. De svar man får då brukar kallas för bundna svar i 
motsättning till de öppna svaren. (Ibid, sid 73)  

Ännu ett motsatspar ligger i dimensionen strukturerad – ostrukturerad intervju eller enkät. En 
mycket starkt strukturerad intervju innebär att alla frågor och frågeområden och deras 
inbördes ordning är bestämda i förväg. Intervjuaren har bara att läsa upp dem och anteckna 
svaren, eventuellt förtydliga frågan eller be om förtydliganden av svaren. I en del situationer 
kan det tyckas att det är lämpligare att låta den intervjuade ta upp det som spontant kommer 
för henne eller honom. Svårigheten för intervjuaren blir i detta fall att vara säker på att han 
verkligen fått fram all information som önskas. Låter man samtalet löpa helt som det ger sig 
talar man om en ostrukturerad intervju, även om detta är en något dålig benämning, eftersom 
intervjuaren ofta har en klar uppfattning även i dessa fall om vad för slags information som 
han/hon önskar. (Ibid, sid 76-77) 

I intervjuerna kommer en strukturerad intervju att användas då det är av stor vikt att alla 
problemområden och studiens syften kan kontrolleras på intervjupersonen av intervjuaren. 
Detta gör att en intervjuguide kan användas vid intervjutillfället och att intervjuaren kan be 
om förtydliganden av svaren om de tolkas annorlunda av intervjupersonen. Tolkningen av 
intervjuerna sinsemellan blir också lättare då de följer en viss ordning.  

Att tänka på innan intervjuerna skall genomföras är en intervjuguide där informationen knyter 
an till undersökningens problemställning. Undersökningen bör också tänka på form vilket 
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innebär att intervjuaren ser till att skapa en dynamisk situation där samtalet är levande. De 
personer som blir intervjuade skall hela tiden känna tryggheten och motivationen att berätta 
sin information och erfarenheter om deras arbete med den nya sydsvenska regionen. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2007, s. 298) 

De flesta metoder kräver någon form av förberedelse innan de används. Det finns kanske inte 
något frågeformulär tillgängligt för ens syften utan man måste själv konstruera och pröva ut 
ett. Instruktioner måste kanske formuleras, olika former av kontakter med försökspersonerna 
tas och så vidare.  

För att denna studie skall vara möjlig har kontakt tagits med Regionförbundet Södra Småland, 
Landstinget Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Region 
Blekinge, Landstinget i Blekinge och Region Skåne. I alla fall utom Landstinget i Blekinge 
har en kontakts kunnat tas och en träff eller telefonintervju har kunnat bestämmas. I 
Landstinget Blekinges fall har ingen velat ta i frågan utan studiens frågor har bollats mellan 
olika ansvariga och instanser. 

Väljs en muntlig metod till studien istället för en skriftlig är det ofta för att forskaren önskar 
knyta en god kontakt med den utfrågade och för att forskaren skall kunna föra en intervju 
mera som ett samtal, där forskaren anpassar sig efter de svar han får och också har möjlighet 
att förklara och omformulera frågorna, så att den tillfrågade förstår frågans innebörd. Handlar 
det om en relativ begränsad intervju med okomplicerade frågor – kanske av faktakaraktär – 
förekommer ibland att det används telefonintervju tekniken. (Andersson, Bengt-Erik, 1995, 
sid 24-25) 

På grund av att intervjupersonerna (idébärarna) har ett väldigt tätt schema och inte haft tid 
eller möjlighet att kunnat träffas personligen har telefonintervjuer använts i vissa fall i 
studien. Regionförbundet i Kalmar län och Region Skåne är dessa fall. 

Forskaren måste också ta hänsyn till hur tillförlitliga data olika metoder ger. I detta 
sammanhang talas om metodernas validitet och reliabilitet. Med validitet avses om metoden 
verkligen ger den information man söker. Med reliabilitet avses metodens känslighet för 
slumpinflytelser. Om reliabiliteten är låg skulle vi få olika utslag med en metod vid olika 
tillfällen, inte på grund av att försökspersonen har ändrat sig, utan helt enkelt därför att 
metoden inte ger tillräckligt exakta ”mätningar”. (Ibid, sid 22) 

Antingen forskaren använder sig av intervjuer eller enkäter är det viktigt att de inledande 
instruktionerna är klara och tydliga. Det är viktigt att syftet med undersökningen förklaras så 
långt detta är möjligt. Forskaren bör också tala om vem som står bakom undersökningen och 
hur de insamlade uppgifterna kommer att användas. 

Om forskaren kan garantera anonymitet eller i varje fall att uppgifterna behandlas 
konfidentiellt så bör man tala om detta. Forskaren bör emellertid absolut inte utlova någon 
form av skydd som man inte avser eller har möjlighet att hålla. Uppgiftslämnaren är 
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förmodligen undrande inför varför man vänt sig till just henne eller honom och man bör 
därför förklara hur urvalet ägt rum. (Ibid, sid 127-128)    

3.1 Intervjuguide 

Det här för studien naturligt vidare till intervjuguiden som skall vara ett hjälpmedel för att 
intervjuerna skall vara så lika som möjligt. Detta är också något som gör att jämförelsen 
mellan de olika intervjuerna blir mer lätthanterligt. 

Grundregeln för alla frågor i en intervjuguide är att det skall vara lätta att förstå, korta och 
befriade från akademisk jargong. Det är inte meningen att intervjuaren skall behöva lägga 
halva tiden till att behöva förklara vad denne egentligen vill veta. Kännetecken på en bra 
samtalsintervju är korta intervjufrågor och långa intervjusvar. Upplever intervjuaren den 
omvända situationen- att frågorna är långa men svaren korta – finns det anledning att se över 
upplägget på intervjuguiden en gång till.  

De viktigaste frågorna under själva intervjutillfället skall formuleras i deskriptiv form: Vad 
hände då? Hur gick det till? Vad kände du då? Målet med intervjun är att framkalla spontana 
beskrivningar som är baserade i intervjupersonernas egen verklighet. I regel skall intervjuaren 
inte ställa för många ¨varför-frågor¨ då det ger intrycket av ett läxförhör. Det är 
intervjupersonens uppgift att berätta den information som personen anser är av värde för 
intervjuaren samtidigt som att det är intervjuarens uppgift att sammanställa svaren och 
exempelvis leta efter förklaringar.  

När de inledande svaren börjar tunnas ut tar intervjuaren i regel vid och ställer direkta frågor 
om sådant som man vill att intervjun skall handla om men som inte ännu kommit upp. 
Tolkande frågor är bra att använda för att stämma av om man uppfattat ett svar som 
intervjupersonen själv menat det: Menar du att? Här kan man också testa de potentiella 
förklaringar man själv ser i svaren. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnered, 2007, s. 298-
299) 

Intervjuguide: 

Tema: demokrati 
 
1. Hur har era tankegångar gått om hur stor den kommande regionen skall vara? 
 
2. Om ni funderat på positiva/negativa effekter på storleken av regionen? 

 
Tema: identitet 
 
3. Är medborgarnas egen identifikation till en kommande region viktigt i skapandet av den 
nya regionen? 
 
Tema: legitimitet 
 
4. Är tanken från er sida att regionen skall kunna öka legitimiteten för EU på medborgarnas 
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nivå? 
 
Denna mall skall vara utgångspunkten i de intervjuer som skall göras med de valda 
intervjupersonerna (idébärarna). Steg kan naturligtvis göras utanför mallen om en mer 
naturlig följdfråga kan göras vid intervjutillfället.  
 

Varje berörd part i bidandet av den eventuella Sydregionen har tagits kontakt med via telefon 
eller mail och har där blivit slussad till den personen med ansvaret för de frågor som ställs 
inom ramen för denna studie. Landstinget i Blekinge har kontaktats både via mejl och via 
telefon till personer med ansvar inom de berörda områdena men utan resultat att kunna tillstå 
en träff för intervju eller en telefonintervju. Utan att fördjupa sig för långt i anledningen till 
landstinget Blekinges kontaktovilja kan medges att tiden för kontakt försöken legat runt 
beredningen för budget inom landstingen.    

De personer som valts ut att vara av vikt för studien för intervju är följande: Roland Gusstbé, 
ordförande RFSS, Håkan Brynielsson, regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län, Peter 
Hogla, regiondirektör RFSS, Peter Ratcovich, regionutvecklingschef region Blekinge, Krister 
Björkegren, utvecklingsdirektör landstinget i Kalmar län, Suzanne Frank, landstingsråd 
Landstinget i Kronobergs län, Peter Stamming, utvecklingsdirektör region Skåne och Gunne 
Arnesson Löfgren, ansvarig förhandlare för Region Skåne i bildandet av Region Syd.  
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4. Teoretisk Bakgrund 

Begrepp kan kännas tämligen självklara för vissa men helt främmande för andra, därför är det 
viktigt att förklara vad som menas med de olika begreppen i studien och uppsatsen som 
helhet. Den teoretiska bakgrunden operationaliserar begreppen för läsaren och förklarar vad 
som menas med de centrala begreppen i intervjuguiden men också i analysen och 
avslutningen. 

4.1 Region 

Vad region betyder är inte så självklart som man kan tycka. Därför börjar studien förklara vad 
begreppet region egentligen kan betyda. Inom statsvetenskapen är region en fråga om en 
politisk nivå belägen någonstans mellan de centrala (även globala) och lokala nivåerna. 
(Gidlund och Sörlin, 1993, sid. 194) 

Det finns såklart olika varianter av regioner som den politiska ledningen kan ställning att välja 
mellan i en utformning av en ny region. Administrativa regioner är en brokig samling i sig 
som innefattar allting ifrån svenska landsting och kommuner till brittiska counties och tyska 
Länder. Det som gör att de ändå håller ihop är att de är underordnade en politisk centralmakt i 
ett hierarkiskt beslutssystem. Kommun-, läns- eller fylkesgränser kan inte förändras utan 
vidare, eftersom de är underkastade en tröghet som gäller all byråkrati och de är därför inte 
lika föränderliga som andra regiontyper.  

De funktionella regionerna karakteriseras däremot av sin föränderlighet. De definieras utifrån 
en växelverkan mellan olika funktioner, till exempel arbetsmarknad, kommunikationer, 
handel, turism eller miljö. Denna regionkategori kan sägas vara flytande. Basen är inte 
etnicitet eller språk och regionen är inte en gång för alla given eller avgränsbar utan speglar 
den ekonomiska och politiska situationen vid en given tidpunkt. Funktionella regioner ändras 
således i takt med den ekonomiska och sociala utvecklingen och de kan därför sägas existera i 
ett ständigt spänningsförhållande till de tröggörliga administrativa regionerna.  

De senaste decennierna har även begreppet sociala regioner börjat användas. De definieras av 
politiska och sociala erfarenheter som förenar invånarna i ett område i gemensamma aktioner 
mot till exempel byggande av motorvägar, dammar eller kärnkraft.   

De transnationella regionerna i Europa, som Öresundsregionen, förutspås att växa sig starkare 
av två skäl. Nedtoningen av nationsgränserna och den fria inre marknaden med dess gränslösa 
konkurrens är en faktor och den har direkt samband med andra, nämligen en decentralisering 
av besluten och därmed också hierarkierna inom såväl politik som näringsliv. Kommunerna 
(de lokala aktörerna) kommer få ett större handlingsutrymme, samtidigt som de funktionella 
regionerna blir större och sprider sig över nationsgränserna.   

Opinionsundersökning utförda i alla länder i Europa visar sitt tydliga språk: 76 procent av 
Europas invånare (Gren, 1999, sid 77) är positiva till att regionerna tar en större plats i 
Europas beslutsfattande. De länder som främst vill att regionerna skall ta större plats är 
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Portugal, Spanien, Frankrike och Italien samtidigt som Danmark och Nederländerna är de 
som vill det minst. Trots variationerna tenderar den regionala nivån att öka i betydelse. Den 
här utvecklingen har också förstärkts genom Maastricht-, Amsterdam- och Lissabonfördragen.    

I Sverige har alltid den lokala nivån varit den viktigaste enheten i vår identitet, särskilt i 
gammalregionalism sammanhang. Ändå verkar det finnas en tillväxt av det regionala 
medvetandet i Sverige. Särskilt efter att Skånes två län, Malmöhus och Kristianstad, slogs 
ihop till ett. Efter detta bildades Region Skåne. Sedan 90-talet har fler och fler av 
länen/regionerna i Sverige insett sin betydelse att vara närvarande där besluten tas, alltså 
öppna kontor i Bryssel.  

Regioner som agerar som lobbyister på den europeiska scenen är ett nytt fenomen. Nytt är 
också det absoluta målet med dessa lobbyaktiviteter som också har pekats ut av Mazey och 
Mitchell: ”Medan andra grupper försöker säkra sina intressen inom särskilda politikområden 
i den europeiska gemenskapen, vill många subnationella regeringar istället ändra den 
politiska och institutionella maktbalansen inom själva europeiska gemenskapen”. (Ibid, sid 
53) 

De tyska delstatsregeringarna är olikt svenska län vana vid att kämpa för den egna regionens 
intresse hos förbundsregeringen i Berlin och agerar därför på samma sätt i Bryssel, där 
samtliga tyska delstater upprättat sina egna representationer. Utan en intensiv regional 
lobbying	  skulle exempelvis Regionkommittén aldrig behövts bildats. Med andra ord, regional 
lobbying influerar beslutsfattningen även på den högsta nivån inom europeiska kommissionen 
och EU. Formerna för närvaron varierar men målsättningen var för att citera en tysk 
kontorschef på en av Tysklands delstaters representationer i Bryssel: - ”att verka som 
kontaktställen med öppen linje till EU, vara väktare av regionala intressen och skyltfönster 
för regional mångfald på de industriella, kulturella och konstnärliga områdena”. Från de 
tyska delstaternas sida har man alltsedan Maastrichtfördraget undertecknades krävt att det 
måste omarbetas och att regionkommitténs kompetenser utökas. De stora tyska delstaterna 
upplever det mer eller mindre förnedrande att tvingas agera via den tandlösa 
regionkommittén. Deras krav uppfylldes inte på långt när i Maastrichtfördraget som därför 
bara betraktades som ett steg på vägen mot ett system som reflekterar ett Europa organiserat 
på tre nivåer. Den första på delstatsnivå, den andra på nationalstatsnivå och den tredje på EU-
nivå. Det krav som ställts från tyska delstatspolitiker är att i första hand omvärdera kommittén 
till en tredje kammare med medbestämmanderätt. 

Genom olika undersökningar har man funnit att det funnits främst ett informationstapp men 
också ett missförtroende mellan medborgarna och den europeiska nivån, konsekvensen är att 
det finns ett behov av gränsrotsröster även på en supernationell nivå. Hursomhelst tenderar 
medborgarna också att vända bort från nationella politiska eliter för att de har svårt att sätta 
sig in i de problem som ”mannen på gatan” har att berätta. Enligt resultat från Les Politiques 
regionales dans l´opinion publice tycker medborgarna från lokal nivå att nationalstaten är för 
stor och för långt borta och att man därför vänder sig till den regionala nivån istället. Men om 
den nationella nivån lider av en generell skepsis, ses den supernationella nivån å andra sidan 
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som ett teknokratiskt hot i ögonen på medborgarna, vilket man smärtsamt fick erfara bland de 
nya medlemsstaterna från de forna öststaterna som blev medlemmar 2004 och 2007, om man 
från början har en svag tilltro till staten blir inte tilltron större till en överstatlig nivå. Med 
andra ord finns det ett behov av att kommunicera och informera om idéerna bakom 
Europeiska Unionen men också de generella idéer som den policy skapande eliten har och ta 
båda närmare medborgarna. Kanalerna för detta har frekvent hittats på den lokala och 
regionala nivån. Detta har i sin tur ökat betydelsen för den regionala nivån. Författare som 
Valo har observerat att ett icke engagemang ifrån regionerna i denna process åtminstone 
utifrån regionerna själva skulle medföra en risk gentemot nationalstaten och den europeiska 
nivån i frågan om ”under representation” och icke medverkande. Argumentationen ifrån 
regionerna är att om unionen vill utveckla medborgarskapet för medborgarna av unionen så 
behöver man komma närmare medborgarna på individnivå och det gör man genom att 
använda sig av regionerna. (Ibid, sid. 77) 

Det finns två stora politiska förändringsmönster i EU. Å ena sidan maktförskjutningen mellan 
medlemsstaterna och EU:s institutioner i form av fördjupad integration inom allt fler 
sakområden, samt ökade inslag av överstatlighet och gemensamma institutioner. Logiken är 
att staterna visserligen överför suveränitet och pengar till EU, men gengäld får ett stort 
politiskt inflytande över vad som beslutas och genomförs. EU erbjuder en politiskscen med 
gott om spelutrymme för andra politiska konstellationer än stater: regioner, städer, 
stadsnätverk, smånationer etc. Det andra förändringsmönstret i EU är maktförskjutningar 
inom staterna från den centralstatliga nivån till olika regionala och lokala strukturer. Mönstret 
kan delas in i tre trender: den federala trenden, den kommunala trenden och den 
stadsregionala trenden. EU är emellertid inte enbart ett förbund av stater- den utgör även en 
förening av politiska demokratier.  Det innebär att maktförskjutningarna måste kunna ges en 
demokratisk legitimering och att medborgarna även i det nya Europa måste få politiska 
instrument ägnade att effektivt kontrollera makthavarna och påverka framtiden. (Gidlund och 
Sörlin, 1993, 204-205)  

Regionaliseringsprocessen i Europa förknippas framförallt med utvecklingen och framväxten 
av Europeiska Unionen. Här menar man att nationalstatens minskade betydelse förskjuter 
makten till lägre beslutsnivåer, regioner, samt flyttar upp en del beslut till högre nivåer, i detta 
fall EU. I EU blir denna utveckling särdeles tydlig i och med skapandet av den inre 
marknaden, vilket leder till att nationsgränserna förlorar all juridisk betydelse för ekonomiska 
rörelser inom unionen (Kohler-Koch 1997: 4). Detta leder till att regionala aktörer har större 
möjligheter att agera självständigt och skapa nätverk för utveckling, oberoende av 
nationalstaten.  

I det nya Europa som finns idag ökar kontakterna och konkurrensen mellan regionerna. Det 
innebär att regionernas institutionella utformning och funktioner i hög utsträckning kommer 
att präglas av villkoren för den nya utvecklingspotentialen. Regionerna kan göra karriär 
genom att förbinda tätorter och städer med billiga och snabba kommunikationer kan urbana 
korridorer med större arbetsmarknad och ekonomisk potential skapas. Inte ens centralitet i 
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Europa är en statisk aspekt, eftersom avstånd i rummet kan kompenseras med närhet i tid i 
fysiska och elektroniska nätverk. I och med EU:s utvidgning är EU:s centrala delar i ständig 
förändring. (Ibid, sid 214) 

Paul Romus argumenterar att: ”i en tid av förskjutning av makt från den nationella nivån till 
den supernationella, är regionerna den enda nivån som är kapabel att representera 
medborgarna” (Ibid, sid 193) 

Genom att bidra med en ny vision – mångfaldens och det regionala självstyrets Europa på 
subsidiaritetsprincipens grund – kan Europatanken göras mera begriplig och attraktiv!    

4.2 Den nya och gamla regionalismen 

Från region är övergången till att undersöka regionalism naturlig. Uppsatsen skall närmare 
studera detta begrepp som har en stor variation i betydelse och där det finns olika varianter. 

Fenomenet regionalism är inget nytt i Europa. På grund av dåliga kommunikationer och dålig 
sammanhållning inom nationerna har Europa i stort sett alltid varit regionaliserat. På 1700-
talet förändrades det hela genom centralisering när nationalstaten blev centrum för den 
politiska makten. När nationen blev utgångspunkten för politiken, uppfattades regionen som 
dess motsats. Regionernas handlingsutrymme utvidgades igen under senare delen av 1900-
talet samtidigt som deras betydelse stärktes. Den utvecklingen berodde på andra världskriget 
(Lindström, 2003, sid 211). Regionerna ökade i anseende i förmån till nationalstaten som 
förlorade på grund av nationalismen som hade visats sig i form av nazism och resulterat i 
folkmord. Enligt Jörgen Gren kom den exakta brytpunkten mellan gammal och ny 
regionalism i Europa 1986. Han pekar på fyra punkter som enligt honom kom att orsaka 
denna brytning. 

1. ”Globaliseringen av ekonomin och nationalstatens reducerande roll” 

2. ”Regionens inre dynamik och arbete på den internationella arenan genom framförallt 
nätverksbyggande över gränserna” 

3. ”Den europeiska integrationen och den överstatliga regionalpolitikens inflytande”  

4. ”Utvecklingen av en regional självständig identitet.”  

(Gren, 2002, Sid 7) 

Denna sammantagna kraft menar Gren kunde inte fungera utan en uppväxling av Europeiska 
unionens roll i samband med just 1986 års europeiska fördrag om en enhetlig marknad, 
Enhetsakten. De fyra drivkrafterna ovan och den gemensamma marknaden blev ett faktum 
först när Enhetsakten trädde i kraft menar Gren. Då möjligheterna för regionerna att direkt 
skapa nätverk över nationsgränserna ökade, menade Gren var en direkt effekt av Enhetsakten.  

Den regionala utveckling som skett sedan 1980-talet är det som brukar kallas den nya 
regionalismen, den skiljer sig emot den gamla regionalismen på en rad punkter. Den gamla 
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regionalismen startade på 60-talet enligt Gren, det var då regionernas roll ökade i den 
politiska sfären. Under 60-talet fick regionerna ta över en hel del administrativa uppgifter från 
statsmakten så som skola, sjukvård, stadsplanering och regional utveckling. Statsmakten ville 
inte ge ifrån sig makt till regionerna utan man ville avlasta bördan av administrationen. Denna 
utveckling var om man går på vad Gren menar ett tydligt bevis på den gamla regionalismen 
som var styrd ovanifrån från statsmakten och där statsmaktens politiska makt och ekonomiska 
självständighet aldrig hotades. Däremot menar Gren att den nya regionalismen kännetecknas 
av en stark regional styrning där utvecklingen sker underifrån. Nationalstaten utmanas idag av 
överstatliga organ som EU vars regionalpolitik och finansiering har en direkt inverkan på 
regionerna. (Ibid, Sid 17-19) 

”Själva kärnan i den nya regionalismen är sålunda ett nytt triangulärt förhållande mellan de 
överstatliga, statliga och regionala nivåerna har utvecklats.” (Gren, 2002, sid 7)    

Björn Hettne menar att brytpunkten mellan den gamla och nya regionalismen istället var vid 
1989, efter Berlinmurens fall och vid kalla krigets slut. Enligt Hettne utvecklades den gamla 
regionalismen inom en bipolär världsordning där regionerna var ovanifrån skapade 
sammanslutningar av enskilda stater. Regionerna inom dessa sammanslutningar tilldelades 
uppgifter som exempel ekonomiska frågor. Dessa regioners fokus låg på den egna regionen 
vilket gjorde dem slutna enheter. Den nya regionalismen däremot utvecklas enligt Hettne 
inom en multipolär världsordning där regionerna skapades underifrån. Dagens regioner är mer 
öppna mot omvärlden och de är i motsats de gamla regionerna mer omfattande i sitt syfte och 
sin utformning. (Hettne, 1992, Sid 154-155) 

Jörgen Gren har Europa i sitt fokus medan Björn Hettne har hela världen, vilket såklart 
påverkar deras respektive syn på den regionala utvecklingen. I den globaliserade världen som 
vi idag lever i är det viktigt att även kolla på hela världen och inte bara stirra oss blinda på 
Europa där vi bor.  

I ett mångfacetterat regionalt sammanhang fanns människorna i ett ömsesidigt skapande 
umgänge med sin omgivning, de levde i frihet och i en fattbar skala, de åtnjöt rimligt 
oberoende. Det radikala och subversiva hos Geddes, liksom hos hans franska förelöpare, 
bestod i att de upplevde hur denna harmoniska balans hotades av den storskaliga 
maskinindustrin. Såtillvida utgör regionalismen en gren på civilisationskritikens träd. Men 
regionalismen innehöll något mer, och i detta sammanhang väsentligt: en kritik av 
nationalstaten. Denna var centralistisk, menade Geddes. Staten införde lagar och regler som 
var regionen främmande. Den var överordnad nivå, vars enda språk gentemot en oberoende 
region måste bli maktens språk. Den gjorde regionens jämlika och organiskt förenade 
medborgare till undersåtar.  (Gidlund och Sörlin, 1993, sid178-179) 
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4.3 Legitimitet 

Legitimitet är ett stort begrepp och behöver därför mer preciseras vad som menas med det i 
denna studie. 

Bildandet av Region Skåne och Västra Götalandsregionen innebar att cirka 1/3 av Sveriges 
befolkning fått en ny demokratisk arena att förhålla sig till. De båda regionerna har ansvar för 
ett mycket omfattande politiskt uppdrag. En fundamental insikt i samhällsforskningen om 
demokratisk legitimitet är att politiska system av den sort som Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen utgör kräver medborgligt stöd för att överhuvudtaget kunna överleva. Det 
medborgerliga stödet kan kanaliseras på olika sätt och betydelsen av stödets intensitet och 
omfattning bedöms olika av olika demokratiteoretiker. En del menar att det kan anses som 
tillräckligt om medborgarna i allmänna val går och röstar på konkurrerande partier medan 
andra har mer ambitiöst formulerade krav som innefattar ett brett deltagande i de 
angelägenheter som hanteras av det politiska systemet i fråga. (Johansson, 2005, Sid 37) 

Vägledande för hela prövningen av de båda försöksregionernas demokratiska utveckling har 
varit en teori om demokratisk legitimitet. De har prövat i vilken mån de båda regionerna (dess 
ledning i fullmäktige, regionstyrelse, nämnder och förvaltning) erhållit dels ett principiellt 
samtycke, dvs. i vilken grad medborgargrupper, partier och kommuner lämnar ett principiellt 
stöd för den institutionella ordning som skapats i de båda regionerna, dels ett aktivt samtycke, 
dvs. olika konkreta handlingar som markerar samtycke från medborgargrupper, partier och 
kommuner. En stor del av det framtida förändringsarbetet rörande den 
medborgardemokratiska legitimiteten i det regionala utvecklingsarbetet faller naturligtvis i 
stor utsträckning på de politiska partierna och på medborgargrupperna att hantera själva. 
(Ibid, Sid 128) 

Nyckeln till att förstå begreppet legitimitet ligger i att man ser att den har en 
multidimensionerad karaktär. Den omsluter the distinkta element eller nivåer, som är olika 
varandra. Den första nivån är lagarna, den andra är rättfärdigheten på grund av tron, den tredje 
är den om processer. De tre nivåerna är inte alternativ för att alla strävar mot legitimitet; alla 
ger ett underlydande med moraliska grunder för samtycke eller samarbete med de som har 
makt. 

Den första mest grundläggande nivån för legitimitet är den för lagarna, som syftar på den 
legala definitionen. Trycket mot formalisering uppstår i de flesta samhällen från behovet att 
tvister om makten genom att göra reglerna både mer exakta och strikt verkställbara, men det 
finns fortfarande stort utrymme för tvister om lagen, genom ett karakteristiskt inslag i 
rättssystemen i närvaro av den högsta auktoriteten som har det slutgiltiga avgörandet. 

Men laglig giltighet är otillräcklig för att säkra legitimitet, eftersom reglerna genom vilken 
makt förvärvas och utövas själva står i behov av motivering. Detta är den andra nivån av 
legitimitet: makt är legitimt i den mån lagarna som existerar kan motiveras i termer av 
övertygelse som delas av både dominanta och underordnade.	  För att vara motiverad, skall 
makt komma från en giltig källa av auktoritet (detta gäller särskilt den politiska makten), 
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lagarna måste ge att de som kommer att inneha makten, att de har egenskaper som är lämpliga 
för sitt utövande: och strukturen av makt måste ses för att tjäna ett tydligt och allmänt intresse, 
snarare än att bara intresset för de mäktiga. 

Den andra nivån av legitimitet har motsvarande negativ eller tvärtom. Lagarna kommer att 
sakna legitimitet i den mån de inte kan motiveras med hänsyn till gemensamma övertygelser: 
(t.ex. slaveri, "konstgjorda" eller uppdelade samhällen), eller därför att förändringar i tron har 
berövat lagarna deras stödjande grund (t.ex. ärftlig regel eller manlig makt i ansiktet av en 
minskande tro på de överlägsna egenskaper förment från födseln eller kön), eller på grund av 
förändrade omständigheter har gjort gällande motiveringar till lagarna som osannolika, trots 
att föreställningarna är konstant. 

Den tredje nivån av legitimitet innebär påvisbara uttryck för samtycke på den del av den 
underordnade till den särskilda effektiva relation där de är inblandade, genom åtgärder som 
ger bevis på samtycke. Vikten av att åtgärder som att sluta avtal med en överlägsen, svära 
trohet, eller att delta i ett val, är bidrag som ger legitimitet. De gör detta på två sätt. Den första 
är att de har en subjektivt bindande för dem som deltar i dem, oavsett vilka motiv de har som 
gjort det. Åtgärder som ger uttryck för samtycke, även om de genomförs enbart av 
egenintresse, kommer att införa en moralisk komponent i en relation, och skapar ett normativt 
engagemang av dem som ägnar sig åt dem. För det andra, har sådana åtgärder en publicitet, 
symbolisk eller förklarande kraft, eftersom de utgör en uttrycklig bekräftelse på den del av de 
underordnade av läget till de mäktiga, som de senare kan använda som bevis på sin legitimitet 
till tredje part som inte är inblandade i relationen, eller de som inte har deltagit i något uttryck 
av samtycke. Det är därför de ofta förknippas med imponerande former av ceremoniella 
uttryck.  

För att makt skall kunna vara helt legitimt, då är det tre förutsättningar som krävs, dess 
överensstämmelse med fastställda lagar, dess berättigade av lagarna med hänvisning till 
gemensamma övertygelser, det uttryckliga samtycket hos den underordnade, eller den mest 
betydande bland dem, till de speciella relationerna av makt. Legitimitet är inte en allt-eller-
inget-affär. Varje maktrelation har sina brott mot lagar eller konventioner, i varje samhälle 
kommer det att finnas vissa människor som inte accepterar de normer som ligger till grund för 
lagarna, och några som vägrar att uttrycka sitt samtycke, eller som gör det endast i uppenbara 
tvångssituationer. Det viktiga är hur utbrett dessa avvikelser är, samt hur betydande de är i 
förhållande till de underliggande normer och konventioner som avgör legitimiteten av makt i 
ett givet sammanhang. Legitimitet kan urholkas, ifrågasättas eller ofullständiggöras, och 
bedömningar om den är oftast en dom av grader, snarare än allt eller inget. (Beetham, 1991, 
Sid 15-20)  
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4.4 Demokrati 

Begreppet demokrati är väldigt brett och det behöver därför förklaras mer vad demokrati 
betyder just i denna studie.  

Demokratin kan anta många olika institutionella former. Historiskt kan man se att det har 
skiftat framförallt i takt med att storleken på den politiska gemenskapen har förändrats. De 
institutionella former som utvecklats i den antika grekiska staden, de schweiziska kantonerna 
och i New Englands städer var inte längre funktionella när den politiska gemenskapen växte 
till att omfatta en nationalstat eller ett land.  

Det krävs även ett regionalt offentligt rum för att demokratin ska kunna fungera som 
debattordning. Med detta menas att det ska vara möjligt för medborgarna att föra en 
diskussion om regionala förhållanden som i princip är tillgänglig för alla. Samhällsdebatten är 
med andra ord en avgörande förutsättning för en levande demokrati i området.  

En allmän förutsättning för samhällsdebatten är kunskapen om de regionala förhållandena. 
Man kan räkna med att särskilt de regioner som får ändrade gränser kommer att behöva göra 
betydande insatser i skolan och folkbildningen bl. a i form av nya läromedel. Viktiga aktörer i 
det svenska offentliga rummet är de politiska partierna och intresseorganisationerna. Här kan 
man förvänta sig att särskilt partierna kommer att skyndsamt anpassa sina organisationer till 
den nya situationen. Det gäller emellertid även att demokratins traditionella aktörer fångar in 
de nya problemställningarna som aktualiseras i det nya regionala perspektivet.  

För att den regionala samhällsdebatten skall komma till stånd krävs att regionpolitiken bedrivs 
med stor öppenhet. En annan förutsättning är att det finns fora för information och debatt som 
verkligen förgrenas ut i regionen. Här intar massmedia en nyckelroll. Frågan är också om den 
journalistiska nyhetsbevakningen och kritiska granskningen tillräckligt gäller just de regionala 
frågorna. Sammanfattningsvis förutsätter regionaliseringen att man analyserar varje regions 
unika förutsättningar att utveckla eller skapa ett regionalt offentligt rum. (Gidlund, 1998, Sid 
16-17) 

För att uppnå ett tillfredställande demokratiskt beslutsfattande har de moderna länderna, också 
de förhållandevis små länderna, varit tvungna att skapa nya politiska institutioner som skapats 
i betydligt mindre politiska gemenskaper. För att lyfta fram det särskilda och unika i den 
moderna representativa demokratins institutioner myntade Dahl tillsammans med hans 
kollega Charles é Lindblom en gång begreppet polyarki.  

De viktigaste politiska institutionerna i den moderna representativa demokratin, polyarki är 
välkända enligt Dahl. Dahl föreställer sig att det åtminstone måste inkludera följande:    

1. ”Slutlig makt över viktiga statliga beslut innehas av valda representanter.” 

2. ”Dessa representanter utses i fria, rättvisa och regelbundna val” 
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3. ”För att kunna göra sina överväganden och fatta sina beslut har medborgarna rätt 
och möjlighet till en omfattande yttrandefrihet”  

4. ”Medborgarna har också såväl rätt som möjlighet att söka information från olika 
källor. Det vill säga, det får inte vara fallet att regimen, en annan enskild grupp eller 
ett enskilt intresse äger effektiv kontroll över informationskällorna”  

5. ”För att effektivt kunna ta tillvara sina intressen har medborgarna rätt och möjlighet 
att skapa nya politiska sammanslutningar, intressegrupper, politiska partier, 
frivilligorganisationer och motsvarande”  

6. ”Med mycket få undantag, som tillexempel tillfälliga besökare i landet, äger varje 
vuxen person som är underordnad lagen och de politiska besluten rätt till 
medborgarskap med full tillgång till de ovan nämnda rättigheterna”  

(Dahl, 2002, s 41) 

Både anhängare och motståndare har accepterat att det finns en koppling mellan frihet och 
demokrati i tre avseenden sedan 1600-talet. Eftersom vissa rättigheter, möjligheter och 
friheter är nödvändiga för själva den demokratiska politiska processen så måste det 
förekomma så länge processen finns till. Här finns yttrande- och föreningsfrihet, rätt att bilda 
oppositionspartier, rätt till fria och rättvisa val osv. De rättigheter som är nödvändiga för den 
själva demokratiska processen befrämjar alltså tillsammans med dess politiska kultur en 
vidare zon av personlig frihet än vad någon annan politisk regim kan ställa i anspråk. 
Demokrati är också kopplat till frihet på ett annat sätt: i ett sådant system är människors 
möjligheter att leva under lagar de själva skapat maximalt stora. Den mest berömda 
utläggningen om detta argument hittar man av Rousseau i boken om samhällsfördraget:  

”- Finna en form av sammanslutning som med hela den gemensamma styrkan försvarar och 
beskyddar den enskilda människan till person och egendom, en form där var en förenar sig 
med alla de övriga men ändå bara lyder sig själv och förblir lika fri som förut”. (Dahl, 1999, 
138-142) 

Ingen annan styrelseform kan i princip gå längre än demokrati för att säkerställa att styrets 
struktur, styrelseprocessen och lagarna som instiftas och verkställs verkligen beror av de 
berördas samtycke. Friheten till självstyre värderas inte som ett annat mål: egenvärdet av 
moralisk autonomi. Med moralisk autonom avses i detta syfte en som avgör sina 
moralprinciper och de beslut som hänger på dem, efter en process av reflektioner, 
överväganden, granskningar och hänsynstaganden (Dahl, 1999, 138-142). 

Dahl frågar sig: ” Kan vi förvänta oss av de internationella systemen att de utvecklar de för 
den representativa demokratin så grundläggande politiska institutionerna tillräckligt för de 
beslut de fattar och den politik de driver skall uppfattas som demokratiskt legitima?” Dahl 
ställer sig skeptisk till detta. (Dahl, 2002, s. 42-44)  
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För det första menar Dahl att institutionerna måste skapas genom ett medvetet beslut. Tecken 
på detta kan man inte se mer än i undantaget EU men även EU har ett demokratiskt underskott 
att jobba med. Det andra skälet till Dahls skepsis är på grund av de problem som uppstår av 
den politiska gemenskapens storlek eller skala. Två aspekter av skala, eller storlek är 
relevanta: antalet medborgare i gemenskapen och det geografiska omfånget. Varje enskild 
medborgares möjligheter att delta direkt i beslutsfattandet minskar i samma takt som antalet 
medborgare ökar. Det är den ena sidan av myntet, den andra är den här: Ju mindre den 
politiska gemenskapen är, desto fler för medborgarna viktiga frågor kommer ligga utanför 
dess kontroll. I samma grad som den politiska gemenskapen väljer att expandera i syfte att 
vinna kontroll över faktorer som väsentligt påverkar dess medborgares liv, kommer 
medborgarnas möjligheter att delta direkt i de politiska besluten oundvikligen att sjunka. Och 
omvänt, när en politisk gemenskap väljer att krypa tillbaka innanför sina gränser för att göra 
det möjligt för medborgarna att i högre grad delta direkt i beslutsfattande kommer den att 
reducera mängden av för medborgarna viktiga frågor den kan påverka effektivt. Som följd av 
den här grundläggande demokratiska paradoxen innebär förändringar i skala och storlek 
normalt en förskjutning av jämvikten mellan den politiska maktens effektivitet å ena sidan 
och möjligheten till jämlikt politiskt deltagande å den andra. Enligt Dahl finns det två metoder 
att hantera dilemmat är genom valda representanter respektive decentralisering av makt till 
mindre gemenskaper inom den större. Detta har använts av de demokratiska länderna för att 
uppnå en acceptabel jämvikt. (Dahl, 2002, s. 42-44) 

Utifrån denna synpunkt finns det skäl att överväga om inte regionbildning är det bästa för 
demokratin. Att medborgarna väljer direkta representanter till ett regionalt parlament. 

Anta att några personer vill upprätta en politisk ordning. Anta vidare att grundantagandena för 
en demokratisk politisk ordning gäller för denna grupp. Därför bör också den process genom 
vilken demos fattar sina beslut uppfylla vissa kriterier. Enligt Dahl finns fyra kriterier – ideal 
om man så vill utifrån vilka man bör värdera de politiska procedurerna i en sammanslutning 
där grundantagandena gäller.  

1. Effektivt deltagande 

Under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat bör medborgarna 
ha adekvata och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt avgörande de föredrar. De 
måste ha adekvata och lika möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen och 
att förespråka det ena avgörandet framför det andra. 

2. Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet 

Under beslutsfattandet måste varje medborgare tillförsäkras lika möjligheter att 
uttrycka ett val som väger lika tungt som varje annan medborgares val. Vid det 
slutgiltiga avgörandet, utgör dessa val- och de enbart- grunden för beslut.  
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3. Upplyst förståelse 

Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda 
det val som bäst tjärnar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att 
fatta beslut i frågan medger) 

4. Kontroll över dagordningen 

Demos måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur ärenden skall föras upp på den 
demokratiska beslutsprocessens dagordning. (Dahl, 1999, sid 169-177) 

EU är enligt Dahl den enda sammanslutning som visar tecken på att ha en övernationell 
utvecklingspotential. Där kan man mycket svagt ana förstadiet till en transnationell politisk 
gemenskaps demokratiska institutioner. Kanske skulle ett slags transnationell polyarki kunna 
växa fram där. Fastän EU:s demos skulle vara bra mycket större än USA:s, kanske 
gemenskapens centralstyre inte behövde vara mycket längre från dess medborgare än de 
amerikanska nationella regeringsorganen är från dess medborgare, än de amerikanska 
nationella regeringsorganen är från det amerikanska folket. Där kanske så småningom 
demokratisk teori och praktik skulle kunna få någon betydelse. 

Bortsett från EU verkar utsikterna för även mycket blygsamma demokratiska transnationella 
politiska sammanslutningar vara synnerligen små, enligt Dahl. Även om sådana system 
förstärktes kraftigt, är det troligt att besluten kommer att fattas av delegater som utsetts av de 
nationella regeringarna. Kopplingen till demos kommer alltså även i fortsättningen att vara 
svag och den demokratiska processen ännu svagare än i befintliga polyarkier. När det gäller 
beslut i avgörande internationella frågor är alltså faran att den tredje övergången inte leder till 
någon demokrati bortom nationalstaten utan förmyndarskapet segrar.  

Denna möjlighet medför att det måste till en förstärkning av demokratiska institutioner inom 
länderna, om den demokratiska processen skall bibehålla sin vitalitet. Dels skulle – så långt 
det vara möjligt – starkare demokratiska institutioner stärka kontrollen över frågor som 
delegerats till transnationella beslutsfattare och förhindra att delegation förvandlas till 
abdikation. Stärkta demokratiska institutioner skulle också underlätta ett robust demokratiskt 
politiskt liv inom den ganska stora sfär av relativ autonomi som fortfarande finns i 
demokratiska länder.  

Demokratin skulle kunna förstärkas i mindre enheter inom nationalstaten. De transnationella 
beslutens storskalighet behöver inte nödvändigtvis leda till en känsla av maktlöshet om 
medborgarna kan utöva kontroll över beslut i mindre skala som är viktiga för deras dagliga 
liv: utbildning, hälsovård, fysiskplanering och allt annat en lokal offentlig sektor skulle kunna 
omfatta.  (Dahl, 1999, sid 492-493)  

Återigen visas vikten av att ha en fungerande regional nivå där medborgarna kan känna sig 
delaktiga så att de inte tappar tro på det demokratiskt valda systemet. Att man genom sin röst 
kan vara med och bestämma om hur det skall fungera i sin närhet. Gidlund och Jerneck, 2001, 
sid 52) 
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Som utlöpare av demokratiskt valda organ tillerkänns regionkontoren ett betydande 
symbolvärde i ett politiskt system där fenomen som subsidiaritet, regionalism och ekonomisk 
utveckling står högt på den politiska dagordningen. I högre grad än flera andra aktörer kan de 
utgöra en länk till allmänheten, i synnerhet om de har sitt mandat från de folkvalda lokala och 
regionala församlingarna.  

Vårt regionkontor tillsammans med alla andra kan öka sin legitimitet genom att regionen dem 
representerar har en folkvald församling där man valt att satsa på ett regionkontor.  

Detta är en mycket intressant utveckling och som kan koppla till de teorier som studien gått 
igenom i bakgrunden. Alltså att federalism som utvecklas underifrån är den bästa formen av 
federalism och som också har en demokratisk förankring ibland medborgarna.  

Det är tydligt att det i framtiden kommer att finnas en närmast fullständig representation av 
befolkningen genom regionkontoren. En intressant hypotes är att den formella processen i EU 
blir dominerat av staterna som företrädare för alla Europas medborgare samtidigt som 
subnationella aktörer med i princip likartad representation präglar den informella processen.  

De demokratiska institutionerna på regional nivå ska ses som ett svar, låt vara provisoriskt, på 
de utmaningar som europeiseringen och försvagningen av statsmakten innebär. När vi pratar 
om den regionala demokratin framöver vore det därför djupt oriktigt att begränsa perspektivet 
till uteslutande nationella förhållanden – de regionala experimenten måste ses i relation till 
både det lokala och det europeiska. 

I ett dynamiskt flernivåsystem finns det av just av resursskäl anledning att fundera över hur 
lämplig arbetsfördelning skall se ut. Enligt traditionell litteratur om federalism är argument 
för olika beslutsnivåer att de faktiskt har olika kapacitet att hantera olika uppkomna problem. 
Det skulle alltså innebära att överblicken och problemlösningsförmågan i vissa frågor är bäst 
på regional nivå, medan den andra är mest välutvecklad på lokal, statlig eller övernationell 
EU-nivå. Tankegången fortsätter dock att det finns en någorlunda accepterade uppdelning av 
besluts- och problemkompetenser mellan skilda administrativa instanser (den vertikala 
dimensionen) och en etablerad ansvarsfördelning för olika politikområden (den funktionella 
dimensionen), utan också att systemet är flexibelt till sin natur. (Ibid, sid 183-184) 

Om de ansvariga beslutsfattarna tänkt i dessa termer kan studien undersöka när 
intervjutillfällen genomförs. Frågor om ansvarsfördelning på de olika nivåerna samt att man i 
och med detta tänkande utmanar centralmakten i Stockholm på ett sätt de inte är vana vid 
sedan tidigare.  
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4.5 Regional identitet 

Från regional demokrati är steget över till regional identitet inte långt utan snarare ligger 
dessa väldigt nära varandra och det blir naturligt att ta en närmare titt till dess ursprung.  

Identitet är ett välanvänt begrepp som kan innebära olika saker. I sin mest förenklade form 
syftar identitet till människors känslor av tillhörighet. Identiteter kan kopplas till både 
individer och kollektiv, vilka i sin tur kan förknippas med idéer, religioner, territorier etc. Den 
kollektiva identiteten svarar på̊ människors frågor kring vilka de är, vilka de inte är och var de 
hör hemma.  Detta innebär att en person identifierar sig med olika karakteristika som knyter 
dem till grupperingar som har anknytning till samma markörer. Dessa känslor av tillhörighet 
med ett eller flera kollektiv, hjälper människan att bättre förstå̊ sin plats i världen, både som 
individ och som del i ett kollektiv. Identiteter är inte statiska, således kan de inte ses som 
individuella egenskaper, utan bör studeras som ständigt pågående processer. I och med att 
individer kan ingå i ett flertal kollektiv, och således kan sägas besitta ett flertal identiteter, blir 
identitetsstudier dynamiska och intressanta. 

Det är viktigt att utforska de processer som leder till känslor av gemenskap. Detta görs med 
hjälp av tre huvudsakliga redskap.  

Tiden: 

Kollektiv identitet kan internaliseras med hjälp av att individens känsla av kollektiv 
tillhörighet och förstärks i relaterandet till skrivna texter såsom historieböcker, poesi och 
musik. Minnena av det förflutna blir på̊ så vis konserverade i historien och lärs ut till 
medborgarna. Genom att relatera till vår historia lär vi oss vilka ”vi” är, vilka våra kollektiva 
karakteristika är och vilka de händelser som konstituerar vårt kollektiva minne är . På så vis 
blir det kollektiva minnet viktigt för skapandet av alla grupperingar, vilket också̊ bidrar till 
vikten av att diskutera samtida gruppers förhållande till sitt gemensamma förflutna. (Kook 
1995)  

Rummet:  

Utöver att knyta den kollektiva identiteten till speciella historiska händelser, så har grupper 
även ett behov av att skapa en relation till samtida skeenden. Man menar ofta att territorium är 
en av de viktigaste beståndsdelarna vad gäller kopplingen mellan kollektiv identitet och dess 
placering i samtiden (Petersson, 2001, sid 27). Kopplingen mellan det fysiska rummet och 
kollektiva identiteter är central för den utveckling detta arbete har för avsikt att belysa. 
Fysiska platser är centrala som identitetsmarkörer då de kan vara geografiskt avgränsade rum 
som präglas av symboliska föreställningar; landskapets sammansättning, byggnader och 
invånare har berikats med kollektiva minnen som har tillräcklig känslomässig kraft att skapa 
en känsla av samhörighet. (Featherstone, 1995, sid 108)  
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Den andre: 

Kollektiva identiteter skapas i gränslandet mellan självet och den andre, en relation som är 
ömsesidigt konstituerande (Neumann, 1999, sid 36). Relationen till den andre skapas i olika 
dimensioner. Den andre kan således vara grupper eller individer som tillhör en viss religiös 
eller etnisk grupp och som på̊ intet vis är kopplade till sociala rum eller temporala 
dimensioner (Herb och Kaplan, 1999). Relationen kan också̊ karaktäriseras av temporala 
dimensioner, såtillvida att en grupp exempelvis kan förhålla sig negativt till individer eller 
grupper som anses förknippade med en viss historisk tidsperiod. Detta för att t ex kunna ta 
avstånd från denna era och på̊ så vis sträva mot mål som ligger i framtiden (Karlsson, 1999). 
Den andre kan givetvis också̊ ha rumslig anknytning. Detta innebär i sin enklaste form att 
man tillskriver individer och grupper som befinner sig i näraliggande och/eller områden som 
man har andra förhållanden till vissa egenskaper, som man kan relatera den egna självbilden 
till.  

Gren berättar om två olika koncept; regional identitet och regionalt medvetande. Han säger att 
regionalt medvetande ger högre krav på politiskt och/eller ekonomiskt ansvar (formulerade av 
regionala politiska representanter eller en regional administrativ elit). Regional identitet är ett 
samlingsnamn på en gemensam historia, kultur och språk som är avgränsad i en 
rumsdimension. Den regionala identiteten tar sig också i uttryck i krav på högre autonomi, 
distinkt utbildnings och skatteväsende etc. och i detta avseende är effekterna av en stark 
identitet och ett starkt medvetande likartade. (Gren, 2002, s. 83, 87-89)  

Uttryck för regional identitet har förekommit i hela världen och det är en del i att motivera att 
starta konflikter och att utmana statsmakten. Den regionala identiteten har blivit särskild 
synlig i och med retoriken om ”regionernas Europa” och på sätt blivit det starkaste 
maktfenomenet inom den regionala kontexten. (Anssi, 2003, s.476) 

Regionernas Europa är en ständigt pågående lobbying ifrån EU:s institutioner för att försöka 
förmå medlemsländerna att arbeta med aktiva regioner för att legitimiteten med det 
Europeiska samarbetet skall öka bland medborgarna. Om intervjupersonerna är påverkade av 
denna lobbying och om regionbildningsarbetet har haft denna utgångspunkt i sitt arbete 
återstår att se med intervjuerna.   

Det är uppenbarligen så att samhörighetskänslan människor emellan är starkast på lokal nivå 
och svagast på den internationella nivån. Framväxten av det nya europeiska politiska 
landskapet betyder att traditionella nationella lojaliteter om inte överges så lever de sida vid 
sida med andra former av social identifikation. Flerskiktade identiteter kommer förmodligen 
att bli allt vanligare i den mycket sammansatta politiska mosaik som Europa utgör. Det 
innebär att subnationella intressen och värderingar inte endast måste relateras till nya 
inomstatliga maktförhållanden, utan också till integrationsprocessen i Europa. 
Europeiseringen kräver omtolkningar av de lokala eller regionala intressena, vare sig det 
gäller suveränitetspolitik, välfärdspolitik eller utvecklingspolitik. (Gidlund och Jerneck, 2001, 
sid 166)   
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Välfärdspolitik och utvecklingspolitik är några av de ämnen som lyfts fram som 
bakomliggande grunder för skapandet av regioner i Sverige. I och med intervjuerna kommer 
studien att kunna ta reda på vad denna regionbildning har för bakomliggande faktorer.  

Makroregioner och transregioner skär över territorialstaternas gränser. Inom staterna finns 
län, kommuner, provinser som ensamma eller tillsammans bildar grundvalen för identitet och 
samarbete. Många av dessa makroregioner har stor befolkning, betydande ekonomisk 
potential och långa historiska traditioner: Flandern, Schleswig-Holstein, Elsass-Lothringen, 
Karelen, Sydtyrolen, Skåne, Tornedalen. Många av dem ligger också i gränsområden och kan 
ytterligare bidra till den upplösning av nationalstaten som ensam identifikationsgrund som 
den europeiska integrationen kan medföra. (Gidlund och Sörlin, 1993, s.24) 

Den europeiska regionalismen har emellertid många olika former. Centraleuropeiska 
exilförfattare som György Konrad och Milan Kundera har pläderat för en regional identitet 
med utgångspunkt i Centraleuropa, en historisk och kulturell Europavision som kan ställas 
mot den mer ekonomiskt präglade västeuropeiska gemenskapen i EU.    

En annan form av regionalism framträder i så kallade funktionella regioner, ekonomiska 
formationer med en hög grad av intern flexibel specialisering av produktionen kombinerad 
med en inre sammanhållning och identitet som ofta har en lång historisk tradition. Ett 
exempel som nämns ofta är Emilio-Romagna i norra Italien, en region med rötter från 
romartiden, som under efterkrigstiden uppvisat en anmärkningsvärd förmåga till industriell 
kreativitet med bevarad regional självtillit. Emilio-Romagna, Baden-Württemberg, liksom 
Milanoområdet, Barcelona/Katalonien, Münchenområdet, London-Cambridgekorridoren och 
andra framgångsrika regioner i Europa har goda skäl för att verka för större regional 
autonomi. Idag är det nämligen dessa som bär bördorna av den regionalpolitiska 
omfördelningen. Den regionalism som utgår från framgångsrika regioner kan därför förväntas 
vara offensiv och verka för regional konkurrens och fördelning enligt marknadsprinciper. 

På omvänt sätt kan man tolka regionala konstellationer i mindre framgångsrika delar. Ett 
exempel är Schleswig-Holstein, som gått i spetsen för ett regionalt samarbete i nätverk över 
nationsgränserna i södra Östersjön. Här ligger tyngdpunkten således på samarbete utanför den 
egna regionen, som bildar del i en större makroregion. Visionen har förknippats med 
begreppet ”den nya Hansan”, som var ju ett handelsnätverk i en tid före nationalstaterna. Att 
det handlar om ett makroregionalt samarbete är naturligt, eftersom dynamiken i Schleswig-
Holstein självt inte visat sig hålla måttet. Här blir formeln således regionalt samarbete inte 
regional konkurrens. (Ibid, sid 163-164)  

För studiens syfte är detta en viktig komponent. Regionbildningsförslaget är att man skall gå 
ihop med Skåne som har alla redan en stark identifikation med stor befolkning och som ligger 
i ett gränsområde, i händelse av regionbildning kommer även Blekinge vara en del som också 
är ett gränsområde med en svagare identitet och en svagare ekonomi så att dem argumenterar 
för regionalt samarbete istället för konkurrens är inte helt omöjligt.   
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4.6 Sammanfattning 

Analysramen ligger till grund för mina frågeställningar i början av denna uppsats.  

 Legitimitet: 

Det som är mest intressant angående demokratisk legitimitet för denna studie är den tredje 
nivån. Man skulle kunna hävda att man genom en folkomröstning skulle kunna öka 
legitimiteten för en kommande region, för att man därigenom ökar medborgarnas aktivitet och 
att man genom att vinna en folkomröstning fått medborgarnas godkännande att genomföra en 
regionbildning. Men det är också så att om man engagerar folket mer i arbetet med en 
kommande region skulle detta kunna öka legitimiteten för EU om regionens ansvariga lägger 
frågor även på denna nivå för medborgarna att avgöra. 

- Är bildandet av en ny storregion i den sydöstra delen av Sverige ett försök att öka 
legitimiteten för EU genom ”Regionernas Europa”? 

Demokrati:   

Demokratins begränsning är intressant för denna studie. Det är något som skulle kunna 
bekräfta att det är svårt att ha en allt för stort område som hela EU som ett demos, då vi inte är 
ett homogent folk. Samtidigt som det kan bekräfta att regionen kan vara en del av svaret för 
att EU skall kunna bli mer demokratiskt. I den demokratiska processen kan man koppla 
legitimitetens tredje nivå (påvisbara uttryck för samtycke), alltså att medborgarna har allmän 
och lika rösträtt, att medborgarna skall aktivt vara med i processen och påverka den politiska 
dagordningen, rösta i allmänna fria val och att de är medvetna om vilka olika alternativ som 
finns att välja på.   

- Vilka demokratiska fördelar respektive nackdelar finns med ett skapande av en ny 
större region i den sydöstra delen av Sverige? 

 Regional identitet: 

Den kollektiva identiteten är särskilt intressant i denna studie då de fyra nuvarande regionerna 
har väldigt olika förutsättningar angående kollektiv identitet. Två av dessa fyra regioner har 
dock har mer gemensamt än de två andra, Region Blekinge och Region Skåne har en 
gemensam historia vilket är av intresse inom den kollektiva identiteten. Kronobergslän, 
Kalmar län och Region Skåne har ingen gemensam historia vilket är en viktig reflektion i 
detta sammanhang. Tiden, Rummet och Den andre kan dock vara ett hjälpmedel om man 
använder detta rätt för att göra ett kollektivt medvetande om en ny identitet kring en ny 
region. En viktig del är att ta reda på om de ansvariga för utvecklandet av regionen har tänkt i 
dessa banor inför en regionsammanslagning 

- Finns det problem med bildandet av en större region i den sydöstra delen av Sverige 
utifrån ett identitetsperspektiv?    
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5. Intervjuer: 

Uppsatsens primära källor om hur tankegångarna gått hos de styrande angående ett eventuellt 
bildande av en Sydregion är intervjuerna med dem ansvarige från respektive del och de 
delaktiga organisationerna. Detta är ett råmaterial som återger de intervjuer som gjorts och 
som skall vara till grund för analysen.  

5.1 Intervju; Roland Gustbée (M) Ordförande i Regionförbundet Södra Småland RFSS; 

DN: Är medborgarnas egen identifikation till en kommande region viktigt i skapandet av den 
nya regionen? 

RG: Regionförbundet har inte tänkt så mycket på den regionala identiteten i sitt arbete för att 
utveckla en ny sydsvensk region, det har inte varit ett av huvudargumenten. Jag vet dock att 
identiteten är viktig för en del människor. Vi talar om en Sydsvensk region bestående av 
Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skånelän. Jag tror att det visst finns skillnader mellan 
länen men att det är större skillnad mellan stad och land. Växjöbor står inte närmare 
kalmariter, karlskronariter eller kristianstadbor, det tror jag inte är en större skillnad men om 
de kommer till Stockholm är det sannolikt att de blir ganska goda kompisar för att de känner 
att de är icke-stockholmare vilket är det viktigaste. Men om man träffar en Malmöbo eller en 
Lundensare börjar de kulturella skillnaderna bli större men det har inte varit något viktigt 
argument för oss som förespråkar denna region men däremot de som förespråkar en Smålands 
region. Frågan är om identiteten är ett viktigt argument, det tror jag inte. Om invandrare skall 
kunna integreras i vårt samhälle borde det inte vara något problem att gå ihop med Skåne i en 
större region. Vi har mer likheter mellan varandra än olikheter.  

DN: Varför vill ni bilda denna region? Regionaliseringen av Europa eller var det på grund av 
att man ser stordriftsfördelar?  

RG: Det första argumentet har varit stordriftsfördelar, en väldigt viktig del som jag ser är att 
få bort gränser eftersom det här är regioner som vi redan samarbetar med mycket. Vi har 
kollektivtrafik gemensamt, vi har sjukvård gemensamt, vi har universitet gemensamt. Det blir 
ännu lättare att göra gränsöverskridande saker om man är en och samma region. Vi har inget 
institutionellt samarbetet med Jönköpings län tillexempel. Vi har börjat försöka med 
Brysselkontoret där de är med men inga stora tunga saker. Kollektivtrafiken har börjat gå till 
Nässjö, 12 turer om dagen medan 22 mot Malmö/Kph och även mot Blekinge och Kalmar. Vi 
har tittat på pendlingsmönster, väldigt få som pendlar mot Jönköping men däremot desto fler 
som pendlar till de fyra länen som regionen kommer att bestå av. En av anledningarna till att 
det råkade bli de här länen. Att vi vill bli större är stordriftsfördelar men också att vi vill bli en 
starkare röst i både Stockholm och Bryssel. När lilla Kronoberg kommer med två procent av 
landets befolkning är det lät för staten att stänga öronen men om det kommer en region med 
en befolkning på 1-1,5 miljoner invånare måste staten lyssna, det är vad det hela handlar om. 
De skåningar som vill bli större ser det som att då kan de nästan bli lika stora som 
Köpenhamn.  
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DN: Vilket är anledningen till att man inte tittat mer på en Småländsk region? Det finns 
studier som visar att medborgarna stor del identifierar sig med landskapen? 

RG: I Jönköping tittar man mera norrut och österut, alltså mot Linköping, Göteborg och 
Norrköping men inte så mycket söderut. Jag vet inte de historiska förklaringarna till detta. 
Men på Smålandmuseum säger man att ingen i Kronobergs län identifierade sig som 
Smålänning före 1850-talet, knappt då heller, då var man virde eller sunnebo, det var de här 
små länderna, det var identiteten. De ända som pratade om Småland var de som inte själva 
bodde i Småland, östgötarna, skåningarna, lite föraktfullt om ”de där små” medan vi är stora 
och starka. Man hör ju på dialekten att till exempel pratar inte en Västerviksbo som en 
Växjöbo och det går ett bälte i nordöstra Småland där man pratar mer som östgötar. Jag tror 
inte att den småländska identiteten är sådär jättestark. Det som gjort den stark är Astrid 
Lindgen, Wilhelm Moberg och Selma Lagerlöf de har i litteraturen skapat en småländsk 
identitet som gör att vi trots allt känner en slags gemensam identitet med varandra. Men 
egentligen tror jag inte att jag har mer gemenskap med en Jönköpingsbo än vad jag har med 
en hallänning eller en boråsare, det är ingen skillnad som jag känner. 

DN: I denna stora region kommer maktcentrumet vara i den största staden, alltså Malmö. Det 
kommer göra att en Lammhultsbo har väldigt långt till där besluten fattas. 

RG: Det är inte säkert, för det första är det inte bestämt men alla redan idag har region Skåne 
sitt politiska centrum i Kristianstad. Det är närmare oss och sen kommer jag att driva linjen att 
Växjö faktiskt ligger mitt emellan Malmö och Västervik och därför borde Växjö bli den nya 
huvudstaden, men vi kanske inte vinner den striden.  

DN: Hur har ni tänkt mer demokratimässigt? Har man tänkt att det skall vara direktval till ett 
regionfullmäktige? 

RG: Ja, direktval  

DN: Har ni tänkt att regionen skall ta mer uppgifter från landstinget? Så att det blir ett klart 
system med tre nivåer; Stat, Region och Kommun.  

Roland: Regionen skall ersätta landstinget helt och hållet, så det blir en mellannivå. 
Regionförbunden försvinner. 

5.2 Intervju: Håkan Brynielsson, Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län; 

DN: Hur har ni haft era tankegångar i Regionförbundet Kalmar om hur stor den kommande 
regionen skall vara?  

HB: Det finns en samsyn mellan alla politiska partier i Kalmar län att vi behöver ingå i en 
större geografi men sedan finns det olika uppfattningar hur den geografin skall se ut beroende 
både på politiskt parti och vart i Kalmar län man befinner sig. I norra länet finns det en större 
support att samarbeta med Östergötland och Jönköping och längre söderut mer åt Sydost och 
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en sydsvensk region så det där beror lite på vart man befinner sig i länet. Men det finns en 
samsyn i att vi behöver ingå i en större geografi. 

DN: Har ni i Regionförbundet i Kalmar län funderat på om det finns positiva/negativa effekter 
på storleken för den kommande sydsvensk region? 

HB: Jag hänvisar till två dokument, det ena är underlaget som vi tog fram i höstas om 
regionbildningsprocessen och den andra är en utredning som Sweco euro feutres gjorde hos 
Regionförbundet Kalmar län för ett antal år sedan. Där kan de se vilka resonemang och sådant 
som pågår.  

DN: Hur har era tankegångar gått angående medborgarnas identifikation för den kommande 
regionen? 

HB: Det finns ju en indirekt påverkan utifrån det hos de enskilda aktörerna beroende på hur 
de ser på hur regionbildningen skall se ut men jag kan inte påstå att det är någon stor fråga 
som funnits med i avgörandet. Men nu är det ju liksom så att vi är långt ifrån en 
regionbildning och avgörandet sker först 2019.  

DN: Fanns det någon tanke från Regionförbundet Kalmar läns sida att regionen skulle kunna 
öka legitimitet för EU på medborgarnas nivå? 

HB: Likadant där var Kalmar ett av fyra försöks län 1997 och det var en del av både en 
nationell och en regional process. Där finns det en statlig utredning som heter Parkkommittén. 
Parkkommittén gjorde ett slutbetänkande och där finns väldigt många av sådana här aspekter 
lyfta i det hela och så vidare. Det är ju som alltid, det finns inget enkelt svar på frågan utan det 
är ju en del av den process som hände, process av det svenska EU medlemskapet. En process 
av det som hände internationell och nationell nivå där det finns olika uppfattningar beroende 
på vilket politiskt parti man företräder och det är en process som präglas av de olika behoven 
som finns både lokalt och regionalt. 

5.3 Intervju: Peter Hogla, Regiondirektör Regionförbundet södra Småland (RFSS); 

DN: Hur har era tankegångar gått om hur stor den kommande regionen skall vara? 

PH: på tjänstemannasidan har man inte pratat inte så mycket funktionalitet, väldigt lite 
samarbete med Jönköping, Halland utan med Kalmar, Blekinge och Skåne. 
Jönköping är för stora, de behöver inte samarbeta för att de har en betryggande storlek. Det 
finns en olik kultur i Jönköpings län, individer i politiken och tjänstemannanivån gör också så 
att samarbetet inte varit så bra. Inga rationella argument till att inte samarbeta med Jönköping. 
Jönköping liknar egentligen mer Kronoberg än Kalmar och Blekinge när det gäller 
sammansättning med arbetsmarknad och liknande. 
 
DN: Om ni funderat på positiva/negativa effekter på storleken av regionen? 
 
PH: Man vill ha en större region främst för att man vill ha mer ekonomiska och personella 
kvaliteter. Ha möjligheter att gå på djupet i fler frågor än vad man kan göra i verksamheten 
idag. Nu har man till exempel sju olika personer som är ansvariga för trafik i de olika länen, 
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Peter tror att man skulle kunna göra detta bättre med tre personer tillsammans istället när man 
har bättre personresurser centrerat. Regionen måste bestå minst av de tre länen i sydost, för att 
nå rationalitetsvinster och för att nå personella resurser. Detta ger både drift och 
stordriftsfördelar. 
Negativa sidan med en större region: större geografi, mindre identitet. Mer spänningar mellan 
Kalmar, Kronoberg och Jönköping än Kalmar, Karlskrona och Kronoberg. 
 
DN: Är medborgarnas egen identifikation till en kommande region viktig i skapandet av den 
nya regionen? 
 
PH: Västra Götaland och Skåne. Ingen har blivit Västra Götalänning utan man har bevarat 
sina andra gamla identifikationer. Jag tror ändå att medborgarna ser fördelar med den nya 
regionen för att infrastrukturen och sjukvården blir bättre.  
Legitimitet och vald avgränsning: Det ideala vore om man både hade historisk förankring och 
legitimitet från medborgarna. Jag tror dock att detta är något som medborgarna tycker är 
viktigt.  
Jag menar att det är Varumärkesbyggande: Skåne har både historisk förankring och vald 
avgränsning. Detta gör att Skåne har lättare med legitimiteten gentemot medborgarna. 
 
DN: Hur ser ni på direktval?  
 
PH: Generella synpunkter från administrationen: inte så bra med indirekt val, bättre med 
direktval. All utveckling är lokal, finns inte regional. Man tar den lokala utvecklingen till den 
regionala nivån. Omöjligt att vara en regionkommun utan att ha kommunerna på vagnen. 
Detta har man förstått i Skåne.  
Gå hand i hand med kommunerna, förutsättning i en medlemsstyrd organisation som vi i 
Regionförbundet Södra Småland. Om man är en direktvald organisation finns risken att man 
kör ”sitt egna race” vilket man inte kan göra i dagens organisation.  
 
PH: Regionaliseringsfrågan har levt sedan 1960-talet men lagts i malpåsen ett antal gånger. 
Kalmar, Skåne och Västra Götaland var försöks regioner. Skåne fick sitt försök redan 1997. 
Sedan 2002 är det möjligt att bilda regionförbund. 2007 bildades Regionförbundet Södra 
Småland. Det är en gammal fråga men dog lite i södra Sverige efter att region Skåne och 
Kalmar blev försöksregioner. Föreningen Sydsam har varit aktiva i södra delen av Sverige 
och lobbat för att frågan skall komma på dagordningen igen. Landstinget tycker den är viktig 
utifrån sjukvårdsfrågor.  
 
DN: Är tanken från er sida att regionen skall kunna öka legitimiteten för EU på medborgarnas 
nivå? 
 
PH: Att legitimera EU är inte en överordnad orsak. Frågan är aktuell sedan 70-talet i EU om 
regionalisering men det är inte ett bärande argument för en ny stor region. Regionförbundet 
arbetar redan nu med att gå förbi nationalstaten för att söka pengar till projekt men kan bli 
ännu mer framgångsrik om man kan jobba gentemot en direktvald politisk församling än fyra 
som nu är fallet i regionförbundet. 
 
PH: Dessa frågor går i vågor, hela tiden. Den offentliga välfärden är så tung idag med tunga 
investeringar och kan inte därför jobba i de små enheterna utan måste bli större.  
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Sveriges landsdelar konkurrerar med varandra idag. Södra delen med Västra och Göteborg 
och den Västra/Göteborg med Stockholm. Detta ger mer till medborgarna för varje 
skattekrona men det ställer också högre krav på oss som region att vi måste vara duktigare.  
Elva kommuner och ett landsting bidrar idag till det kommunala utjämningssystemet. Tio, 
kommuner i Stockholms län och Vellinge i Skånelän plus Stockholms läns landsting. De 
bidrar med 50 miljarder. Resterande delar av landet får istället pengar men Växjö kommer 
snart att få 60 miljoner mindre i utjämningskostnader. Även om man hade bestämt att alla 
kommuner skulle ha samma skattesats skulle inte det systemet heller vara jämlikt för att då tar 
man bort den kommunala självbestämmanderätten.  
 

5.4 Intervju: Peter Ratcovich, regional utvecklingschef på Region Blekinge 

DN: Hur har Blekinges tankegångar gått om hur stor den kommande regionen skall vara? 

PR: Oavsett hur stor regionen eller hur stora kommunerna är så finns det alltid 
gränsproblematik, de som ligger längre bort från själva centrum eller maktens centrum eller 
vad man skall kalla det för, det klart att den problematiken finns även här. Jag tror alltså att 
det viktigaste är de tydliga direkta samarbetsytorna. Det är egentligen dem som är viktigare än 
det geografiska avståndet. Blekinge har alla redan en hel del relationer till Skåne redan nu om 
vi tänker oss den regionförstoringen och det är den jag tänker mig. Det är då Blekinge, 
Kalmar, Kronoberg och Skåne och där har Blekinge redan upparbetat relationer till Skåne. Jag 
tror också att man känner sig mentalt förbered. Om vi ni skall prata om hela generellt i länet, 
så finns det ju skillnader i länet också förstås. Sölvesborgarna har ju en känsla och 
Karlskronaborna kan ju ha en lite annorlunda känsla. Det beror ju på avståndet till Skåne då 
förstås. Men generellt tror jag att många känner en direkt koppling till Skåne. Vi har ett 
strukturfondsprogram Skåne-Blekinge som också inneburit att vi jobbar en hel del 
tillsammans. En likartad riktning på universitet och högskolan här (BTH) som också kopplas 
mycket ner mot Skåne.  

DN: Kan det vara så att man i Blekinge känner sig mer nära Skåne beroende på historien, med 
Blekinge, Halland och Skåne som danskt? 

PR: Det tror jag. Men sedan är det ju lite specifikt med Karlskrona, för Karlskrona är ju en 
gammal militärstad och det har fört med sig med militär traditionen att staden har blivit lite 
sluten. Det har varit lite hemligt i Karlskrona. Man har inte tagit emot utländska turister på 
Öarna för där har det varit ”restricted areas” och det finns många officersklubbar, det finns 
många ordersällskap och som också har en känsla av slutenhet.  

DN: Präglar slutenheten även Karlskronaborna? 

PR: Ja slutenheten tror jag också präglar Karlskronaborna. Den är lite speciell, man ser också 
att det avspeglar sig i samarbetet inom länet. Det har alltid fungerat mycket bra med 
samarbetet mellan kommunerna men Karlskrona har alltid ställt sig lite vid sidan om.  

DN: Finns det någon tävlan mellan Ronneby och Karlskrona? 
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PR: Nej, det är mellan de två största orterna Karlshamn och Karlskrona. Karlskrona är 
residensstaden, det är ju här som landshövdingen sitter. Det är de som får kungabesöken för 
att marinen är här. De har aldrig tagit, nu pratar jag utifrån länet; min uppfattning är att 
Karlskrona aldrig har tagit ledarstafettpinnen för länet och varit eller verkat som den stora 
staden och den som tar huvudansvaret för att hålla ihop länet. Att vara residensstad innebär att 
man tar lite ansvar för hela länet, Karlskrona har aldrig tagit den stafettpinnen. 

DN: Man har inte tagit stafettpinnen fast de är residensstaden och har haft chansen? 

PR: Det kan ha att göra med det geografiska också, att man ligger längst ut i öster, vid kusten. 
Hade Karlskrona legat mitt i länet hade det kanske varit en annan sak. Det präglar hela 
Blekinge tror jag. 

DN: Kan det också vara en fördel att man inte gör det, så att de andra känner att de är med på 
racet och profilerar sig för mycket heller och kör över resten av länet? 

PR: Det är inte så jag menar, tar man ett sorts huvudansvar, en ledarroll i länet så innebär det 
inte att man kör över de andra. Det är en ledare, en ledare kör inte över folk utan en chef gör 
det men en ledare är med och understödjer, främjar utveckling. 

DN: För att hela länet skall vara med på tåget? 

PR: Ja 

DN: Har region Blekinge funderat på om positiva och negativa effekter på storlek på 
regionen? 

PR: Ja, det har vi ju förstås. Fördelen med ett regionförbund i det egna länet. Anledningen till 
att man bildade regionförbund var för att man ville ha en lokal förankring till besluten, 
framförallt de viktiga besluten som gäller den regionala tillväxten, att man har det regionala 
ansvaret för tillväxtfrågorna och att de ligger i en politisk nämnd som består av 
Kommunstyrelsernas ordförande, så att kommunerna kan vara med och påverka de här 
besluten. Tidigare var det Landshövdingen som hade dem, statens förlängda arm, då var det 
staten som bestämde hur dessa pengar skulle användas. De här kommunerna hade inte så 
himla mycket att bestämma om, man var med lite grann när man skulle ta fram regionala 
tillväxtprogram men det var väldigt mycket styrt ifrån staten och länsstyrelsen. Man bildade 
regionförbunden för att man ville ha ett underifrån perspektiv på frågeställningarna. Under 
den här tiden som vi har haft ett regionförbund i Blekinge har samarbetet i länet blivit 
betydligt bättre än vad det har varit tidigare. Men det finns ju en risk alltså om vi går in i en 
större region och kliver in i ett system där man har direkt folkvalda in i det nya 
regionförbundet eller region syd, då tappar vi den lokala förankringen vilket är fördelen med 
regionförbunden idag. Den diskussionen förs idag. Det första steget är ju då att vi bildar en 
landstingskommun och det är landstingskommunerna som slår ihop sig. De går ihop under 
landstinget, de är ju också direkt folkvalda. Tappar vi då vår lokala förankring, nej säger man 
då här för vi skulle kunna ha en nämnd som består av kommunstyrelsen. Men det är ju under 
den tiden vi är i Blekinge landstingskommun, hur detta kommer att förändra sig när vi kliver 
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in i en sydsvensk landstingskommun är ju inget vi vet nu. Men visst finns det en risk att man 
tappar den lokala förankringen. ”Att man drar ur foten ur myllan”, en liten brist på demokrati 
skulle man kunna säga. Fördelen är ju just att det är ett underifrånperspektiv. 

DN: När det blir direktval, då är det ju just demokratiskt valda direkt, nu är det ju indirekt 
valda som sitter i regionförbunden. När det blir direktval blir det en klar demokratisk 
förankring till folket. Det finns ju den risken precis som du säger, för i regionförbunden 
tvingas kommunerna att samarbeta med varandra.  

PR: Just det, man får det lokala perspektivet, tillväxt frågor har en lokal förankring, det är ju 
där tillväxten sker. Tillväxten sker ju inte på någon politisk nivå utan det sker hemma i den 
kommunen, det är där företagen etablerar sig, det är där skolan utvecklas. Det finns en risk att 
man tappar direkt kopplingen med kommunernas planeringsarbete egentligen. Det klart att det 
finns svårigheter i regionstyrelsen idag. När politiker från Karlshamn tillexempel skall ta 
beslut som är bra för länet men som egentligen är mindre bra för Karlshamn då blir det lite 
mer svårigheter förstås.  

DN: Nu gäller det ju att alla är överens med alla politiska organ från de olika kommunerna 
medan sedan behöver man bara komma överens i ett politiskt organ. På så sätt blir det enklare 
men man tappar förankringen istället.  

PR: Just precis 

DN: Har medborgarnas egen identifikation till en kommande ny sydregion varit en viktig del 
för ert arbete? 

PR: Det viktiga som vi ser från vår sida är att vi ser en större arbetsmarknadsregion. 
Stordriftsfördelarna och ett mer naturligt samarbete med Malmö/Köpenhamn som är en stor 
tillväxt region. Att vi mer på ett naturligt sätt deltar i samarbetet.  

DN: Det finns inga svårigheter att implementera detta? Att Karlskronaborna nu är en del av 
samma region som Skåne/Malmö? 

PR: Det kommer alltid finnas skillnader. Storstadsregionen kommer ju alltid vara lite speciell 
i detta samarbete. Jag tror inte att det är identifikationen, det klart vi har dansktiden 
tillsammans, vi har ett regionalfondsprogram tillsammans och om du tittar på nyheterna så är 
det syd-rapport. Det är Skåne-Blekinge. Om man skall visa ett regionalt nyhetsprogram så är 
det Skåne-Blekinge, så det finns redan en sorts känsla av gemenskap. 

DN: Den gemensamma känslan finns ju inte hos de andra tre länen, det finns ju Smålandsnytt 
och tv4 har Sydost och då är inte heller Kalmar eller Jönköping med utan bara Kronobergslän. 
Det är en intressant distinktion mellan de olika länen att ni har redan den här gemenskapen. 

PR: Ja, vi är nog mer förbereda än Växjö och Kalmar är men om man också tittar på det 
konkreta samarbetet som finns idag så tror jag att Blekinge har mer samarbete med Skåne än 
vad Kalmar och Kronoberg har idag, om man tänker på de profilområden som BTH har, så är 
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det tydliga kopplingar till Skåne; IKT, intelligenta transportsystem, mycket kopplat till IT, 
mediavärlden, dataspelsutveckling och mediaevolution som finns i Skåne där Blekinge är 
medlemmar och vi har en stor verksamhet i Karlshamn på Netport som också har mycket 
kopplingar till Skåne och deras klusterbildningar kring den sortens teknik. Vi pratar mycket 
öppen data och relationer mellan maskin och maskin och det är också mycket IT. Det är 
väldigt centralt för Blekinge och där jobbar vi inte så mycket norrut, mot Kronoberg eller 
Kalmar. När det gäller hållbarhetsfrågor så har vi samarbete med Kronoberg.  

DN: Är tanken från er sida att regionen skall kunna öka legitimiteten för EU på medborgarnas 
nivå? Att man skall kunna bli starkare gentemot Stockholm och gentemot Bryssel också? 

PR: Det är inte en fråga som är central för Blekinge. Jag tror den är mer central för Skåne. 
Vilka är incitamenten för Skåne att gå ihop och göra sig till en större region? Skåne sitter med 
gigantiska problem, de har stora problem Skåne. Vilka är incitamenten till att vilja bli större? 
Där tror jag dessa incitamentet finns med. Att man behöver bli större gentemot Västra 
Götalandsregionen, Stockholmsregionen eller Norrland eller blir det bara Skåne blir dem 
väldigt små i den dragkampen, så det är snarare ett incitament från deras sida, det är inte så 
stort ifrån vår sida.  

DN: Att försöka dra hit regionalt stöd från Bryssel om inte Stockholm vill, om man då är ännu 
fler så är det lättare att någon lyssnar från Brysselhåll? 

PR: Detta är en personlig reflektion: Jag tycker inte att vi har haft några problem i våra 
relationer med Bryssel ifrån Blekinges sida. Vi har snarare blivit premierade mycket utifrån 
vår litenhet och att vi har också visat oss ute på den europeiska arenan så är det nog vår 
litenhet som gjort att man tittat och lyssnat på oss så kanske också varit till fördel för oss. I 
alla fall inte varit till nackdel för oss. Nu tänker jag på de projekt som vi driver och hur vi 
lyckats dra igenom de här projekten och att vi lyckats få ett antal stora flaggskepps-initiativ 
inom Östersjö-gemenskapen, det är inte många regioner i Europa med den här storleken som 
lyckats med det. Man lyfter på ögonbrynen att det här lilla länet lyckats få så många 
flaggskepp hit. Relationen till Bryssel finns inte riktigt med i vårt tänk. Vi har ett speciellt 
fokus mot Östersjön, det har inte Skåne. De har sin Öresundsregion, de tittar en hel del bortåt 
mot England och Skottland, men inte så mycket mot Östersjön. Det vi tar med oss in i 
brudkistan, är alla våra Östersjökontakter och det vill gärna Skåne vara med på. Det ser vi 
redan idag att Skåne gärna vill att Blekinge skall vara med bara för att vi har våra kontakter 
med Polen, Litauen och framförallt Ryssland. Vi har ett speciellt avtal med guvernören i 
Kaliningrad på regional nivå. Det tror jag är en del av styrkan för Blekinge om vi nu går in i 
en större region, så är det något som vi har med oss. Det är våra Östersjökontakter och det är 
vår högskola och det är våra klusterkopplingar som vi har som är relativt bra kopplade till 
Skåne.  
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5.5 Intervju: Krister Björkegren Utvecklingsdirektör Kalmar läns landsting 

DN: Hur har era tankegångar varit angående hur stor den kommande regionen skall vara i 
landstinget Kalmar län? 

KB: Jag tror inte man haft diskussioner om hur stor den skall vara utan man har tittat på vilka 
partner är möjliga och hur skulle kunna bli bra samarbeten framåt, jag tror att det är det som 
har styrt de diskussionerna kanske inte storleksmässigt.  

DN: Har ni funderat på positiva och negativa effekter på storleken på regionen?  

KB: Om man tittar på regionen och diskussionen kring den så har den varit en rent politisk 
fråga än så länge i Kalmar läns landsting. Vi har egentligen haft noll diskussioner på 
tjänstemannanivå mer än att vi är självklart medvetna och diskuterar hur skulle olika saker ser 
ut och hur skulle det kunna bli? Men vi har inte haft någon djupare diskussion på 
tjänstemannanivå men däremot har det varit en politisk fråga så här långt där man tagit det här 
initiativet och den som egentligen intatuerat det fullt ut är ju Alf Jönsson, 
landstingsdirektören, sen jobbar jag direkt under honom och har uppdraget att titta på vissa 
underlag utifrån regionbildning och på så sätt har man ju varit i frågan. 

DN: Jag tänker ju att Västervik är ju nästan utpunkten i Kalmar län precis som Lammhult är i 
Kronobergs län och då menar jag att om det är för långt mellan Smygehuk eller Malmö och 
Västervik att man då inte tänker att man tillhör samma region och att man inte känner någon 
gemensam identitet? Det kanske utifrån detta håll ett problem ju större regionen är, om den är 
mindre kanske man kan känna en sorts gemenskap, som exempelvis: en Västerviksbo och en 
Växjöbo känner ändå att vi är Smålänningar och att vi har Vimmerby och Astrid Lindgren 
gemensamt. Men medborgarna har kanske svårare att känna en gemenskap med dem i 
Karlskrona eller för den delen med dem i Malmö. 

KB: Om man tittar på den regionen som är idag, som heter den sydöstra sjukhusregionen, så 
kan man väl säga att det är ett mycket bra samarbete som fungerar väldigt bra och har ett 
mycket bra samarbete kring hur sjukvården är uppbyggd tillexempel, men om det skulle bli så 
att det blir en sydlig region och oavsett hur det blir med Västervik kommer man vara i 
utkanten alternativet för Västervik och Vimmerby är att man blir i utkanten av en region norr 
över. Att man skulle bryta sig lös och gå däröver, den problematiken kommer att finnas hur 
gränserna än dras. Jag tror att utifrån ytterkanterna av regionen är det viktigt att man visar att 
man gör bra saker och därifrån får ett värde, kvalité och att man faktiskt är behövd i olika 
sammanhang. Men så är det ju i en regionbildning att det blir en fördelning av maktpositioner 
såklart och det vet man ju inte riktigt hur det kommer att lägga ut sig, så det är väldigt svårt att 
säga egentligen hur det kommer bli. Men jag tror utifrån norra Kalmar län finns det 
problematiken oavsett. 

DN: Oavsett? 
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KB: Oavsett region. Så kan man säga att historiskt sätt är norra Kalmar län präglat i högre 
grad mot Östergötland, Linköping, Norrköping. Det finns en kulturell aspekt där i norra läns 
delen. Medan i den södra länsdelen är mer präglat kultur söder över. 

DN: Har ni tagit det i beaktning i regionbildningen? Att norra länsdelen kanske kollar mer 
mot Östergötland och att den södra kollar mer mot Blekinge? 

KB: Nej, det skulle jag inte vilja säga att vi har gjort, vi är medvetna om att det är så men det 
är ju ingenting som styr en regionbildning utan det måste vara mer rationella saker som måste 
styra det, att man faktiskt tittar på hur det ser ut. Så jag tror inte att det är något som man har 
beaktat eller har tagit i på det sättet, det tror jag inte. Men jag har inte varit i de diskussionerna 
så det är lite svårt för mig att svara för mig på dem. 

DN: Då går jag över till mitt nästa tema som just är identitet: Är medborgarnas egen 
identifikation till en kommande region en viktig del för skapandet av den nya regionen?    

KB: Jag tror att det är jätteviktigt att man känner en tillhörighet till den regionen och att man 
tror på den och att man känner nyttan med det. Det kan ju faktiskt vara så att det faktiskt blir 
längre till makthavare i en större region men då är det också viktigt att man ser nyttan med att 
man får större bärighet i exempelvis infrastrukturprojekt och olika saker. Jag tror att man 
måste kunna visa nyttan för medborgarna med en ny region annars tror jag att glappet kan öka 
i en större region. Men däremot tror jag att det är helt nödvändigt utifrån att kunna göra 
infrastruktursatsningar inte bara i vägnät utan också andra infrastruktursatsningar för att 
kunna få bärighet i det och bli konkurrens kraftiga framåt så tror jag att det behövs mer 
muskler. Om man tittar på Kalmar län idag så är vi 2,5 % av landets invånare och vi har också 
avflyttning i länet vilket gör att skattebasen minskar. Om vi skall kunna göra investeringar så 
krävs det att vi har en större ”body” helt enkelt, alltså framåt sett. Sedan är det diskussion 
kring hur det skall vara då.  

DN: Då är det mitt sista tema som är legitimitet: Är tanken från er sida att regionen skall 
kunna öka legitimiteten för EU på medborgarnas nivå? Med tanke på regionernas Europa. 
Utifrån kommissionens sida skall EU-medborgarna känna närheten till EU på hemmaplan. 

KB: Jag törs inte säga hur diskussionerna har gått där, vi på tjänstemannanivå har inte varit i 
dem diskussionerna. Men däremot är det en internationell aspekt på det, tittar man på länderna 
i Europa så är det ju regioner. Tittar man på Spanien och Tyskland t.ex. så är det ju en väldigt 
viktig nivå i hur man styr och också utifrån en demokratisk synvinkel. Så att det är en viktig 
aspekt såklart men jag kan inte riktigt svara på hur diskussionerna har gått där och jag vet inte 
riktigt om det är genomtänkt utifrån det perspektivet som du tar upp? 

DN: Jag är intresserad av det här p.g.a. min praktik i Bryssel men också av EU-projektet som 
sådant. När jag jobbade i Bryssel fick jag kontakt med andra regioner i Europa, framförallt 
tyska delstater, där egentligen varje delstat har en egen ambassad och även på många av dem 
här har kommunerna i delstaten en egen representation inom delstaternas representationer. 
Framförallt Bayern har en väldigt stor representation men också Spanska regionkontor. 
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Delstaterna vill vara med och påverka lagstiftningen och är intresserade av att 
regionkommittén får mer makt så att det blir en tredje skapande makteffekten. Så att det blir 
parlamentet, kommissionen och regionkommittén, nästan så att det blir tre kamrar. Men detta 
är inget man diskuterar i Kalmar län kanske? 

KB: Nej det är det faktiskt inte, i alla fall inte på tjänstemannanivån. Det är lite svårt för mig 
att svara upp just utifrån att diskussionerna har varit väldigt mycket politiskt i Kalmar län.  

DN: Jag märker det. 

KB: Vi har inte haft den diskussionen gentemot medborgarna så tydligt. Vi har inte haft den 
tjänstemannamässigt heller så tydligt. Men detta är jätterelevant att följa upp tror jag om ett år 
eller två när detta har kommit lite längre så att om man tittar på det nu så startar det upp med 
alla arbetsgrupper och så startar igång nu där man tittar på olika områden regionalt. Den här 
kommer ju bli diskussioner, sen tror jag också att det är ju val här i september och det är ju 
mindre än ett år ditt och jag tror att den här debatten kommer inte vara stor innan det valet 
utan det är efter det valet som de frågor som du nu ställer kommer att diskuteras och blötas 
och stötas på olika sätt, det är min taktiska uppfattning eller hur man skall uppfatta det.  

6.6 Intervju: Suzanne Frank (M) Landstingsråd i Kronobergs läns landsting 

DN: Hur har era tankegångar gått i Landstinget Kronoberg gått om hur stor den kommande 
regionen skall vara? 

SF: Det är ju så att vi har två parallella processer här, dels den egna regionkommunen som 
bara handlar om det egna länet, sen har vi den stora regionprocessen med södra Sverige, där 
ingår då Kalmar, Blekinge, Region Skåne och Kronoberg och den sker parallellt här. Vi säger 
från moderat håll och även från socialdemokraterna som är de stora partierna som egentligen 
dem som tror mest på den stora regionbildningen också, vi vill ha en två stegsraket kan man 
säga: först komma tillsammans i vårt eget län här med alla frågor i debatten och sedan 2015 
gå vidare i Sydsverige med en ansökan om att få bilda en storregion i södra Sverige. Så ser det 
ut, det är två parallella processer nu, eftersom vi helt nyligen fick besked om att bilda egen 
regionkommun i Kronoberg. 

DN: Hur har tankegångarna varit om regionen blir för stor så kan ju problemet bli att makten 
hamnar för långt bort från folket i den synpunkten? 

SF: Det klart i Västra Götaland och Region Skåne som är de här stora regionerna som är våra 
förebilder eller något liknande så kan man säga att det är både och alltså. Man kan säga såhär: 
ja, om det skulle bli en storregion så försvinner Blekinge, Kronoberg, Kalmar som begrepp 
och då bildar man en sydsvenskregion. Regionparlamentet kommer kanske att finnas i Malmö 
eller Kristianstad eller vad det nu är för någonstans, Emmaboda. Då kan man säga så här: Ja, 
men då kommer frågorna så långt ifrån oss och hur skall vi göra då? Men samtidigt får man 
tänka så här då: Man måste tänka helt nytt! Vi ifrån gamla Kronoberg tillexempel skall ha lika 
mycket intresse och engagemang av att sätta oss in i frågor tillexempel i Ystad eller Båstad 
eller vad det nu kan vara som rör regionfrågorna likaväl som Västervik, som kanske i och för 
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sig kanske kommer tillhöra en annan region så småningom men tillexempel Uppvidinge eller 
vad som händer i Karlskrona och så vidare likadant som de politikerna som tidigare fanns i 
Blekinge måste också känna ett stort engagemang och förstå att hela regionen måste engagera 
sig och leva i de här frågorna, det är det ena. 

Det andra är att när det gäller regionbildningen så rör det inget av det vanliga kommunala 
självstyret ute i de vanliga kommunerna. Så att legitimiteten som man pratar om kommer ju 
också att finnas i en storregion men just den här nära identifikationen med de lokala frågorna 
kommer att finnas kvar precis som vanligt. Alltså regionen kommer att ha hand om 
sjukhusfrågor, infrastruktur, trafikfrågor och kultur, det är dem frågorna. Allt annat om man 
säger så kommer att finnas kvar precis som vanligt i kommunerna i det kommunala 
självstyret. Så egentligen ser jag inga problem med det här. Men det är klart att om man 
tänker gammalt och vad det blir av lilla Kronoberg eftersom skåningarna kommer att äta upp 
oss, då finns risker. Men det där är egentligen ett feltänk. För vi kommer ha lika mycket att 
säga till om som skåningarna, det kommer ju att ske proportionella val, det kommer bli 
proportionellt deltagande från partierna utifrån deras storlek i allmänna val. Man kan inte 
tänka så, man måste tänka på hela regionen då och det klart den mentala omställningen 
kommer säkert att ta sin tid. Det har ju tagit sin tid ifrån region Skåne då när man slog ihop 
Kristianstad län och Malmöhus och när man slog ihop länen i Västra Götaland så att det klart 
att denna process tar ett antal år innan man kommer in i det men nu om man pratar med 
politiker t.ex. ifrån Västra Götaland så säger dem att det ändå varit positivt med 
regionbildningen därför det har fört länen och samarbetena närmare varandra och det är ju det 
som är meningen. Jag tror, oavsett hur det blir med den här lite större regionbildningen 2015 
så tror jag att det kommer gå någon gång i framtiden. Därför landstingen är idag för små för 
att ta tag i de här stora frågorna inom infrastruktur tillexempel, regionalutveckling. Vården 
som egentligen skall vara gränslös och där vi vill att människor skall kunna röra sig i ett 
gränslöst förhållande i arbetsmarknaden och så vidare. Min vision är tillexempel att man skall 
kunna ha ett gemensamt vårdval i hela Sydsverige, gemensam profit och gemensam avgift i 
hela Sydsverige. Alla sådana saker ger ju ett mervärde för medborgarna. Därför har vi dem 
här tankegångarna, det är ju inte för oss själva på något sätt. Det kommer ändå inte vara vi 
som formar den nya regionen utan det kommer vara andra, en ny generation politiker i 
framtiden som kommer göra det men det är vi som bereder vägen och det är ju väldigt stort 
debatt kring det här, många känner sig väldigt främmande i den här tanken. För vi har inte 
tradition på den här typen av regionfrågor i Sverige.  

DN: Då blir ju följdfrågan på det här: Vad är de positiva/negativa effekterna på storleken av 
regionen utifrån landstinget Kronoberg? 

SF: Återigen, man kan inte tänka det gamla landstinget utan man måste tänka det nya. Vad 
blir det då för positiva effekter: jag tror t.ex. mer mervärde för medborgarna när det gäller 
vård och infrastruktur, trafik det skall bli ännu lättare och mer naturligt att röra sig i detta 
område med jobb, med företagsamhet, med utbildning, med vård och då skulle vi ha ett 
gemensamt ansvar för detta, vi kommer också tror jag så småningom en region ”att räkna 
med” vi kommer då alltså bli en region med runt 1,8 miljoner invånare, vi kommer bli en 
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region att räkna med i Europa och inte minst Norra Europa. Men alltså gentemot Danmark, 
gentemot Tyskland, gentemot Polen, gentemot Baltikum så kommer vi ändå vara en region att 
räkna med. En maktfaktor om man får uttrycka sig så och även gentemot Stockholm 
naturligtvis. Jag förstår ju att det finns politiker på regeringsnivå som kanske kan se negativt 
på det här för på något sätt så kan man ju hota nationalstaten då ju. Vi har ju bara 9,5 miljoner 
invånare i vårt land snart 10. Då kan man säga så här att Sydregionen kommer att bli en 
oerhört stor maktfaktor i Sverige men då kan man säga så här: Ja, det kan man tänka sig men 
då är hela regionfrågan missköt från början vilket jag tycker att den är. För då skulle man från 
början sagt att vi bildar 5-6 regioner i Sverige och pekar lite mer med hela handen och inte 
bara låtit det växa upp underifrån, men nu har detta vuxit fram underifrån i dem här länen och 
då får man ju inte stoppa den utvecklingen. Då måste man vara generös och bevilja oss det här 
om vi nu kommer så långt 2015 att vi i alla våra fullmäktigeförsamlingar att vi går in och 
begär att vi vill bli en gemensam region. Men jag menar om man hade mer pekat med hela 
handen och sagt att Norrland skall delas in i två regioner, Stockholm, Mellansverige två 
regioner och Sydsverige, då hade det här inte varit en sådan här jättestor fråga som med det 
här med legitimitet, hot mot Stockholm och sådant här, utan då hade det varit en naturlig 
indelning utav Sverige med det regionala ansvaret att man för ner så mycket ansvar som 
möjligt till regionerna som är naturligt i andra delar av Europa men inte i Sverige. Då kan 
man tycka att vi inte tycker så Sverige, men då skulle de inte tagit fram Västra Götaland, 
Region Skåne, Region Halland och Region Gotland i så fall. Allting är alltså en, skall inte 
säga en sörja men lite åt det hållet därför att det inte har riktigt funnits något riktig ledning 
och styrning över de här processerna så jag kan förstå att man vill behålla nationalstaten och 
styra landet på det sättet, det kan jag begripa med våra 9-10 miljoner invånare med då skulle 
man sagt det från början och varit väldigt bestämd på detta: Såhär, vi kommer inte att ha 
några regioner i Sverige, punkt slut. Okej hade vi sagt då är det ingen mening att vi ens håller 
på med detta då. Så det är väldigt mycket ambivalent och vagt när det gäller regionfrågan i 
Sverige. Jag tror att vi leder utav det i politiken faktiskt på den regionala nivån. Man tillsätter 
bara utredning efter utredning, nu den senaste av Mats Sjöstrand som man kastade i 
papperskorgen men som är den statliga indelningen, har inget med oss att göra skall man 
komma ihåg men ändå. Det blir väldigt konstigt när man är så vag helt enkelt.  

DN: Mitt andra tema är identitet: Är medborgarnas egen identifikation till en kommande 
region viktigt i skapandet av den nya regionen? 

SF: Det klart att det är, det måste det ju vara men i vårt fall så pratar många av dem som inte 
vill ha en Sydregion om Småland, Småland är det man identifierar sig med och varför bildar 
vi inte en Småländsk region med Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Då kan man säga så här: 
Det kan man naturligtvis göra men vad skulle vi vinna på det? Vart finns mervärdet där? Det 
är ju 3 något mindre landsting vart åt tillsammans och det är inte säkert att det finns så stor 
utvecklingspotential. Jag menar det att Smålandsbegreppet rent landskapsmässigt och 
identifikationsmässigt ändå kommer att finnas kvar även om det kommer bli en administrativ 
och ekonomisk ledning i Sydsverige. Jag tror att Småland och Smålandsandan och allting det 
här kommer att överleva den ekonomiska och administrativa unionen. Man skall inte 
underskatta det men inte överskatta det heller. Alltså det blir en union framförallt i de fyra 
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viktiga frågorna som jag sa innan: trafik, kultur, vård och infrastruktur. Men allt det här andra 
kommer ju ligga kvar i kommunerna precis som innan, det här med Småland, Gnosjöandan 
och allt man pratar om, entreprenörsregion och så vidare det finns ju kvar precis som innan.  

DN: Jag är väl lite Brysselskadad och har arbetat i det här Småland-Blekinge samarbetet i 
Bryssel. Men det är inget som man funderar på att applicera det Brysselkontoret vi har där här 
hemma också? 

SF: Det finns säkert hos vissa partier, jag vet t.ex. Centerpartier och Vänsterpartiet är väl mer 
partier som kan tänkas sig en sådan regionbildning eller utveckling, eller vad jag skall kalla 
det för och visst kan man tänka sig det, men jag kan inte se att vitsen kan tänkas bli sådär 
speciellt hög med det för grejen är att Skåne skall vara med tycker jag för då har man hela 
Öresundsregionen och den frågan som kommer att spilla över på oss så småningom också, 
man har Danmark och man har Tyskland ännu mera så att säga större samarbetspartners 
utbyte med länder som vi också kommer ha nytta av hela den här regionen på ett mer påtagligt 
sätt om vi bildar en region tillsammans med Skåne. Det är min grundtanke. 

DN: Är inte risken att alla investeringar hamnar just i Öresundsregionen eller där det bor mest 
människor och att Växjö/Kronoberg blir en utkant då? Och att i ett Småland/Blekinge 
perspektiv skulle vi vara mer i ”mitten”? 

SF: Kronoberg och Blekinge, Blekinge är ingen resurs i dessa sammanhang. 

DN: Jag känner till detta 

SF: Blekinge är verkligen ingen resurs i det här men däremot har Kronoberg som län och 
landsting en väldigt tillförande region eftersom vi är välskötta, vi har en bra vård, en 
välfungerande trafik alltså alla dem här ingångsvärdena, vi har en bra arbetsmarknad, vi är 
den fjärdestörsta tillväxtregionen i Sverige och så vidare. Så vi är väldigt tillförande i den här 
regionen. Därför skall man bilda regioner med partners som man tror att man kan gå vidare 
tillsammans med i en framtid för här är det inte frågan om 5-10års sikt utan det är 50-100 eller 
200 år man tänker på så det är väldigt långsiktiga saker det här. Så det här återigen att vi 
hamnar i en utkant, vi är redan en utkant eller inte! Det kommer ju finnas politiker från alla de 
här delarna utav Sydsverige i ett gemensamt parlament och då gäller det att man har hela 
regionen och regionens utveckling framför sig och då är det väldigt viktigt att vi bibehåller 
oss och utvecklar oss i den här delen av Sydsverige, nuvarande Kronoberg men då kommer 
det inte att heta Kronoberg utan det kommer heta något annat, det kommer heta region 
Sydsverige då att det kommer fortsätta att bli en bra utveckling här i vår del samtidigt som det 
kommer utvecklas i Öresundsregionen. Jag tror att vi måste tänka helhet där, vi har ett stort 
ansvar för det men skåningarna dem får också ett stort ansvar att hela regionen skall leva. 
Återigen kommunernas ansvar kommer att finnas kvar precis som tidigare.  

DN: Eftersom att jag varit i Bryssel så har jag en europeisk ingång på det hela: Är tanken från 
den kommande Sydregionens sida att det här skall kunna öka legitimiteteten för EU gentemot 
medborgarna på deras nivå? 
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SF: Ja, det är bara något sådant där som man tror och hoppas och det beror ju framförallt på 
våra egna ageranden och våra egna intressen att delta i det europeiska samarbetet. Men det 
klart att vi som en lite större region får lite mera kraft, det får vi ju, med en större kraft 
kommer också ett större engagemang så att säga. Vi närmar oss ju Europa ännu mer om vi 
bildar en Sydsvensk region för det forna Kronoberg kommer ännu närmare Danmark, 
Tyskland och Polen och alla andra länderna i Europa. Vi kommer närmare dem och det klart 
om vi ser det i ett utvecklingsperspektiv så är det väldigt troligt att vi får ett ökat engagemang 
och att vi blir en region att ”räkna med” även i Europa. Idag med de mindre länen är vi ju inte 
det på samma sätt, om man tänker på Tyskland med stora regioner med 10-12 miljoner 
invånare. Vi är ju som ett litet land där. Man kan säga att hela Sverige är en region och jag 
accepterar det också men då skulle man varit tydlig från regeringens sida. Återigen är det för 
otydligt i regionfrågan utifrån regeringen och det är inte bra egentligen att vi går runt här i 
någon sorts blindo och tror och hoppas på ett arbete som vi får göra helt själva istället för att 
få ordentliga klartecken från regeringen som säger att det här kommer gå bra och vi kommer 
ge er stöd eller också lägg ner vi kommer inte att acceptera detta men vi får så otydliga 
signaler från regeringen. 

DN: Har ni fått tydligare signaler ifrån kommissionen? I och med det här med regionernas 
Europa? Att de menar att det är bra att ni bildar en region i södra Sverige. 

Suzanne: jag kan inte säga att jag har hört det på något sätt. Det kan jag inte säga. 

DN: I Bryssel märks det att de vill att regionerna skall få mer att säga till om och det är 
framförallt tyska regioner som ligger på och vill att regionkommittén skall få mer makt  

SF: ja det vill dem, och ”the Assembly of the regions” som vi är med i vill att regionernas 
makt skall öka så att säga att de är dem som har ansvaret för de regionala frågorna. Det är helt 
rätt att tänka så. Återigen har den svenska regeringen varit väldigt otydlig på den här punkten 
och det är väldigt olyckligt egentligen för det är bättre att säga att det skall vara på det här 
sättet eller inte på det här sättet. Se till att ge oss ordentlig vägledning, men nu säger man 
ingenting och 2015 när vi ska söka om att få bli en region, vet vi ju inte hur de politiska 
förhållandena är då och jag tror att det kanske kommer bli svårt att få en konsensus för detta i 
samtliga fullmäktige församlingar då 2015, men jag tror att det kommer bölja lite fram och 
tillbaka de närmaste åren/decennierna. Men jag tror ändå att vi framtiden att det kommer bli 
någon sorts sydsvensk region därför det är naturligt att man samarbetar och att det är naturligt 
att man vill leda de här stora frågorna gemensamt och inte ha olika system för allting och 
olika tankesätt för allting utan försöka ha ett smidigt förhållningssätt gentemot medborgarna.      

5.7 Intervju: Mikael Stamming utvecklingsdirektör Region Skåne 

DN: Hur har Region Skånes tankegångar varit angående hur stor en kommande region skall 
vara? 

MS: Det här är ju en politisk fråga, det vill jag ju verkligen säga. Jag är ju en tjänsteman 
tillsammans med många andra som har fått politikens uppdrag att tita på för och nackdelar 
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med en eventuell ny regionbildning. Den här frågan som du nu tar upp om demokrati är 
väldigt svår, den sträcker sig ifrån den lilla kommunen upp till Europaparlamentet som har att 
ansvara för 500 miljoner invånare.  

DN: Ja, precis 

MS: På alla de här nivåerna förs de här samtalen, var är legitimiteten för kommunfullmäktige? 
Vad är legitimiteten för landstingsfullmäktige? Eller Regionfullmäktige som det heter i 
Skåne? För Riksdagen? Och för Europaparlamentet? Den här diskussionen tror jag är väldigt 
viktigt men jag tror att det svårt att hitta en samstämmighet, jag tror att det blir alltifrån du 
som ser en vetenskaplig betraktelse i det till politiken som kan ha politiska vinklar på det här 
till enskilda som kan ha känslomässiga synpunkter om det är nära eller långt till sin politiker, 
för det är det är de som det handlar om 

DN: Ja, precis 

MS: Hur långt det är till min politiker som skall representera mig i vardagen och inte bara på 
valdagen.  

DN: Det är alltså ingenting som Region Skåne själva har reflekterat över utan det är en 
politisk fråga? 

MS: Det finns ju sex olika arbetsgrupper som jobbar med frågan om regionbildnings frågor 
och en av dem frågorna handlar just om demokratiaspekten. Jag kan inte svara på den frågan 
men jag är medveten om att den är delikat.  

DN: Då går jag över till fråga två: Om ni i Region Skåne har funderat kring positiva och 
negativa effekter på storleken på den kommande regionen? 

MS: Ja, det är en av de viktiga frågorna, att försöka analysera fördelar och nackdelar. Det 
arbetet pågår och därför kan jag ju bara svepande berätta vilka fördelar och vilka nackdelar 
som kan finnas. Men det här arbetet är långt ifrån färdigt så det kan inte bli något djup rotande 
svara ifrån min sida. Om man tar tillexempel sjukvård: så är det ju så att sjukvården idag 
kräver allt dyrare utrustning, allt ifrån strålkanoner för olika typer av cancerfall till olika typer 
av scanningsmaskiner och olika typer av laboratorieutrustning. Då är det ju så att desto fler 
patienter som finns i patientunderlaget desto lättare är det att införskaffa denna utrustning. En 
del av den här utrustningen kommer bara att användas av ett fåtal promille av befolkningen 
för att det är så få som kommer att få den här speciella sjukdomen. Då kommer inte den här 
utrustningen att köpas in om inte populationen är tillräckligt stor. Det innebär idag att 
Kronoberg är redan kopplat till cancercentrum på Lunds Universitetssjukhus. Den här 
utrustningen finns inte idag i Kronoberg utan man använder sig av Lunds läkare och 
utrustning. Så det är ett exempel på där det idag redan finns ett samarbete. Där Kronoberg inte 
är tillräckligt stort för att ha utrustningen utan den finns på Lunds Universitetssjukhus. 
Samtidigt kan det komma ytterligare medicinska framsteg som gör att den medicinska 
utrustningen skulle kunna bota fler patienter om den medicinska utrustningen skulle funnits. 
Det är då man behöver de här stora upptagningsområdena, det är ju därför att man har beslutat 
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i Sverige att det finns bara ett eller två sjukhus som kan hålla på med hjärttransplantationer, 
komplicerade barnkirurgi osv. det beror på att utrustningen och kompetensen är så speciell att 
den kan inte rimligtvis finnas överallt. Och det är en orsak till att man skulle kunna se ett 
större regional upptagningsområde men att det sen skulle innebära att man har en 
administrativ enhet eller olika delar av södra Sverige betalar pengar till någon för att kunna få 
utnyttja medicinenen eller den medicinska utrustningen någon gång när den behövs. Det är ju 
faktiskt helt olika sätt att lösa denna typ av allt mer komplicerad kompetens.  

DN: Har ni funderat utifrån den aspekten som medborgare kanske då om man skall ta det 
mest extrema exemplet: Att någon som bor i Lammhult precis på gränsen mot Jönköpings län 
skall kunna identifiera sig att bo i samma region som den i Malmö? 

MS: Om det nu handlar om sjukvård så inte tror jag att man intresserar sig huruvida man 
identifierar sig med någon region utan man är nog väldigt glad att man kommer till en 
specialist för det sjukdomstillstånd man har. Om den nu finns i Stockholm, Göteborg, Lund 
eller i värsta fall utomlands det tror jag inte har någon större betydelse utan man identifierar 
sig nog mer utifrån den kompetens som finns. Det är därför som det redan idag är så många 
som söker hjälp för sina sjukdomar utomlands. Man struntar i Kronoberg, man struntar i 
Sverige man går till Tyskland i sin önskan att kunna bli botad ifrån sin sjukdom. Där tror jag 
inte att identifikationen är så viktig, den kan ha det i andra fall. Jag tror att det är utrustning 
och kompetens som är avgörande i dessa fall. Däremot så kan det vara när det gäller 
identiteten så är den väldigt känslig för många. Där kan man ju redan idag konstatera idag att 
smålänningar inte tillhör samma utan det är: Jönköping, Kronoberg och det är Kalmar. Så till 
och med ett landskap som Småland har tre olika sjukhushuvudmän. På gott och ont.  

DN: Det för över mig till mitt nästa tema som är just identitet: Tycker ni i Region Skåne att 
den egna identifikationen till den kommande regionen är viktig i skapandet av den nya 
regionen? 

MS: Jag tror att om det skulle bli en region Syd. Tror jag att alla som bor i Småland kommer 
alltid att identifiera sig som smålänningar och dem som bor i Skåne kommer alltid att 
identifiera sig att vara skåningar, oavsett om man bor i Jönköpings län, Kalmar län, 
Kronobergs län eller om man bor i Skåne. Jag tror inte att man kommer lösa upp den här 
identifikationen. Det är lite som Carl Bildt skrev i sin bok, han var hallänning, svensk och 
europé. Det tror jag bokens titel hette. Jag tror att detta är väldigt, väldigt viktiga frågor. Jag 
tror inte att man löser upp identiteten att vara smålänning även om man skulle tillhöra 
Sverige, även om man skulle tillhöra region Syd Sverige.  

DN: Identifikationen som den är idag, kommer alltså att vara kvar? 

MS: Ja, absolut. Du kommer aldrig kunna lösa upp den. De som hejar på Växjö Lakers 
kommer alltid vilja vinna över dem som hejar på Malmö Redhawks. Det kommer alltid att 
vara så! 
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DN: Då går jag över till sista temat som är legitimitet: Är tanken utifrån Region Skånes sida 
att regionen skall kunna öka legitimiteteten för EU på medborgarnas nivå? 

MS: Jag tror inte att det är den primära uppgiften utan den kan komma som en spinn-off utan 
den primära uppgiften är att lösa frågorna i vardagen. Hur skall vår kollektivtrafik bli bättre 
till våra universitet? Våra stora arbetsplatser och mellan dem olika kärnorna som finns. 
Kärnorna är då Kalmar, Växjö och Karlskrona och så vidare. Det andra är ju att lösa frågan 
om sysselsättning. Hur skall vi få ett näringsliv att få den kompetens som behövs för att 
sysselsättningen och tillväxten kan öka och sjukvården har vi redan berört. Att man ändå skall 
känna att man har närhet till sitt sjukhus, när det gäller akutsjukvård men när det gäller 
specialistsjukvård så har man det knappt idag var man ens bor i Sverige utan att man får 
anpassa sig, att om man skall göra en hjärttransplantation, att det bara är Lund och 
Sahlgrenska inte ens i Stockholm får man göra hjärttransplantationer om man nu skulle hamna 
i den ytterst svåra situationen att man behöver ett nytt hjärta.  

DN: Är det något som Region Skåne arbetar med idag? Utifrån regionernas Europa redan idag 
försöker få skåningarna att känna att de är närmare Centraleuropa än vad man i praktik är? 

MS: Den frågan vågar jag knappt svara på. Jag vet att vi är väldigt engagerade i vårt 
Brysselkontor. Vi tycker det är viktigt, men vi tycker ju att det är minst lika viktigt för att få 
möjlighet att utveckla våra universitet och vårt näringsliv och vår egen organisation och 
kompetensen hos medarbetarna genom att delta i olika europeiska projekt och ta del av de 
olika fonder och ekonomiska medel som står till vårt förfogande inom EU. Men sen att det 
handlar om att sprida information om EU och Bryssel till medborgarna, du hör de olika 
graderna och vilka uppgifter som jag tycker är dem primära med vårt Brysselkontor. Det klart 
om fler medborgare känner att dem är européer och stödjer EU så är det naturligtvis väldigt 
fint för vi är ju medlemmar i EU. Precis som vi är medlemmar i FN, men jag tror kanske i 
vardagen så kanske det är mer viktigt att man har mer kunskap om vad EU kan göra för att det 
påverkar ju utbildning, via socialfonder och sysselsättning, infrastruktur och kollektivtrafik 
mer i vardagen mer än kanske Förenta Nationerna gör i vardagen. Det är i alla fall min 
uppfattning.  

MS: Daniel, Jag vill att du pratar med en av mina kollegor som är projektledare för att 
eventuellt skapa en ny stor Sydregion. Hon heter Gunne Arnesson Löfgren.   

5.8 Intervju: Projektledare för Region Skånes förhandlingar om Region Syd, Gunne 
Arnesson Löfgren 

DN: Hur har Region Skånes tankegångar varit angående hur stor den kommande regionen 
skall vara?    

GAL: Region Skåne har inte gjort något direkt val, Kronoberg tog initiativ till diskussionerna 
kring regionbildningen och Region Skåne har ställt sig positiva. Blekinge och Kalmar har 
anslutit. 58 kommuner handlar det om som diskussionen ser ut idag. 

DN: Har Region Skåne också funderat kring att titta på att gå emot Halland? 
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GAL: Jag vet att inledningsvis så fick vi ett brev från Sydsvenska industri och 
handelskammaren där dem tyckte att vi även skulle bjuda in Halland i dem här 
diskussionerna. Jag är inte säker på om det var någon faktiskt kontakt mellan politikerna i det 
första mötet. Men Halland har sagt tidigt i många olika sammanhang att dem inte är 
intresserade av att gå in i någon annan regionbildning, dem är intresserade av att vara kvar i 
sin lilla region och dem har nyligen blivit region genom att landsting och regionförbund har 
gått ihop och tagit hand om regionalutveckling tillsammans. Dem har väldigt tydligt markerat 
i många olika sammanhang att dem vill vara för sig själva. Så Halland har inte varit direkt 
sammanblandat i diskussionen, det har aldrig varit aktuellt. 

DN: Jag har pratat med Region Halland nere i Bryssel då jag gjorde min praktik vid Småland-
Blekinge South Sweden och förstod på dem företrädarna att de inte var nöjda med West 
Sweden samarbetet utan att de sneglade på hur det fungerar i SM-BL och Skåne European 
Office. Företrädarna jag träffade i Bryssel sneglade lite på andra konstellationer än de som de 
hade just då? 

GAL: I sammanhanget kan jag då nämna för dig att parallellt med denna diskussion om en 
Syd svensk regionbildning så finns det sedan cirka 15 år sedan något som heter Sydsam och 
där finns Halland med och även Jönköping med i den här konstellationen. Så där är det 
förutom Skåne, Blekinge, Kalmar län och Kronobergs län som är aktuella för den Sydsvenska 
regionbildningen även Region Jönköping och Halland med i det vi kallar för Sydsam.  

DN: Det var intressant att veta. 

GAL: Tidigare fanns ett Brysselkontor för Sydsam. Gemensamt för de här sex regionerna. 

DN: Det känner jag till, sedan blev det ”skilsmässa” 2007 där SM-BL och Skåne European 
Office bildades. 

GAL: Just det 

DN: Har ni (Region Skåne) funderat på positiva/negativa effekter på storleken av regionen? 
 
GAL: + större skatteunderlag 
+ med större geografi blir partierna mer professionella och får möjlighet till större 
representativitet från mindre grupper  
+ politikerna får tydligare beställnings-/uppföljningsuppdrag utifrån medborgarperspektiv 
snarare än produktionsuppdrag 
+ mer effektivt nyttjande av skattemedel 
+ ger tillgång till större befolknings/patientunderlag som gynnar forskningen 
+ större patientunderlag ger skalfördelar när det gäller strukturella förändringar, koncentration 
av specialiserad vård 
+ skalfördelar avseende investeringar, utrustning och förbrukningsmaterial 
+ bättre beslutskraft med direkt koppling till skattemedel i en och samma organisation 
+ stordriftsfördelar, lättare ha bra kompetens, upphandlingar 
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+ beslutsmässigt bättre när det gäller kollektivtrafiken, kompromisser i beslutsfattandet som 
det ser ut nu, det underlättar med en budget och en beslutande församling 
+ Skåne har satsat mer på kollektivtrafiken per invånare än de övriga länen 
+ gemensam taxa 
+ flera blir starkare i dialog med staten (t ex höghastighetståg) 
+ allt fler reser allt längre och hänger kollektivtrafiksystemet samman blir det lättare  
+ Östersjösamarbetet kan naturligt utvecklas genom att en tydligare front till Östersjön öppnas 
+ större befolkningsunderlag för sysselsättning 
+ forskningssatsningar i Lund ger spill-over-effekter/affärsmöjligheter i Kronoberg, Blekinge 
+ företrädarskapet gentemot staten - kan bli starkare om man blir större geografi 
+ fysisk planering på regional nivå (troligtvis idag enbart i Region Skåne) 
+ kustfrågor, havsmiljö gemensamt 
+ infrastrukturfrågor även utanför Skåne kan gynna Skåne 
+ Sydostlänken (godstrafik Olofström - Karlshamn knytas ihop med Älmhult) har nationell 
betydelse  
+ en större region blir en starkare aktör i Öresundssamarbetet, nationellt och i EU 
 
Minus: - svagare demokratisk närhet 
– färre antal politiker från Skåne om samgående 
– geografisk spridning ger sämre sammanhållning 
– svårare att prioritera i ett större område med fler potentiella intressekonflikter och 
kulturskillnader 
– svårare att styra en stor och geografiskt utspridd organisation 
– Skåne har idag låg skattesats och en väldigt bra kollektivtrafik 
– förutsättningarna är olika i de olika regiondelarna 
– ekonomin viktig fråga inför eventuellt samgående, hur mycket lägger respektive län på 
kollektivtrafik per invånare 
– Skåne har växande andel kollektivtrafikresande, men hur ser det ut i de andra länen?  
– kollektivtrafiken svårare att anpassa till lokala behov 
– stor region rent geografiskt 
– olika förutsättningar i de olika regiondelarna; ekonomiskt, strukturellt 
– Skåne har genom självstyrelsen blivit en starkare aktör än de andra regionerna/landstingen 
– en gemensam regionbildning kan ta kraft från samarbetet med 
Köpenhamn/Själland/Danmark och Tyskland   

DN: Jag har inte fått så här bra svar från någon jag intervjuat innan på denna fråga. 

GAL: Jag har tagit svaren ifrån ett underlag som jag har arbetat fram tillsammans med olika 
verksamheter i Region Skåne inför att vi skulle haft detta uppe inför politisk behandling men 
sen har det aldrig blivit politiskt behandlat, så se det som tjänstemanatankar som inte är 
politisk behandlade och det är inte säkert att det finns en sanning på de här frågorna utan det 
är lite hur man ser och tänker på olika saker och ting. Det behöver inte vara tankar som är rätt, 
utan de kan vara helt rätt för någon och inte alls rätt för någon annan.  
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DN: Det är en mycket bra information i alla fall.  

GAL: Vad bra. 

DN: Är medborgarnas egen identifikation till en kommande region viktig i skapandet av den 
nya regionen? 
 
GAL: Tror det är en mental föreställning, Skåne kommer att fortsätta finnas även om Skåne 
ingår i en större administrativ region. 
 
DN: Hur kommer skåningarna ställas sig inför att ha med smålänningar och Blekingebor i 
denna konstellation? Om det är främmande? 
 
GAL: Det beror på lite vart i Skåne du finns i geografin skulle jag säga. Om man tittar på 
kommuner/ politiker i västra Skåne är man lite mer skeptiska till det här, för dem ligger ju 
Blekinge, Kalmar och Kronoberg väldigt långt bort. För kommunerna i västra Skåne är man 
betydligt mer intresserade av Öresundssamarbetet och utveckla det, det ligger ju betydligt 
närmare dem.  
 
DN: Det är ju betydligt närmare mellan Växjö-Kristianstad än Växjö-Malmö. 
 
GAL: Om du tittar på kommuner i nordöstra Skåne eller politiker verksamma i nordöstra 
Skåne eller politiker i Region Skåne från de nordöstra kommunerna i Skåne, så är dem mer 
positiva till samverkan med Blekinge och Kronoberg för det ligger närmare dem och det 
skulle också kunna ge ett uppsving för tillexempel Kristianstad att ligga i mitten av en region 
och det kan ju också vara lite med identifieringen. Nordöstra Skåne är mer likt Blekinge och 
Kronoberg än om man tänker sig Sydvästra Skåne. Det beror på lite vad du kommer ifrån. Det 
är väldigt mycket en mental föreställning, jag är helt övertygad om att Skåne kommer att 
finnas kvar som en mentalbild även om vi skulle gå ihop i en regionbildning tillsammans med 
dem här andra länen. Skåne är ett landskap och om vi jobbar administrativt i en större region 
så finns Skåne kvar som landskap kvar ändå. Jag tror att vi kommer ha den här identifieringen 
som Skåne fortsatt, det är inget som man kan radera ut. Skåne kommer att fortsätta finnas, vi 
kommer att jobba i en regionbildning som är i en större geografi för att det finns vissa vinster 
med att göra det. Egentligen för den enskilda medborgaren så spelar den administrativa 
regionen inte så stor roll rent identifikationsmässigt. Men det kan vara många fördelar som jag 
har nämnt innan med kollektivtrafiken, vi får gemensamma taxor, det blir lättare att förflytta 
sig mellan Kristianstad-Karlskrona eller Kristianstad-Växjö, det är ett och samma 
biljettsystem och man kan knyta ihop rutterna på ett helt annat sätt. När det gäller 
infrastrukturplaneringen, behövs det en vägsträckning som går över länsgränserna, så om man 
är i en och samma organisation så har man tillsammans en starkare kraft när man kan lyfta 
frågan, detta är vad vi vill och vi är så många invånare bakom detta beslut. En större region 
har en starkare röst i förhandlingar med t.ex. nationella nivå också när det gäller hälso-
sjukvården att man kan specialisera sig bättre för dem sjukdomar som kanske inte den stora 
massan har utan man måste ha specialistvård så kan man bli bättre, man kan bli starkare i 



54	  

	  

kompetensen i dem områdena. Fördelarna för medborgarna kan ligga i dem här praktiska 
bitarna och jag tror att det är dem som man måste visa för medborgarna om man nu kommer 
att ta steget att gå vidare. 
 
DN: Är tanken från er (Region Skånes) sida att regionan skall kunna öka legitimitet för EU på 
medborgarnas nivå? 
 
GAL: Regionens legitimitet kan ökas och man blir en tyngre röst i samtalet med nationella 
nivån samt med EU. Kan starkare föra fram Sydsveriges och invånarnas talan. 
 
DN: Jag har ju sett när jag var nere i Bryssel att Region Skåne hade en stor fördel för att man 
representerade en så pass stor befolkning, så det kom många gäster som var väldigt 
intresserade med närheten till både Danmark och Tyskland. Det kan ju vara intressant att man 
kan bli ännu större och ännu mer relevant i ett europeiskt perspektiv? För region Skåne är ju 
inte väldigt stort i ett europeiskt perspektiv.  
 
GAL: Exakt, jag håller med dig. Östersjöperspektivet tror vi att man kan utveckla väsentligt 
om man är den här större regionen.  
 
DN: Det blir ju betydligt längre kust, längs med Blekinge och Kalmar 
 
GAL: Ja, det är väldigt intressant.  
 
DN: Ja, det är väldigt intressant absolut.  
 
GAL: Storleken tror jag har en betydelse på så vis att man representerar fler medborgare. Jag 
tror mig se att det finns ett minskade intresse av att vara politiker och att ta politiska uppdrag. 
Då tror jag att jag inte kan se ett bättre system än vad vi har idag med demokratisk valda 
församlingar och jag tror att vi kommer få en högre kompetens nivå på dem politiker vi har 
om vi inte behöver ha så många. Det blir färre politiker med en större geografi och jag tror att 
det blir en större kompetens nivå på dem och samma sätt blir det på tjänstemannaplanet. Jag 
kan se att vi här i Skåne kan ha vissa politiker och tjänstemän som kan specialisera sig på 
vissa områden och sen jämför jag med Blekinge där man har en tjänsteman eller en politiker 
som tar hand om tio av dem områdena. Så du kan inte specialisera dig, du kan inte gå på 
djupet på samma sätt som du kan göra när du har en större grupp människor att plocka ur. 
Man lyfter kompetensnivån både på det politiska och på tjänstemannaplanet genom att ha en 
större geografi som man kan plocka personer ur.  
 
DN: Jag tänker att: Om man kan öka kompetensen för både tjänstemän och politiker så skulle 
man kunna öka legitimiteten för denna tredje nivå? Att man kan få mer frågor ner till den 
regionala nivån från den nationella? Istället för att den lokala nivån tappar gentemot den 
regionala så får den regionala mer att säga till om gentemot den nationella nivån?  
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GAL: Det är en annan tanke som tangerar det som du är inne på här nu. Jag tror det var 
Handelskammaren som la fram ett förslag att göra en kommun av dem fem i Blekinge. Det 
kan vara ytterligare ett skäl till för att man behöver större regioner för att det inte finns 
underlag för den kommunala nivån idag heller att jobba med som i Blekinge, fem mindre 
kommuner. Då behöver man en större geografi även där och en större kompetensnivå att 
plocka ur även där.  
 
DN: Jag känner till det problemet i både Blekinge och Kalmar, där minskar ju befolkningen 
också, invånarmässigt. Då blir det svårare med infrastruktursatsningar. Kronoberg har tur som 
har Växjö där befolkningen ökar tillsammans med tre andra kommuner. I det sammanhanget 
är det livsavgörande i både Kalmar och Blekinge län att man kan komma upp i ett större 
sammanhang och få råd med sjukvård och infrastruktur.       
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6. Analys 

I studien har intervjuer gjorts med personer som kan kopplas till arbetet i skapandet av en ny 
Sydregion i den södra och sydöstra delen av Sverige. Svaren på de frågor som har ställts till 
intervjupersonerna samt de frågor som varit utgångspunkten för uppsatsen har noterats. 

6.1 Legitimitet 

- Är bildandet av en ny storregion i den sydöstra delen av Sverige ett försök att öka 
legitimiteten för EU genom ”Regionernas Europa”?   

Roland Gustbeé (M), ordförande i Regionförbundet i Södra Småland, menar att skåningarna 
som är positiva till en ny storregion ser att Skåne har chans med ett sådant samarbete att 
konkurrera med Köpenhamn, storleksmässigt och kan på så sätt öka legitimiteten för 
regionen.  

Håkan Brynielsson, regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län berättar att i processen för 
bildande av en ny stor Sydregion är Sveriges medlemskap i EU självklart en viktig faktor i 
själva processen för bildandet.  

Peter Hogla, regiondirektör Regionförbundet Södra Småland säger att EU inte är 
övergripande orsak till skapandet av en stor Sydregion men regionfrågan har varit på tapeten 
sedan 70-talet i EU. Regionförbundet arbetar redan nu med att gå förbi nationalstaten för att 
söka pengar till projekt men kan bli ännu mer framgångsrik om man kan jobba gentemot en 
direktvald politisk församling än fyra som nu är fallet i regionförbundet. 
 
Peter Ratcovich, utvecklingschef på Region Blekinge, ett av de starkaste korten för Blekinge i 
förhandlingarna om en ny stor-region är Blekinges goda kontakter i EU. Vad har Skåne att 
vinna på en region med Blekinge? Blekinge har goda kontakter med Litauen, Polen och 
särskilt Ryssland där man har ett samarbetsavtal med Guvernören i Kaliningrad på 
regionalnivå. En personlig reflektion från PR är att Blekinge har gynnats av att de är små i 
kontakterna med EU, inte att de har representerat en för liten del av befolkningen.  

Krister Björkegren, regional utvecklingschef Kalmar läns landsting säger att EU är inget man 
har diskuterat i Kalmar läns landsting eller på tjänstemannasidan överhuvudtaget, 
regionfrågan och dess effekter är en strikt politisk fråga i Kalmar län. Vi har arbetsgrupper 
som tittar på olika områden, hur de påverkas av en regionbildning fast bara på regionalnivå. 
Det klart att man ser på Spanien och Tyskland där delstaten/regionen är en mycket viktig 
styrande nivå och en demokratisk nivå. Hur vida regionbildningen kan påverka medborgarnas 
identifikation till EU projektet säger KB att det är en viktig fråga som han tycker man skall 
följa upp efter 1-2 år då projektet har kommit lite längre i sina arbetsgrupper. 

Suzanne Frank, landstingsråd Kronobergs läns landsting menar på att det är mycket upp till 
oss själva om medborgarnas identifikation till Europeiska Unionen kommer öka i och med 
regionbildningen eller inte? Men när vi går ihop och blir en region ”att räkna med” även i 
Europa är chansen större med ett intensivare engagemang. SF påpekar att Sverige är i 
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jämförelse med Tyskland en liten delstat och ser inga problem med att hela Sverige skulle 
vara en region men då skulle regeringen och staten vara tydligare med detta från början. Den 
Europeiska kommissionen har heller inte varit tydligare menar SF. SF tycker att Tyskland har 
en bra ingång då man vill öka regionernas makt inom den Europeiska Unionen men att även 
här har regeringen och regionerna brustit i sin tydlighet. SF poängterar att det vore enklare om 
man ifrån statligt håll tydligt klargjort hur det skall se ut med regionalindelningen i Sverige 
eller om man inte vill ha några regioner. Legitimitetsfrågan hade då aldrig behövt komma upp 
på agendan.  SF tror inte på ett samarbete Småland-Blekinge som redan idag finns i Bryssel 
och som Centerpartiet och Vänsterpartiet har argumenterat för av den enkla anledningen att 
Blekinge är ingen resurs i detta sammanhang och att poängen med samarbetet är att Skåne 
skall vara med, tycker SF. Med Skåne får regionen kontakter mot Tyskland och Danmark som 
kommer på sikt ge mervärde till hela regionen.   

Mikael Stamming, utvecklingschef Region Skåne säger att det primära inte är huruvida 
skåningarna känner sig som européer eller inte utan att Skåne är med i olika europeiska 
projekt som tar till vara pengar i olika fonder men också att bredda kompetensen bland våra 
medarbetare.  

Gunne Arnesson Löfgren, projektledare för region Syd för Region Skåne menar att vi måste 
visa för medborgarna de vinster man kan få med detta samarbete, som med specialistvård och 
kollektivtrafik för att nämna något men också en starkare röst både nationellt och i Europeiska 
Unionen. Regionens legitimitet kan öka genom att regionen företräder en större befolkning 
och därmed också får en tyngre röst i förhandlingarna både på statlignivå och på den 
europeiska nivån. Genom att regionen blir större menar GAL att man kan få tag på bättre 
kompetenta personer både på tjänstemannasidan och på den politiska sidan. 

För att återkoppla till teorin lägger man en stor vikt att visa att regionen som styrande nivå är 
legitim genom de vinster som man antar att regionsamarbetet kommer att få till förmån för 
medborgarna både nationellt, med kollektivtrafik och specialistsjukvård men även 
internationellt, där storleken gentemot andra regioner skall kunna öka legitimiteten för den 
samma. Det är det däremot ingen av de intervjuade som ger ett förslag om att en 
folkomröstning där medborgarna skall kunna säga sitt om regionsammanslagningen för att på 
så sätt kunna öka legitimiteten för regionen. Legitimitet kan man inte bara avkoppla från sitt 
sammanhang utan den första nivån är väldigt sammanbunden med demokratin/politiken, på 
demokratiavsnittet har intervjupersonerna svarat på frågorna att dem vill att det skall bli ett 
direktvalt regionalt parlament (legitim lagstiftande makt).   

6.2 Demokrati  

- Vilka demokratiska fördelar respektive nackdelar finns med ett skapande av en ny 
större region i den sydöstra delen av Sverige? 

Roland Gustbeé (M), ordförande i Regionförbundet i Södra Småland, ser inga större 
demokratiska problem med bildandet av den kommande regionen. RG betonar att det inte är 
klart vart det kommande regioncentralorten skall vara i regionen och det är därför inte alls 
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klart hur långt Kronobergarna kommer att ha till sina förtroendevalda. RG ser 
stordriftsfördelar som den markant största anledningen till bildandet av en kommande region 
och han ser också en klar fördel med en klarare struktur, där regionen blir en av tre nivåer: 
kommun, region, stat.  

Håkan Brynielsson, regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län, ser att det finns olika syn 
på vem man skall gå ihop med i Kalmar län beroende på vilket parti man företräder och vart i 
länet man befinner sig, i de norra delarna av länet vill man hellre gå ihop med Östergötland 
och Jönköpings län medan man i de södra delarna har en mer positiv syn till Blekinge, 
Kronobergs län och Skåne. HB poängterar att ingenting är klart med bildandet av en ny 
Sydregion och att det i så fall inte kommer att ske förrän 2019. HB hänvisar till två dokument 
som har gjorts för Kalmar läns räkning angående dess eventuella medverkan i en kommande 
stor Sydregion. HB medger dock att alla är överens om att Kalmar län behöver ingå i ett större 
sammanhang.  

Peter Hogla, regiondirektör RFSS, säger att man på tjänstemannasidan inte har tittat på några 
funktionella aspekter av en kommande region. PH säger att man ser självklara 
stordriftsfördelar och att man kan dra nytta av personalkompetens på ett helt annat sätt. PH 
berättar att man generellt sätt är mycket positiv till ett direktval i en kommande stor 
Sydregion, det är inte önskvärt med indirekta val. Det som kan vara ett varningens finger är 
att risken finns att olika ledamöter kan arbeta efter en egen agenda vilket man inte kan göra i 
lika stor utsträckning idag i en medlemsstyrd organisation. 

Peter Ratcovich, regionalutvecklingschef i Region Blekinge, säger att Blekinge ser det 
självklart att arbeta med Skåne, Kalmar och Kronoberg. PR poängterar att det alltid finns en 
gränsproblematik, att man är utanför centrum, utanför centralorten eller centrum av regionen. 
Detta har Blekinge alltid brottats med. PR säger att Blekinge har detta problem även inom 
länet där Karlskrona ligger väldigt långt åt väst och har därför svårt att ta stafettpinnen i länet 
för att hjälpa de andra delarna i den regionala utvecklingen. PR menar att det finns en risk att 
man tappar den lokala förankringen som man har i ett regionförbund där alla kommuner är 
representerade när man gör ett direktvalt regionparlament istället. Tillväxten sker hemma i 
myllan och risken är att man tappar den förankringen när det istället blir en stor-region. 
Blekinge ser främst stordriftsfördelar och att man kan göra arbetsmarknadsregionen ännu 
större.     

Krister Björkegren, Regionalutvecklingsdirektör Kalmar läns landsting, säger att landstinget i 
Kalmar län inte har tittat på hur stor den kommande regional skall tänkas vara utan att man 
mer har undersökt på vilka som är de mest lämpade partnerna i en kommande region. KB 
poängterar att hur stor regionen är och vilka man skall arbeta med är fortfarande en politisk 
fråga i Kalmar län. 

Suzanne Frank (M), Landstingsråd vid Landstinget Kronobergs län, säger att i Kronobergs län 
har man två parallella processer, dels vill Kronobergs län göra en regionkommun där alla 
kommuner i länet är en del och dels vill man tillsammans med Blekinge, Kalmar och Skåne 
skicka in en ansökan om en stor Sydregion till 2015. Det står klart att Blekinge, Kalmar och 
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Kronoberg löper en potentiell risk att bli ”uppätna” av Skåne, men man skall inte tänka så i 
detta sammanhang utan man måste tänka helt nytt. Vi vet heller inte var det nya 
regionparlamentet kommer att sitta? Emmaboda, Kristianstad eller Malmö? Vi i Kronoberg 
kommer att ha minst lika mycket att säga till om som skåningarna då vi utgår från valresultat i 
proportionella val. Det finns en misstänksamhet ute i kommunerna, menar SF, att det kommer 
inskränka på den kommunala självstyrelsen, men så är inte fallet utan det kommer att rulla på 
precis som vanligt. Det är landstingens och regionförbundens frågor som kommer att flytta till 
regionparlamentet. Det är inte heller så att det är vi politiker som tjänar något på detta, för det 
är inte vi gamla som kommer att sitta i detta regionparlament utan en helt ny generation 
politiker.  SF menar att den nya sydregionen kommer vara en region ”att räkna med” både 
nationellt i Sverige men också i förhållande till regioner i Danmark, Polen och Baltikum. SF 
poängterar att den nya regionen kommer att ha cirka 1,8 miljoner invånare och kommer alltså 
vara en maktfaktor i Sverige att räkna med. SF efterlyser också ett klarare ledarskap från 
statligt hål, hon tycker att man har varit för vag hela tiden. Från statligt håll tillsätter man 
utredning efter utredning men man slänger dem i papperskorgen.  

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne påpekar att hur stor regionen skall vara 
är en strikt politisk fråga i Skåne och att man från tjänstemannasidan inte har diskuterat detta. 
MS medger att hela frågan egentligen handlar om hur långt den vanliga medborgaren skall ha 
till sin politiker i vardagen och inte bara på valdagen, MS säger också att han är medveten om 
att denna fråga är delikat. MS påpekar att det finns sjukdomar som bara drabbar en promille 
av befolkningen och vars instrument är extremt dyra att köpa in för den lilla delen av 
befolkningen, om man då är fler som betalar är det också lättare att införskaffa dessa 
instrument. MS säger att han inte tror att patienten bryr sig om han eller hon blir behandlad i 
Kronoberg, Skåne eller Tyskland, huvudsaken är att patienten blir frisk.  

Gunne Arnesson Löfgren, projektledare region Syd för region Skåne säger att Skåne inte har 
gjort något val utan det var Kronoberg som kom med förslaget och Skåne har ställt sig 
positiva och både Kalmar och Blekinge har hakat på, totalt 58 kommuner. Region Halland har 
tidigt deklarerat att de inte är intresserade av någon regionbildning utan att de är nöjda med 
sin ”lilla” region berättar GAL. Region Halland och Jönköpings län är dock med i ett 
samarbeta med oss andra sedan 15 år tillbaka som heter Sydsam. Det var Sydsam som från 
början hade ett Brysselkontor innan man gick skilda vägar 2007 berättar GAL. GAL tar upp 
en hel rad tankar från olika tjänstemän i regionen, dessa har aldrig blivit politisk behandlade 
och skall därför inte betraktas som sanningar utan som tankar från de olika administrativa 
delarna av region Skåne.  

Det står helt klart att utifrån de demokratiska teorierna har de olika kommande 
samarbetspartnerna tagit olika ståndpunkter. Enligt teorierna om konsekvensen för storleken 
på demos har de tänkt olika. I Kalmar landsting/regionförbund och i Region Skåne är man 
högst medveten om at det är en känslig fråga för medborgarna och kanske är det då 
anledningen till att politiken har ensamrätt på denna fråga. I Region Blekinge finns ingen 
större debatt om konsekvenser för ett samarbete utan man är medveten om att man måste 
komma in i ett större sammanhang och med vilka. I Kronobergs landsting och Regionförbund 
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ser man också till stordriftsfördelar i diskussionen vilka man skall samarbeta med, inte alls 
vilka konsekvenser det har på storleken på demos för demokratin som sådan. Enligt teorin om 
den demokratiska processen har Kronobergs län/regionförbund och Blekinge regionförbund 
tänkt på de konsekvenser som ett regionalt parlament skulle medföra, tydligare nivåer och 
bättre demokrati där medborgarna kan vara med och påverka enligt Kronobergs landsting och 
Regionförbund, risk för att regionpolitiker tappar den lokala förankringen enligt Blekinge 
regionförbund. Det som också framkommer är att Region Skåne och Kalmar 
län/regionförbund inte alls tänkt i dessa banor dels för att det är en politisk fråga hos dem och 
att man istället framhäver de stordriftsfördelar som man räknar med att den nya regionen skall 
medföra.     

6.3 Identitet 

- Finns det problem med bildandet av en större region i den sydöstra delen av Sverige 
utifrån ett identitetsperspektiv?    

Roland Gustbeé (M), ordförande i Regionförbundet i Södra Småland, ser inte identifikationen 
i Småland som något starkt eller något som har en märkbart tung inverkan på ett skapande av 
en ny sydregion utan det är hur pendlare och kollektivtrafik används att vara utgångspunkten i 
vilka man vill skapa en sydregion med.  

Håkan Brynielsson, Regiondirektör i regionförbundet i Kalmar län, säger att ingenting är klart 
angående en eventuell bildning av en sådan region men har inte uppfattningen att identitet är 
något som har varit en fråga av tyngd i arbetet för ett förslag till ny stor Sydregion.  

Peter Hogla, regiondirektör RFSS, medger att det finns en större identifikation mellan 
Kronoberg, Kalmar och Blekinge än med Jönköping men att det är av framförallt 
personkemiska skäl som samarbetet inte är lika stort och intensivt med Jönköping än med de 
andra. Kronoberg har en mer liknande arbetsmarknad med Jönköping än med Kalmar och 
Blekinge. PH säger att en större region innebär en svagare identifikation. PH pekar på den 
redan existerande regionen Västra Götaland och pekar på att medborgarna inte har släppt sin 
gamla identitet. PH menar att medborgarna tycker att infrastruktur och sjukvård är viktigare 
att de fungerar än att man har en stark identitet. PH säger att i dagens konkurrenssituation 
mellan olika landsdelar så har de små enheterna svårare att konkurrera med dem stora och det 
är därför ännu viktigare idag att vi är så bra att vi kan konkurrera med Stockholm och andra 
stor-regioner. 

Peter Ratcovich, regionalutvecklingschef i Region Blekinge, säger att Blekinge har en stark 
identifikation till Skåne både historiskt då man har tillhört Danmark båda två men också att 
man redan nu inom ramprogrammen i EU samarbetar med Skåne. PR säger dock att det finns 
såklart skillnader mellan Skåne och Blekinge men att man är betydligt mer förberedd på 
förändringen i Blekinge än i Kalmar och Kronoberg, man har redan mycket idag gemensamt 
med Skåne som Nyheter och Blekinge Tekniska Högskola har redan idag ett brett samarbete 
med Lunds universitet.  
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Krister Björkegren, regional utvecklingsdirektör Kalmar läns landsting, säger att man idag 
redan har ett samarbete gällande sjukvård i sydöstra sjukhusregionen som fungerar väldigt 
bra. I Kalmar läns norra del kommer man alltid ha problemet att man inte ligger i centrum av 
en region utan i ytterkant. KB poängterar värdet att visa att varje del av regionen är behövd så 
att ingen del av regionen känner sig utanför. KB medger att man i den norra delen av Kalmar 
län har en större identifikation med Östergötland och Jönköpings län, man känner till den 
problematiken men att det är mer rationella argument som ligger till grund för hur den 
kommande regionen skall vara. KB säger att han tror att identifikationen är jätteviktig, att 
man känner igen sig i en kommande region men att det inte är något som man hittills har 
kollat på med medborgarna i Kalmar län. KB säger att man måste kunna visa på nyttan 
gentemot befolkningen att gå ihop i en ny region, det är viktigt. Kalmar län har också 
problemet med att man minskar i befolkning, och man behöver en större skattebas för 
kommande satsningar i sjukvård och infrastruktur för att nämna några områden. Det är därför 
viktigt att Kalmar län får en ”större body” för att kunna klara detta i framtiden.  

Suzanne Frank (M), Landstingsråd Landstinget i Kronobergs län, säger att det klart att 
identifikation är en viktig fråga eftersom den är väldigt väl diskuterad i vårt län. Många 
argumenterar för en Småländsk region men SF ser inga vinster i ett sådant samarbete, det är 
för lite utvecklingspotential och SF tror också att den småländska identifikationen, 
Gnosjöandan och entreprenörsbygden kommer att leva vidare på den kommunala nivån 
samtidigt som vi ingår i ett administrativt unionssamarbete.  

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne, menar att den gamla identifikationen 
som Smålänning eller alla andra identifikationer kommer inte att upplösas i och med den nya 
sydregionen utan de kommer att finnas kvar. MS säger att detta är en väldigt, väldigt viktig 
fråga. MS illustrerar det hela med att de som hejar på Växjö Lakers kommer att göra detta 
oavsett om Malmö Redhawks kommer att bli en del av den region som Växjö tillhör.  

Gunne Arnesson Löfgren, projektledare region Syd för region Skåne, menar att det är helt och 
hållet en mental föreställning. Skåne kommer såklart att finnas kvar trots att man går ihop i ett 
större samarbete rent administrativt. I Skåne, förklarar GAL, är det betydelsefullt var man 
befinner sig för hur positiva politikerna är för ett samarbete med Blekinge, Kalmar och 
Kronoberg. I Nordöstra delen av Skåne är man väldigt positiv till en kommande 
regionbildning då man känner att man i och med detta kommer att vara i mitten av regionen 
och att kulturellt ligger man inte alls långt borta från Blekinge eller Kronoberg. I Sydvästra 
delen av Skåne är tongångarna annorlunda då det är längre bort till både Blekinge och 
Kalmar/Kronoberg men också att man känner hellre närheten till Öresundssamarbetet än 
regionbildningen. GAL uppfattar att det är färre och färre personer som vill ställa upp på 
politiska uppdrag och det är därför bra om folkmassan man har att välja ur blir större, för att 
hitta personer att ställa upp men också för att hitta personer med den rätta kompetensen. Vi får 
heller inte glömma, menar GAL, att om man kan centrera administrationen kan man också få 
personer som har en större djupkompetens. I region Skåne kan en politiker/tjänsteman vara 
specialiserad inom ett område medan samma person i Blekinge måste sätta sig in i tio olika 
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områden. Därför kan kompetensen bli mer djupgående i ett kommande regionsamarbete 
menar GAL. 

De olika delarna av den eventuella nya regionen har helt klart olika utgångslägen när det 
kommer till synen på sin egen identitet och i förhållande till andra. I Kronobergs läns 
landsting har man vetskapen om att det förs en debatt om en ”Småländsk region” men man 
tonar ner innebörden av debatten. I Regionförbundet Södra Småland menar man att det inte 
finns någon riktig ”Småländsk identitet” utan att de är ”de andra” utanför Småland som har 
definierat Småland i hånande ordalag som de ”små länderna som inte kommer överens med 
varandra”. Regionförbundet tycker heller inte att det är någon viktig fråga utan pekar istället 
på stordriftsfördelar som något som medborgarna värdesätter högre än identitet. I Kalmar 
regionförbund säger man att det inte är någon viktig fråga medan man i Landstinget i Kalmar 
län ser det problematiska i att olika delar av den nuvarande regionen har olika historiska 
utgångpunkter. Den norra regiondelen har en annan kulturell identitet ”Tiden” med 
Östergötland så som dialekt medan den södra delen ligger närmare Kronoberg och 
Blekinge/Skåne. I Blekinge finns en gemensam historia ”Tiden” redan med Region Skåne då 
man var samtidigt ockuperade av dansken. Det finns även mycket idag som redan delas 
mellan de båda regionerna som nyheter, dialekt och samarbete mellan universiteten i de två 
regionerna. I Blekinge finns istället en större intern identitetskonflikt mellan den västra kontra 
östra delen av landskapet. Det pågår också en dragkamp mellan de två största orterna som 
gjort att Residensstaden Karlskrona inte tagit stafettpinnen. I Region Skåne ser dem olika på 
identitet beroende på vem man frågar, den ansvarige chefen tonar ner betydelsen av identitet 
och menar på att den kommer att finnas kvar oavsett nya regionbildningar medan den 
ansvarige projektledaren ser tydliga skillnader inom regionen hur man ser på sin identitet. I 
den sydvästra delen av landskapet ser man sin identitet ligga närmare Danmark än den 
påtänkta regionbildningen medan man i den nordöstra delen av landskapet hejar på en 
regionbildning på grund av att de kulturellt ligger närmare Blekinge och Kalmar, Kronoberg 
men också att man då inte längre kommer att ligga i utkanten av en region utan snarare i 
”mitten”.  
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7. Avslutning 

Denna studie har tittat närmare på regionbildning i den sydöstra delen av Sverige. Studien har 
haft tre olika analytiska ingångar; legitimitet, identitet och demokratisk förankring.  

För att inga missförstånd skall kunna göras i användningen av begreppen, har en intervjuguide 
skrivits där en redogörelse för vad begreppen betyder i denna uppsats har gjorts. Studien har 
tagit hjälp av tidigare statsvetenskapliga forskare som forskat inom respektive område.   

För att kunna svara på de forskningsfrågor som ställts för studien valdes samtalsintervju som 
metod för att kunna ta reda på information som behövdes för studien. Denna information 
innehas av en begränsad grupp personer, ”idébärarna”. Dessa ”idébärare” är i ledande 
ställning och har tillgång till den informationen som behövdes för att studien skulle kunna 
genomföras. Alla intervjupersonerna, ”idébärarna”, har en god bild av hur förloppet med 
bildande av en ny Sydregion ter sig och hur deras organisationer ser på regionbildningen. 

Samtalsintervjuerna har gjorts med memo, så att hela intervjun har kunnat spelas in med den 
intervjuades tillstånd. 

I intervjuerna har det framkommit att det helt klart är stordriftsfördelar som är den starkaste 
anledningen till att bilda en ny stor-Sydregion. Det skulle bli lättare att finna kompetent 
personal på en större arbetsmarknad, men även att det skulle vara lättare att hitta kompetenta 
politiker till uppdrag på regionalnivå. Skattebasen ökar med en större region, vilket gör det 
lättare för kollektivtrafik och sjukvård att göra nödvändiga tunga investeringar. Alla 
intervjupersoner framhåller att det skall vara enkelt att förflytta sig inom regionen då pendlare 
tenderar att förflytta sig längre och längre, detta görs enklare genom att hela regionen 
använder samma biljettsystem bland annat. Min uppfattning är att det ligger helt klart 
stordriftsfördelar och skatteuttag som starkaste argument för att bilda en ny region.   

Syftet 

Det är ingen av intervjupersonerna som säger att deras organisation har tänkt på att den nya 
regionen kan användas som ett instrument för att få medborgarna att känna sig som en del av 
Europa. Däremot medger Regionförbundet i Kalmar län, att det är en intressant utgångspunkt 
och tycker att det är något man skall titta närmare på senare i processen. Region Skåne vill 
trycka på att om regionen blir verklighet kommer den att få ett stort inflytande då det är en 
stor folkmängd även i jämförelse med grannländer plus att man också kan fördjupa samarbetet 
då det blir en längre kust runt Östersjön. Kronobergs läns landsting tycker att Tyskland gör 
rätt när flera av delstaterna trycker på EU för att regionkommittén skall bli en tredje kammare, 
så att regionerna i Europa får ett större inflytande. Min personliga reflektion är att det är 
mycket intressant att se hur de olika organisationerna ser på EU:s inverkan i processen om en 
ny Sydregion. Själv anser jag att medlemskapet påverkat diskussionerna kring en ny region 
och att EU-kommissionens propagerande om ”Regionernas Europa” har gjort en inverkan.   
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Legitimitet 

Flera pekar på det regionala parlamentet ”lagstiftande makten”, men de har olika syn på hur 
vida det är positivt eller inte. Det finns de som pekar på en klarare tre-nivå struktur där 
medborgaren har bättre översikt medan det också finns de som menar att de regionala 
politikerna tappar kontakten med sin hemma kommun. Om regionen misslyckas med att 
förklara fördelarna med och göra medborgarna ”aktiva i arbetet” för en större region, tappar 
regionen sin legitimitet gentemot medborgarna.  

Demokrati 

De är överens om att ett direktvalt regionparlament gör regionen mer demokratisk och tydlig 
med tre nivåer; staten, regionen och kommunen men samtidigt varnar Region Blekinge för 
risken att politikerna tappar ”kontakten” med folket på hemmaplan i ett regionalt parlament. 
Det är faktiskt på hemmaplan som tillväxten skapas inte på regionnivån. Min positiva bild är 
att den demokratiska förankringen blir starkare med en tydlig tre-nivå organisation och med 
ett direktvalt regionparlament i förhållande till dagens indirekt valda regionförbund. Det 
handlar om att medborgarna skall ha ”den slutgiltiga” makten i den politiska processen och 
styra vem som skall leda regionen.  De negativa konsekvenserna är att fler medborgare i en 
större region känner ett längre avstånd till de som bestämmer i regionen. Utifall regionen blir 
”för stor” kan detta leda till att medborgarna inte känner sig som ett gemensamt demos, utan 
man börjar lobba och arbeta mot varandra istället.  

Regional identitet 

Det är ingen av intervjupersonernas organisationer som har studerat en ny Sydregion utifrån 
identitetsproblematiken. Det finns de som inte tycker att identiteten är stark i Småland och att 
den inte är vägledande i arbetet för en ny Sydregion. Regionförbundet Södra Småland menar 
att det är ”dem andra” utanför Småland som har definierat vad Småland är och hur 
smålänningar är. Region Skåne tycker att det är en viktig fråga men att det är främst en mental 
inställning som kommer vara kvar oavsett regional indelning på den kommunala nivån. I 
Skåne är historien ”tiden” som gör att de har en stark gemensam identitet men också med 
Blekinge och Halland i och med ockupationstiden. Min bild är att organisationerna har tagit 
denna problembild för lättfristigt, det finns klara problem både i Kronobergs län, Norra 
Kalmar län och Sydvästra delen av Skåne där medborgarna vill se en annan regionindelning 
på grund av sin identitet. Organisationerna måste samtala mer med medborgarna inom sina 
regioner om denna viktiga fråga för att alla skall kunna vara överens om sina respektive 
identiteter så att de inte känner att de kommer att köras över i en framtida regionbildning.  

Frågor som skulle vara intressanta att studera för andra studenter eller forskare har också 
framkommit vid intervjuerna. Vid intervjutillfället med Kalmar läns landsting, kom det fram 
att det skulle vara intressant när det har gått ett par år i processen, att titta närmare på om 
medborgarna i regionen känner sig mer som européer då än innan processen startade? Det 
finns även intressanta tankegångar från Region Skåne som är värda att titta närmare på när 
regionen har institutionaliserats. Har kompetensen hos politiker och tjänstemän i den nya 
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regionen ökat i förhållande till de gamla landstingen och regionförbunden? Har den nya 
regionens röst och inflytande ökat gentemot andra regioner i Sverige och internationellt? Har 
den nya regionens röst och inflytande ökat jämfört med de gamla regionernas inflytande? 
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