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Abstract 

This study investigates the concept of regionalism in the context of the Swedish middle-level 

political arena. The used method is qualitative theory and two cases are studied: Västra 

Götaland and Norrbottens läns landsting. 

The aim of the study is to see what the politicans think about Swedens regionalization process 

by compare the views of politicans that function in a region and in a county council. Do they 

have the same vision about what constitutes a region and which advantages do they see in 

working in a region or in a county council? Also dimensions about territorially and sectorial 

autonomy on the regional level, presented by King and Pierre are investigated in order to 

explain the different regionala organs functioning accordingly to these dimensions.  

The empirical material that have been analyzed is taken from 17 interviews, from government 

writings and reports from the SKL association, Sveriges Kommuner och Landsting, about the 

topic of regionalization and the effects and goals in Sweden.  

The conclusion of the material is that there is common opinion among the politicans about the 

goals of a region and also about which areas that can benefit the most from the perspective of 

beeing a region instead of a county council. When it comes to explaining the dimensions of 

territorially and sectorial autonomy the results have shown that the region has the most both 

territorially and sectorial autonomy, which is due to the regions rightfullness to taxation right, 

which is high in the region and ensured by a strong catchment area.              

When the county council get lawful regional status, the abscense of a big catchment area will 

cause a weaker regional autonomy, caused to its dependence of both the territorially and 

sectorial dimensions for upholding the region’s financially resources.  
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1. Inledning 

De statliga förändringarna gällande befolkningsstruktur och samhällsekonomi har bidragit till 

att det under de senaste tio åren har funnits en vilja att minska län och landsting i Sverige.       

I slutet på 1990-talet skedde sammanslagningar av län och landsting i Skåne respektive Västra 

Götaland, dessa är exempel på framgångsrika regionreformer men har trots detta inte fått 

några efterföljare förrän nyligt. I den politiska debatten menar många att regionfrågan borde 

ha större relevans i dagens samhälle, människors livstil ställer större krav på en 

samhällsservice, som bygger på liknande strukturer oberoende av var i landet man lever. Även 

olika samhällsområden skulle kunna utvecklas på ett positivt sätt med en jämnare fördelning 

gällande landstingens/regionernas storlek.                                                                               

Det regionala utvecklingsansvaret är idag fördelat på flera aktörer, bland annat länsstyrelser, 

landsting och kommunala samverkansorgan. Samhällsförändringar hör samman med ett ökat 

behov på flexibilitet, där utveckling inom ett område också kräver att systemen, som omger 

dessa områden måste följa med i utvecklingen. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S) finns 

här ett tydligt budskap, vilket exemplifieras utifrån följande citat:   

”Det har nu blivit tid att uppdatera Sveriges geografiska indelning och skapa regionala 

organisationer som bättre motsvarar den moderna människans behov och förväntningar. Det 

är dags att rita om kartan.” (www.dn.se) 

Från den centrala nivån finns inga tydliga ställningstaganden angående hur denna nya 

samhällsorganisation på den regionala nivån ska förvaltas. Det faktum att det dessutom finns 

olika typer av regionala självstyrelseorgan, bidrar till skapandet av olikheter kring de 

förutsättningar, som finns för de olika självstyrelseorganen. (SKl. 2014: 5)                                           

En förutsättning för att förbättra och minska olikheterna på den regionala nivån, kräver 

ramverk inom vilka de regionala självstyrelseorganen självständigt kan verka och anpassa sig 

till regionala och lokala förutsättningar. (SKl. 2014: 21) (www.regeringen.se) En regionreform skulle 

skapa stora konsekvenser för län, landsting och kommuner och bidra till den största 

förändringen av det svenska statsskicket under en mycket lång tidsperiod. (Petterson. 2006: 73-74)    

År 2008 genomfördes en studie: ”Kan Norra Sverige regionaliseras? Beslutsprocesser och 

medborgarsperspektivet”. Denna studie syftade till att undersöka medborgarnas inställning till 

en framtida regionbildning i norra Sverige. Studien visar på hur viktigt det är med 

medborgarnas inställning för en framtida region och dess legitimitet. (Lidström, Anders. 2008)          

Vad som däremot inte har undersökts i samma utsträckning, är hur viktig den politiska 

förankringen är i olika typer av regionaliseringsprocesser eller i regioner, som redan erhållit 

regionstatus. Grunden till varför många regionbildningar inte har genomförts ligger i en 

oenighet kring sammanslagningen av flera olika län och skapandet av nya länsindelningar. 

Den politiska viljan att samverka över nya länsgränser, genom nya regionindelningar måste 

föregås av en politisk vilja, som förutsätter att alla är eniga kring relevansen i en 

sammanslagning och tror på idén att stabila institutioner är den bästa lösningen för de nya 

uppgifter som en regional nivå möter. (Åhs, Anna. 2014: 1-3) 

http://www.regeringen.se/
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Därmed ska denna uppsats undersöka synen kring regionen bland verksamma politiker i 

Norrbottens läns landsting och i Västra Götaland. Inom den statsvetenskapliga forskningen 

finns vissa teoretiska utgångspunkter i synen på varför man regionaliserar och hur arbetet i 

regioner struktureras. En utgångspunkt är det ny regionalistiska perspektivet med fokus på de 

västerländska delarna av världen, där regionala inititativ handlar om att skapa governance-

strukturer, med syfte att skapa en institutionell närvaro med fokus på problemlösning, 

marknadsfaktorer och bildandet av demokratiska politiska strukturer.                                      

Ett annat perspektiv är ”öppen regionalismen”, som förekommer bland annat i de asiatiska 

delarna av världen, utifrån detta perspektiv är inte syftet att öppna upp marknader eller att 

skapa politisk liberalisering. Här används regionalisering istället för att driva en stark inrikes 

politik, som styrs genom kulturella aspekter med syftet att uppnå en mer neutral internationell 

arena för nya ideér och nätverk. Man vill bygga ett regionalt samarbete, byggt på konsensus 

men utan bindande överrenskommelser eller åtaganden. (Poon, Jessie, 2001: 252)              

Dessa teoretiska utgångspunkter kommer att presenteras närmare i kommande kapitel och 

kommer till viss del att fungera som en analysram när materialet i uppsatsen ska analyseras 

och i sista kapitlet sammanfattas.  
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1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den politiska regionala nivån i Norrbottens läns 

landsting och Västra Götalandsregionen. Uppsatsen ämnar att förklara hur politikerna själva 

upplever den ökade graden av regionalisering och vilka effekter detta får för möjliggörandet 

av politiken på den regionala nivån. 

Frågeställningar 

En viktig del för skapandet och upprätthållandet av regioner är att det finns en politisk samsyn 

kring regionens uppdrag och upprätthållande av ekonomiska resurser för att möjliggöra den 

regionala politiken. De övergripande frågorna nedan kommer tillsammans med det 

avgränsande syftet, att fungera vägledande för den framtida uppsatsen. 

 Finns det några likheter/skillnader mellan hur landstinget respektive regionen ser på en 

regions huvudsakliga uppdrag? 

 

 Finns det några likheter/skillnader mellan fallen när det gäller prioriteringsområden 

utifrån ett regionperspektiv? 

 

 I vilken utsträckning förekommer konsensus över de partipolitiska gränserna med 

syfte att gynna regionen?  

 

 I vilken omfattning är det möjligt att se att begreppen territoriell och sektoriell 

autonomi är vägledande för det regionala självbestämmandet i de undersökta fallen?
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2. Metod & Material 

2.1 Kvalitativ metod/Jämförande fallstudie 

Kvalitativ metod 

För att förstå mänskligt handlande menar Max Weber att man till att börja med måste ha en 

förståelse för orsaken till varför en person agerar som den gör. Detta är möjligt att kombinera 

med kvantitativa undersökningar, men kräver även att förståelsen för en persons handling 

måste finnas med, vilket endast kan uppnås genom kvalitativa undersökningar. Studien 

kommer inte att vara hypotesprövande utan istället utforska sociala innerbörder bland de 

politiker, som intervjuas. (Barrling, 2004: 43-44)                

Syftet är att nå en djupare förståelse av regionbegreppet och hur politikerna på den regionala 

nivån upplever och tillämpar sin syn i deras politiska vardag. Att välja en kvalitativ metod för 

uppsatsen skapar sämre förutsättningar till att generalisera resultaten i hög utsträckning, men 

skapar å andra sidan bättre möjligheter till att kunna tematisera de olika respondenternas svar 

och sedan jämföra likheter och skillnader, som finns i synen på regionen beroende på om man 

undersöker ett landsting eller en region. (Esaiasson, 2012: 228-229) 

Alternativ till kvalitativ metod 

När det gäller val av metod hade det också varit möjligt att genomföra en studie med 

kvantitativ inrikting eller att komplettera den kvalitativa undersökningen med en textanalys.  

Dock blev det under studiens gång tydligt att detta inte skulle säga så mycket om de sociala 

processer, som sker informellt i landstinget och regionen. Det hade med en kvantitativ ansats 

kunnat vara möjligt att undersöka en större population, genom att exempelvis undersöka flera 

regioner och landsting och sedan jämföra dessa sinsemellan. (Esaiasson, 2012: 154)                         

En enkätundersökning anser inte jag skulle fånga upp enskilda politikers erfarenheter och 

åsikter angående skillnaderna, som kan finnas mellan en region och ett landsting i synen på 

regioner. Viktiga inslag i analysen är de personliga erfarenheter, som politikerna med olika 

bakgrund och erfarenhet har berättat om och som sedan exemplifierats genom citat.     

Därmed anser jag att valet att välja en kvalitativ ansats har bidragit till att fånga upp de 

nyanser, som endast går att få grepp om i en kvalitativ studie. (Esaiasson, 2012: 235-236) 
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Dock hade man i uppsatsens inledande skede kunnat använda sig av en enkätstudie för att 

fånga in de viktigaste aspekterna att sedan fokusera vidare på i uppsatsen, grundat i 

politikernas egna föreställningar. Denna förkunskap nåddes istället genom de teoretiska 

utgånspunkterna och bakgrunden. (se sid: 16-23)                 

2.2  Teoretiskt perspektiv 

De grundläggande teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är: nyregionalismen och den 

öppna regionalismen. Dessa perspektiv utgår från nationalstatens förändrade roll på den 

internationella arenan, där regioner erhållit en allt starkare roll att driva en effektiv och 

ekonomisk regional utvecklingspolitik. (Fernandez. 2000:18)                                     

Regionalt samarbete ses som en förutsättning för socialisering mellan olika aktörer med syfte 

att skapa möjligheter till problemlösning inom den egna regionen. För att skapa goda 

förutsättningar på en internationell arena, krävs starka governance-strukturer som tydliggör 

internationella regler och strukturer för samarbete, både för näringslivet och andra icke-

statliga organisationer. (Poon, Jessie, 2001: 253)                

Dessa perspektiv och dess fokusområden kring internationalisering och nätverksbaserad 

politik, som blivit allt mer lik näringslivet har fungerat som ett sätt att applicera teorier på 

fallen. (Fernandez, 2000: 17) Detta synliggörs även i intervjumallen. (Se:Bilaga 1) 

Dimensionerna kring handlingsfrihet och handlingskraft, som utvecklats av King och Pierre 

kretsar kring regionens förmåga att kunna utvecklas i den riktning de folkvalda politikerna 

önskar, genom att behålla sin handlingsfrihet. Detta säkerställs genom den territoriella 

autonomin, vilket inbegriper möjligheten att kunna agera oberoende av den centrala och 

lokala nivån. Dimensionen angående handlingskraft, kallas sektoriell autonomi och möjliggör 

ett oberoende av det regionala näringslivet.                    

Det som möjliggör den territoriella och sektoriella autonomin är en regions förmåga att kunna 

bedriva sin politik på ett självständigt sätt, grundat i att man har tillräckligt med ekonomiska 

resurser för att ”klara sig utan andra”. (Fernandez, 2000: 34-35) Utan ekonomiska resurser, blir 

regionen för beroende av antingen den centrala/lokala nivån eller näringslivet, för att 

säkerställa dess uppdrag och då har regionen på ett sätt misslyckats att vara en självständig 

enhet, vilket är dess ursprungliga syfte. (Pettersson. 2006: 34) 
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 2.3 Urval: Val av fall och analysenheter 

Val av fall: Norrbotten läns landsting och Västra Götaland 

Forskare menar att regionaliseringsprocessen är vägen till att uppnå regional tillväxt i en 

region, att förklara hur denna ser ut kan bidra till att säga någonting mer om en region än 

terriotoriella avgränsningar och formella uppgifter. Begreppet regionalisering kan inte helt 

förklaras utifrån de samhälleliga förändringsprocesser som pågår, det är istället en 

konstituerande handling som skapar och återskapar de förändringar den beskriver, därmed är 

begreppet en del i en ständigt pågående utvecklingsprocess. (Fernandez, 2000:10) De politiska beslut 

som fattas, vägleder den regionala utvecklingen.                

Denna uppsats kommer därmed att undersöka politikers syn på regioners uppdrag och 

organisation. Man hamnar då i gränslandet mellan att förstå de förväntningar som politikerna i 

ett landsting har, med de som ännu inte har regionbildats och kan sedan jämföra detta med en 

region, som kan dela med sig av erfarenheterna från sin egen utvecklingsprocess och skapa 

förståelse för hur det faktiska arbetet ter sig i en region. (Fernandez, 2000:22)             

Västra Götaland pekas ut som en av två modeller för hur framtida regioner bör se ut, därför 

föll valet på att intervjua de politiska representanterna i Västra Götaland. I Norrbottens läns 

landsting har intervjuer med företrädare för landstinget samt Luleås kommunalråd ägt rum.  

Valet av fall grundas i att de båda är geografiskt stora till ytan, med vissa likheter när det 

gäller inriktning på näringslivsstrukturen med starka industrier, samt universitet med stark 

teknisk inriktning. Olikheterna ligger i att Norrbotten mest troligt endast kommer bilda region 

utifrån ett tidigare län medan Västra Götaland är en region, som sammanslagits utifrån fem 

tidigare län. Därmed är den geografiska indelningen till ytan liknande medan de 

administrativa gränserna har förflyttas i Västra Götaland, medan de i Norrbotten vid en 

regionbildning förblir intakt. (www.nll.se) (www.vgregion.se) 

Norrbotten tillsammans med andra län i övre Norrland har sedan några år tillbaka ingått i en 

process att bli en del av en stor region, Region Norrland. Denna process har försvårats med 

grund i en indelningsproblematik, där politiska företrädare för de olika länen inte haft någon 

gemensam ståndpunkt gällande att slå ihop länen. (www.norrstyrelsen.se)Valet av Norrbotten, 

grundas i att det är intressant att se vilka lärdomar länet dragit utifrån de erfarenheter som 

kommit ur det faktum att regionfrågan varit på agendan under en längre period, men att man 

fortfarande är ett landsting. (Esaiasson, 2012: 254)  

http://www.nll.se/
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De valda regionala självstyrelseorganen är intressanta att undersöka då de båda har en bred 

erfarenhet av regionfrågan, men utifrån två perspektiv där den ena i nuläget verkar som region 

och den andra som ett av landets få kvarvarande landsting. (Barrling, 2004: 43) 

Intervjuer 

Intervjuer med nyckelpersoner i de regionala utvecklingsområdena inom de undersökta fallen 

utgör det empiriska materialet för denna uppsats. Populationen i denna uppsats definieras till 

att innefatta de politiskt valda representanterna på landstings och regional nivå. Intervjuerna 

sker i linje med en respondentundersökning då dessa tar fasta på svarspersonernas egna 

tankar. Liknande frågor ställs till alla respondenter, för att underlätta att hitta mönster i de svar 

som ges. (Esaiasson, 2012: 258-260)                         

I denna uppsats kommer samtalsintervjuer att tillämpas, främst grundat i de fördelar som 

dessa har i förhållande till frågeundersökningar som anses vara mer ytliga. I intervjumallen 

(Bilaga 1), som användes vid intervjuerna, var frågorna uppdelade i teman för att på så sätt låta 

respondenten själv styra samtalet i önskad riktning, då teman fungerade som ett sätt att ”hålla 

sig till ämnet”, trots att ordningsföljden och formuleringarna ibland skiftat mellan de olika 

intervjuerna. (Esaiasson, 2012: 228-229) 

I Norrbottens läns landsting mejlades intervjuförfrågningar till samtliga landstingsråd, som är 

det högst beslutande organet på regional nivå. Intervjuerna skedde face-to-face förutom med 

två politiker, som ansåg det enklare att intervjuas via telefon då de satt på kontor långt ifrån 

centralorten, därför blev telefonintervjuer i dessa fall den mest praktiska lösningen. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades sedan utifrån det inspelade 

materialet.                           

I Västra Götaland mejlades förfrågningar ut till samtliga regionledamöter, dessa sitter inte på 

den högst beslutande nivån, regionfullmäktige men de sitter i nära samverkan med 

regionfullmäktige, där mandatfördelningen styr hur många ledamöter ett parti har i en nämnd 

eller styrelse. Detta styr även fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice 

ordförande.  

Därmed anser jag att de åsikter som används i det empiriska materialet kan spegla även de 

högst beslutande eftersom att fördelningen av majoritiet/opposition följer samma fördelning, 

även i regionstyrelsen. Valet att fokusera på regionstyrelsen i mitt urval var praktiskt, då 

regionfullmäktige har 149 ledamöter medan regionstyrelsen har 15 vilket underlättade vid det 

strategiska urvalet. (www.vgregion.se)                                          

http://www.vgregion.se/
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Betydelsen av de olika partipolitiska inriktningarna spelar ingen stor roll då fokus i uppsatsen 

istället är att ta del av vilka tankegångar, som går att finna bland politikerna i sin helhet på 

landstings- och regional nivå. Detta gör resultatet mer beständigt då det inte tar hänsyn till de 

olikheter som kan betingas till olika mandatperioder. (Esaiasson, 2012: 229)  

Intervjuerna med politikerna i Västra Götaland skedde via telefon, grundat i den praktiska 

aspekten med långa avstånd. Även dessa intervjuer spelades in via diktafon och ljudet blev i 

vissa fall lite sämre, men gick ändå att transkribera utan några problem. Jag anser att 

intervjuerna gick bra att genomföra i båda fallen, det enda som var en aning problematiskt var 

svårigheten att inom den givna tidsramen hinna boka intervjuer med alla respondenter som 

först var planerat. Det totala bortfallet blev sju politiker, dock blev den en jämn fördelning 

mellan de två fallen. Totalt genomfördes 17 intervjuer, varav åtta intervjuer i Norrbotten och 

nio i Västra Götaland. (Se: Källförteckning)   

Att vissa intervjuer skedde face-to-face och andra via telefon, påverkade inte materialet i 

någon större utsträckning. Den enda skillnaden var att face-to-face intervjuerna tillät att man 

småpratade lite mer innan och efter intervjuerna. Därmed blev dessa en aning längre men tros 

i övrigt inte ha påverkat materialet. Riskerna med att använda intervjuer är de 

intervjuareffekter, som kan uppkomma. Någon medveten påverkan har jag inte bidragit till i 

denna uppsats, dock är det värt att nämna de omedvetna signaler som jag som forskare kan 

bidra med, detta kopplas till allt från mitt uttal till selektivt lyssnande och noterande.            

De effekter som kan komma från responendenten är kopplat till en större välvilja att besvara 

frågor, trots att man kanske inte alltid är nog insatt i frågan för att kunna ge ett informativt 

svar.                            

I detta fall märktes det vid transkriberingen att en del respondenter var tydliga i sina svar med 

att de inte var insatta inom vissa områden, vilket jag anser är kopplat till dess vana att prata i 

offentliga sammanhang eller att intervjuas, vilket visar på öppenhet och transparens. En fördel 

som också lyfts upp i sammanhang med samtalsintervjuer är dess förmåga att minimera 

missförstånd eller andra språkliga svårigheter, då dessa kan tas upp direkt vid intervjutillfället. 

(Esaiasson, 2012: 234-235) 

Alternativa analysenheter 

Det har under arbetets gång blivit tydligt att den kommunala nivån anses vara viktig för en 

regions framgång, då man utan kommunerna inte kan driva igenom vissa förslag. Många 

respondenter nämnde också att kommunen är en viktig medspelare på den regionala nivån, då 
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man är ömsesidigt beroende av varandra för att hela regionen ska nå framgång, samt kunna 

bedriva en demokratisk process för att alla kommuner ska nå lika förutsättningar.                  

Ett alternativ hade kunnat vara att jämföra de kommunala politikernas syn på regioner i 

jämförelse med de perspektiv som landsting/regionpolitiker har.                                          

Med detta tillvägagångsätt skulle dock fokus hamnat på skillnader mellan den kommunala 

och regionala nivån och skulle då gå miste om att se de nyanser, som kommer ur att 

undersöka två regionala självstyrelseorgan endast förankrat på den regionala nivån mer 

specifikt.  

Gällande val av fall hade det också varit möjligt att genomföra en jämförelse mellan de två 

första regionerna i Sverige, nämligen Region Skåne och Västra Götaland. Detta för att se 

vilka de främsta skillnaderna och likheterna mellan dessa är, grundat i att de både varit 

regioner sedan samma tidpunkt. Samtidigt borde inte detta leda till att hitta några större 

skillnader förutom de som grundas i att Skåne möjligtvis har en starkare regional identitet då 

man inte har lika starka olikheter grundat i dess historiska länsindelning som är fallet med 

Västra Götaland. (Karin Engdahl)                                           

En sådan jämförelse säger ingenting om nyanserna, som kan finnas i synen på en regions 

struktur och uppdrag, grundat i om man arbetat i en region under en längre period eller om 

man fortfarande verkar, som ett landsting. (Esaiasson, 2012: 254) 

2.4  Teoretiskt material 

Det material som använts i uppsatsen har till stor del hittats i statliga dokument, i utredningen: 

SOU 2012:81 hittades grunden till problematiseringen i uppsatsen, nämligen att dagens 

svenska regionala nivå är spretig och otydlig varför en regionreform ses som en lämplig 

lösning på denna problematik. (www.regeringen.se)                       

Statskontorets rapport angående EU:s påverkan på kommuner och landsting användes som 

förkunskap och för att sätta in region i en internationell kontext, där EU är en stark aktör i att 

främja en regionreform. Även SKL(Sveriges Kommuner & Landsting) har mycket material kring ämnet 

regionalisering och dess effekter på förvaltningen. Detta material användes främst till att 

erhålla fakta angående hur styrsystemen fungerar samt skillnader och likheter mellan regioner 

och landsting även sett till vilka uppgifter de genomför. Dessa var viktiga för att förstå hur 

komplext området är och för att förstå rent praktiskt hur urval och liknande skulle 

struktureras.  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/206047
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Internetkällor som är använda är främst kopplade till bakgrundsinformation för att få en ökad 

förståelse för fallen och deras organisation, samt kontaktuppgifter för bokningen av intervjuer. 

Material för de teoretiska utgångspunkterna har också inhämtats via databaser. 

De tryckta källorna är akademiska rapporter; den ena från Umeå Universitet angående 

medborgarnas perspektiv kring en regionbildning, som också nämns i inledningskapitlet. 

Denna artikel var viktig för att motivera en forskningslucka där forskning finns angående 

medborgarperspektivet, men en liknande undersökning angående politikers perspektiv saknas. 

Även en kandidatuppsats kring dessa aspekter, visade ytterligare på en forskninglucka och 

visade riktningen för relevansen i att undersöka den politiska nivån angående regionalisering. 

Övriga artiklar har fungerat för att få förkunskap i regionbegreppet, samt för att sätta in 

läsaren i perspektiv kring regionalisering, dess uppkomst och var forskningsfokus har legat 

inom ämnet.  

2.5  Källkritiska reflektioner 

Enligt Esaiasson finns det fyra källkritiska regler, som hör till en del av den kritiska 

granskningen av material inom samhällsvetenskapen. Dessa sammanfattas på ett skämtsamt 

sätt enligt följande: Ädel-Ost=Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens.                       

Den första regeln kretsar kring ett materials äkthet. Har det producerats vid den tidpunkt som 

angetts eller av de personer som satt sitt namn på rapporten?                    

En god källkritiker bör vara medveten om att alltid leta efter flera oberoende källor, som 

anger samma sak. Det största problemet är dock tiden, då man som forskare eller medborgare 

kanske inte hinner undersöka alla källors äkthet. I denna undersökning säkerställs detta genom 

att ha en bredd i de källor, som finns för att påvisa att det finns flera källor, som bekräftar 

varandra i viss utsträckning och bör därmed öka sanningshalten i de påståenden som påvisas. 

(Esaiasson, 2012: 282) 

Den andra regeln rör ett materials oberoende och dessa delas in i tre olika aspekter. Den första 

rör möjligheterna att bekräfta berättelser. Likt graden av äkthet kan detta säkerställas genom 

att använda sig av olika källor, som bekräftar varandra. Den andra handlar om avståndet 

mellan berättare och berättelse, detta innebär att primärkällor alltid är att föredra framför 

andrahandskällor. Med en andrahandskälla finns alltid en risk att originalberättelsen förändras 

i led med att flera personer berättar samma händelseförlopp, på samma sätt som med en 

enkätundersökning finns det en möjlighet att någon missförstått eller på något sätt förändrat 

den grundläggande storyn.                     
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Den sista aspekten rör berättarens grad av oberoende. Detta innebär att en berättelse eller ett 

händelseförlopp ska vara opåverkad av yttre omständigheter. Förfarandet som sker för att 

bestämma graden av oberoende handlar mycket om att se till graden av beroende, kan 

berättaren på något sätt ha känt sig hotad eller på något annat sätt blivit påverkad på ett sätt, 

som bidragit till att berättelsen tar en annan riktning?                                                             

Det kan vara svårt att ta hänsyn till i denna undersökning, då det finns en risk att vissa 

politiker kan ha pratat med varandra innan eller efter jag intervjuat dem. Även om detta inte är 

medvetet så kan de ha en omedveten effekt, genom att de kan formulera sig på liknande sätt 

som andra tidigare gjort. Dock anser inte jag att detta fått någon negativ inverkan på 

intervjumaterialet, då ämnet och samtalsintervjumetoden tillåter alla att prata fritt om sina 

egna erfarenheter, där meningen är att samla in allmänna perspektiv av vad politikerna tycker 

om regioner i förhållande till landsting.  

Då ämnet är så pass allmänt bör det inte vara någon som känt sig pressad att tala på ett sätt, 

som någon annan påtvingat denna. Hade ämnet exempelvis handlat om korruption och det 

varit känt att ett parti haft problem med detta, kanske den politiska ledningen exempelvis varit 

tydlig med att politikerna inte bör uttala sig i den frågan. (Esaiasson, 2012: 283-284) 

Samtidighet är viktigt att ta hänsyn till när man använder sig av intervjuer med exempelvis 

politiker, som berättar om någonting som hände för 20 år sedan. Det finns i dessa fall alltid en 

risk att dåtiden skönmålas eller förvrängs, detta kan en forskare undvika genom att vara påläst 

och ”påminna” respondenten om detaljer från dåtiden.                                                        

Dock bör man i högsta mån möjligt rikta in sig på samtida händelser/personer, för att undvika 

den föregående problematiken. I denna undersökning är denna aspekt till viss del viktig att ha 

i åtanke i förhållande till de politiker i Västra Götaland, som var politiskt aktiva även innan 

regionbildningen ägde rum. Svaren som gavs låg dock i linje med den bakgrundsinformation 

som finns presenterad i kapitel 3.1.1. (Esaiasson, 2012: 284-285) 

Tendens är en sorts vidareutveckling av oberoenderegeln och innebär förmågan att avgöra om 

en källa har ett intresse av att medvetet ange en tillrättalagd bild av verkligheten. För att 

säkerställa att inte få en felaktig bild av en politikers svar, bör man som forskare tänka över 

vilka omständigheter och inom vilken miljö respondenten befinner sig i.                                   

I mitt fall har jag tänkt att en källa, hela tiden ställs mot en oberoende källa med en annan 

tendens grundat i de olika fallen och internt inom varje fall, där majoritet och opposition har 

intervjuats i båda fallen.  
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I likhet med den sista aspekten av oberoende kan det finnas en risk att politikerna vill främja 

sin sak, i ett ämne som detta som är väldigt omdebatterat. (Esaiasson, 2012: 284-286) 
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3. Teoretisk Bakgrund 

Ett centralt problem för att teoretisera en jämförande regionalism, handlar om att de allra 

flesta teorier som kopplas till regionalism använder Europeisk institutionalism, som en 

teoretisk utgångspunkt när man genomför jämförelser. Detta blir missvisande då 

Eurocentrismen inte tillför något ”extra” värde: Alla geografiska traditioner grundas i lokala 

problemområden och etnocentriska olikheter. Om Kina hade varit en världshegenom i den 

moderna världsordningen, hade allas koncept kring regioner istället reflekterat detta. (Schuman. 

2009: 12) Denna form av EU-doktrin influerar uppfattningar kring hur regionalisering ser ut även 

i andra delar av världen. Denna såkallade Eurocentrism har därmed skapat en sorts falsk 

universalism.                 

Många av försöken att frångå Eurocentrismen har ledit till att forskare har försökt att utveckla 

en regional infallsvinkel, som riktar sig även mot utvecklingsländer. Det har dock visat sig att 

dessa perspektiv oftast speglar den Europeiska synen i alla fall, genom att lyfta de skillnader, 

som finns mellan regionalism i Europa och i utvecklingsländerna. (Schuman. 2009: 13) 

Det finns två övergripande teoriinriktningar i studiet av regionalism, den första kretsar kring 

det Europeiska perspektivet, som inom forskningen benämns nyregionalism. Den andra teorin 

ser till lösa och informella regionaliseringsprocesser, såsom de som sker i Asien eller Afrika 

vilket i denna uppsats benämns öppen regionalism. (Schuman. 2009: 12)      

Utmaningen för att bedriva en jämförande regionalism handlar om att lägga fokus på att 

undersöka teorier, koncept och idéer som inte enbart reflekterar de Europeiska erfarenheterna 

inom ämnet. (Schuman. 2009: 14)                                            

Med anledning av detta kommer de teoretiska utgångspunkterna utgå ifrån den ”nya 

regionalismen”, som är influerad av den Europeiska kontexten och den ”öppna 

regionalismen”, som i detta fall hänvisar till en Asiatisk kontext.  

3.1 Nyregionalism 

Under 1900-talet har regiondiskursen dominerats av teorier kopplat till nyregionalismen. Här 

står den internationella arenan i fokus med dess möjligheter att påverka och skapa 

förändringar, med regionerna i fokus. Samhällsorganisationen på den regionala nivån styrs i 

linje med nyregionalismen på ett sätt som inspirerats av näringslivets styrmodeller.         

Vägen till att nå en ökad regional tillväxt konstitutieras i de ekonomiska 

utvecklingstrategierna som finns förankrade i varje region. (Fernandez. 2000: 16-17)  
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Det ökade fokuset på nätverksstrukturer grundas i dess förmåga att vara den mest effektiva 

styrmodellen. Dessa nätverk bidrar inte bara till att skapa större marknader och öka vinsterna, 

utan bidrar även till nya sätt att bedriva problemlösning och möjliggöra transnationella 

allianser. Samarbeten syftar till att främja regler och beslutsfattande som grundas i ökade 

samarbeten och kollektiva lösningar, som minskar rollen av politikers egen-intresse. (Poon, 2001: 

254)  

Partnerskapsmodellen bygger på att nationella medel ska fortsätta att minska och på så sätt 

tvingas den regionala nivån att hitta andra lösningar, för att kunna bedriva sin politik.              

I linje med detta vill man skapa allt mer självförsörjande regioner, genom att främja en ökad 

samverkan med näringslivet.                 

Vilka aktörer som ingår och hur samverkansmodeller ska vara strukturerade är till stor del upp 

till aktörerna själva, detta för att låta politikerna genomföra politiken utifrån de regionala 

förutsättningar som finns. Därmed skapas möjligheter att samarbeta inom områden, som för 

regionen är strategiskt viktiga att utveckla. (Peterson. 2006, 42-43)                                 

Partnerskapsmodellen spås vara effekten av en ökad privatisering och internationalisering, där 

gränserna mellan det offentliga och privata och mellan det nationella och internationella i 

högre utsträckning börjar suddas ut. (Montin. 2007: 210-211) 

3.2 ”Öppen” regionalism 

Den öppna regionalismen har omnämnts i termer av att denna inriktning fokuserar mer på 

frågor än på organisering, i förhållande till nyregionalismen finns också en tydligare avsaknad 

av regler. Målen med denna regionalism bestäms utifrån den globala marknadsekonomin 

istället för att bygga på transnationella allianser.                                                                     

Det finns dock en mängd olika nätverk, som är informella och frivilliga i sin form. De aktörer 

som ingår i nätverken är specialiserade inom olika områden och arbetar för att vidareutveckla 

olika regioner. Starka band även till forskningsvärlden ses som vägledande för att sköta 

problemlösning inom en mängd olika regionala områden vilket också förekommer i 

nyregionalismen.  

En skillnad är dock att politiken inom regionen och på den nationella nivån bygger på en stark 

konsensuskultur. Syftet är inte att göra regionerna mer självständiga, utan istället att skydda 

statens suveränitet. Vilket står i direkt motsats till det nyregionalistiska perspektivet där 

regionerna blir mer självständiga och fristående från staten, samt verkar som egna enheter på 

en allt större internationell arena eller inom den Europeiska kontexten. (Poon, 2001: 255)  
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För att upprätthålla den starka staten har man skapat en regional diplomati, som bygger på 

normer och ”codes of conduct”, som defineras bland de asiatiska ledarna och tillämpas genom 

överläggningar och konsensusbildande. (Poon, 2001: 254) I den asiatiska kontexten grundas 

samarbeten på en stark identitets politik, som förtydligar ett ”vi” mot ”de”-tänk, vilket 

genomförs som ett steg i att begränsa den regionala nivåns makt på den nationella arenan och 

därmed förhindra att stormakter såsom USA utgör ett hot genom strategisk dominans. 

Politiken är överlag fokuserad kring den kollektivistiska synen, där välfärd för gruppen är 

viktigare än individens rättigheter och där lojalitet och plikter går före moral. (Poon. 2001:256)   

Den starka politiska styrningen som i decennier endast haft ett eller två starka partier, har lett 

till en stark normalisering av politiken och bidragit till att sprida de kollektivistiska värdena 

bland medborgarna. Något som är tydligt i den öppna regionalismen är att man bortsett från 

en centralisering av kollektivt beslutsfattande och regler, som styrmodeller för ekonomiska 

samarbetetsstrategier. (Poon. 2001:257) 

3. 3 Sektoriell och territoriell autonomi 

Målsättningen med den regionala nivån är att direktvalda politiker i regionen, ska kunna agera 

som en självständig enhet. Den regionala autonomin är ett begrepp som syftar till att en region 

ska kunna handla i enlighet med egna preferenser. För att uppnå detta krävs handlingsfrihet i 

en sådan utsträckning att det regionala självstyrelseorganet verkar oberoende i förhållande till 

externa instanser, vilket kräver en stark handlingskraft, som bidrar till förmågan att kunna 

använda handlingsfriheten. (Fernandez. 2000: 33)                                                                             

King och Pierre har utifrån begreppen handlingsfrihet och handlingskraft utvecklat två 

dimensioner kring autonomin på den regionala nivån. Den ena dimensionen rör den 

territoriella autonomin vilket handlar om regionala politikers autonomi i förhållande till den 

centrala och kommunala nivån. Denna dimension inbegriper alla de lagligt bindande områden 

som ingår i det regionala självstyrets uppgifter.                                                                      

Den andra autonomi dimensionen benämns: sektoriell autonomi. Denna dimension kretsar 

kring det regionala självstyrelsorganets autonomi gentemot den privata sektorn, som rör 

politikers oberoende av ekonomiska intressen inom regionen. (Fernandez. 2000: 34-35) Strategier med 

syfte att främja den regionala konkurrenskraften bygger på att offentliga verksamheter lyckas 

erhålla stabila relationer till näringslivet, för att kunna genomföra sin önskade politik. (Fernandez. 

2000: 34-35)  
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Därmed ökar den territoriella autonomin eftersom den regionala nivån blir allt mer 

självständig i förhållande till den statliga och kommunala nivån. Att utveckla offentliga-

privata samarbeten på den regionala nivån för att fortsätta sitt oberoende från staten och 

kommunerna bidrar dock till att istället utveckla ett resurs-beroende till näringslivet och 

skapar sämre förutsättningar för att uppnå en god sektoriell autonomi.          

Beskattningsrätten tillåter alla svenska regioner att erhålla egna ekonomiska resurser för att 

utveckla den regionala politiken. De regioner som har ett stort befolkningsunderlag har dock 

enklare att säkertställa sina ekonomiska resurser i linje med hänsyn till både den territoriella 

och sektoriella autonomin. (Fernandez. 2000: 34-35) 

3. 1.1 Bakgrund 

3.1.2 Regionbegreppet 

Definitionen av en region syftar till den politiska nivån, som är belägen mellan den centrala 

och lokala nivån. Regionalisering är den process inom vilken nationalstatens makt och 

auktoritet förskjuts till högre och överstatliga nivåer: EU och till lägre beslutsnivåer, regioner 

och kommuner. Regionernas ökade inflytande är en del av den förändring som pågår i det 

svenska flernivåstyret, där enhetstaten befinner sig i en stor förändringsprocess med en allt 

mer decentraliserad makt. (Fernandez. 2009: 7)  

Det största hindret man möter i definitionen av regionbegreppet ligger i dess 

avgränsningsförmåga, då det finns många olika begrepp att förhålla sig till några är: Region, 

regionalism, regionalisering. Under 1960-1970 talet diskuterade man vad som spelade mest 

roll för en region, såsom: ekonomiska, politiska och sociala variabler, såväl som historiska, 

kulturella och etiska band.                       

En region defineras ytterligare som sub-regioner eller micro-regioner. Regioner kan också 

benämnas macro-regioner(världs regioner), som är stora till ytan och är egna enheter eller 

sub-system mellan den statliga och globala nivån.                                                                          

Macro-regioner är det vanligaste undersökningsobjektet i studiet av internationell politik. 

Medan micro-regioner undersöks i en kontext där den nationella politiken och ekonomin står i 

fokus. (Schuman. 2009: 6) Idag när gränserna mellan den nationella och internationella nivån blir 

mer utsuddade har micro-regioner blivit allt mer gränsöverskridande i sin natur. Därmed har 

en ny debatt kring förhållandet mellan macro och micro-regioner inom den globala kontexten 

börjat att undersökas i allt högre utsträckning. (Schuman. 2009: 7)  
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Regioner kan inte definieras som självständiga stater, men till viss del liknar de stater. Det 

enda sättet att definiera en region, är genom att särskilja en region från en icke-region. (Schuman. 

2009: 8)                                                             

Rick Fawn beskriver en region, som en del i en större helhet. Där regionen genom en 

avgränsning av ett territoriellt område utgör en del av ett land eller en världsdel. Forskare 

inom internationella relationer pekar på att geografin i sig självt avslöjar lite om en region och 

dess dynamik, däremot bidrar de geografiska linjerna till att skapa tydlighet i regionens 

förmåga att konstituera sig självt i förhållande till externa aktörer. (Fernandez. 2009: 16) Förutom 

territoriella linjer är ett annat viktigt drag att det inom en region finns en gemensam identitet, 

dessa kan vara specifika kulturella aspekter eller exempelvis ett delat språk/dialekt. (Fawn. 

2000:17) 

3.1. 3 De regionala självstyrelseorganens roll i Sverige: Från 60-talet till 

idag 

År 1957 fördömdes den gamla länsindelningen i spåren av industrialiseringen och 

näringslivets förändrade karaktär ställdes nya krav på en regional länsindelning. Under hela 

1960-talet upprättades behovet av ökad samordning, planering och sammanslagningar i slutet 

av 60-talet kom frågan angående länsindelningar upp igen, syftet var att minska länen från 24 

till 15 stycken. (Petterson. 2007: 73-75) År 1982 lades en länsdemokratikommitée fram ett förslag om 

att vidga länsdemokratin och samtidigt arbeta för en allt mer förstärkt samordning på regional 

nivå. Rent konkret innebar detta förslag att länsorgan, länsstyrelser och länsnämnder skulle 

erhålla en starkare ställning och bli mer självständiga enheter.  

Direktvalda regionfullmäktige infördes som en typ av experimentverksamhet i början av 

1990-talet i Skåne och Västra Götaland. Samma år förändrades den offentliga verksamheten, 

som en effekt av en allt ökad internationalisering med fokus på att skapa bättre samordning 

över olika sektorsgränser samt att få en ökad översyn över den regionala nivån.                

Målet med verksamheten liknade det på 1960-talet, nämligen att öka landets kostnadsmässiga 

effektivitet samt att öka det demokratiska medborgarinflytandet. (Petterson. 2007: 74-75)                  

År 1995 kom Regionberedningen fram till att den regionala organisationen präglades av en 

otydlig ansvarsfördelning. Lösningen på detta var att det regionala utvecklingsarbetet i allt 

större utsträckning skulle överföras från länsstyrelserna till landstingen, utan att begränsa 

kommunernas uppgifter. (Petterson. 2007: 73-75)                      
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Rollfördelningen mellan staten och de regionala självstyrelseorganen har förändrats en del 

under en 10 års period. Den möjligtvis tydligaste förändringen är att regionerna idag har 

börjat fokusera på andra områden än det traditionella hälso/sjukvårdsområdet. 

Näringslivsutveckling är i stor utsträckning ett välprioriterat område för alla regioner.          

Ett starkare näringsliv leder också till högre krav kring att stärka den regionala 

infrastrukturen, för att möjligöra för bättre kollektivtrafik och ökade möjligheter till 

arbetspendling.                    

Med grund i de förändringar som skett sedan 1990-talet föreslog år 2007 en Ansvars 

kommitté att dagens landsting ska ersättas av färre och mer storleksmässigt fördelade 

regionkommuner, för att återigen försöka utveckla samordningen på regional nivå. (SKl. 2014: 4) 

Ytterligare kraft i frågan fick man genom att Alliansregeringen år 2009, deklarade att tre 

politiskt beslutsfattandenivåer med beskattningsrätt ska införas: staten, regionkommuner och 

kommuner. (SKl. 2015: 5)                   

3.1.4 Regioner och dess struktur i Sverige 

Under den nuvarande mandatperioden som sträcker sig från år 2015-2018 finns det i Sverige 

fyra länstyrelser, sju samverkansorgan och tio regioner. (SKl. 2015: 5) Den regionala 

utvecklingspolitiken syftar till att offentliga och privata aktörer inom samma län/region ska 

forma en regional samverkansarena där gemensamma utvecklingsstrategier, samt dess 

genomförande ska syfta till att gynna regionens bästa. (Montin, 2008: 60-61)                         

Det finns vissa förordningar kopplat till den regionala nivån, som förtydligar dess uppdrag 

och organisering. Förordningen(2007:713) gäller alla regionala självstyrelseorgan och 

tydliggör därmed bestämmelserna som gäller för: Regioner, samverksansorgan och landsting 

och deras arbete med de regionala utvecklingsstrategierna, som betecknas RUP. Strategin 

ämnar att ange detaljerade mål, samt inriktningar för det regionala arbetet i linje med 

regionala strukturfondsprogram, andra tillväxtprogram samt prioriteringar riktad till det 

regionala territoriet. (SKl. 2014: 23-24) 

Lagen som anger de krav som ställs på en svensk region, har beteckningen(2010:630) och 

började att gälla den 1 januari 2011. Lagen innebär att regionerna har ansvaret för uppgifter 

som verkställs av en direktvald regionfullmäktige. (SKl: 2014: 22) Regionernas övergripande 

ansvar handlar om att fastställa en strategi för länets utveckling och ansvara för samordning 

av kommuner, länstyrelser, statliga myndigheter, lokala organisationer och näringslivet med 

målet att fullfölja strategin.  
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Kopplat till regeringen ska regionerna också besluta hur användningen av statliga medel för 

regionalt tillväxtarbete ska fördelas och utvärdera sitt eget arbete. (SKl. 2014: 23)  
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4. Empiri  

4. 1 Analys/Jämförelse 

Ökade förutsättningar för samordning och tydlighet i det regionala uppdraget 

Problematiken på den spretiga regionala nivån kretsar mycket kring en bristande samordning 

och ansvarsfördelning. Landstingens främsta fokusområde är sjukvården medan ansvaret för 

de regionala utvecklingsfrågorna delas med Länsstyrelserna. I regionerna finns en klar 

uppdelning mellan de regionala utvecklingsfrågorna och sjukvårdsfrågor, vilket minskar 

otydligheten melllan flera aktörer och underlättar vid implementering. (Pettersson. 2006: 73-75)                                                                                                                                

Även aspekten kring att endast folkvalda politiker själva har det regionala ansvaret möjliggör 

en tydlighet i politiken, och skapar en ökad legitimitet för den regionala nivån bland 

medborgarna. Synen på det regionala uppdraget bör följa en liknande struktur i alla 

regioner. (SKL. 2014: 5)                                                         

Därmed har denna aspekt undersökts i syfte att se om en regions förklaring till dess uppdrag, 

går i linje med ett landstings syn på ett framtida regionuppdrag.  

Med hänvisning till det nyregionalistiska perspektivet och nationalstatens minskade 

förutsättningar att bedriva en ekonomisk utvecklingspolitik, blir det allt viktigare för 

regionerna själva att upprätthålla de ekonomiska resurser, som krävs för att driva politiken 

framåt. Det framkommer i intervjumaterialet att uppdraget i regionen handlar om att skapa 

både regional och nationell tillväxt. (Fernandez. 2000: 16-17) Till viss del har man märkt av att större 

nätverk är möjliga när man blivit region, i linje med den öppna regionalismen vill man i ännu 

större utsträckning främja nätverken med universitet och näringsliv. (Poon. 2001: 255) Inte främst 

för att få ekonomiska resurser, utan för att man förstår att ju fler företag/medborgare desto 

större beskattningsunderlag. Makten hamnar på den politiska nivån, inte för att man är direkt 

beroende av olika stöd utan indirekt genom att förstå, att delarna gynnar helheten.           

Regionen är direkt beroende av hela det regionala området med alla sina aktörer, för att 

bibehålla den lokala politiska makten.  

I Norrbotten är förhållandet det omvända, här känns det som att man inte riktigt vill bli fri 

från staten, då man länge har varit i beroendeställning gällande ekonomiska resurser, vilket 

kommer att försvåras vid en framtida regionbildning.  
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Följande citat ramar dock in något som representerar de flesta Norrbottniska politikers åsikter 

kring synen på omvärlden:  

”För att matcha övriga Europa är det relevant även för Sverige att regionaliseras i större 

utsträckning och för att alla delar i landet ska få samma förutsättningar.” (Glenn Berggård, 

Norrbottens läns landsting) 

Ovanstående citat pekar i riktning mot att det ny regionalistiska perspektivet kommer in även 

här, politikerna också i landstinget märker av en ökad Eurocentrism även fast man ännu inte 

är en region och verkar ha insett att man idag är en del av en större omvärld, där 

nationalstatens roll har förändrats och till viss del försvagats. (Fernandez. 2000: 256) 

Intervjumaterialet visar till viss del att man i Norrbottens fall lägger stor tilltro, till att ett 

regionbildande ska bidra till ökade resurser och reparera de delar, som idag är otydliga.  

”Det vi nu vill få igenom är en Region Norrbotten, resten får komma sedan. Det blir mer 

tydligt med en region, idag är vi allt för spretiga.” (Agneta Granström, Norrbottens läns landsting) 

Det som nämns i kombination till detta är att man vill erhålla en större samordning och en 

tydligare uppdelning i sjukvård och i de regionala frågorna, detta blir tydligare med en 

organisation, som är uppbyggd kring tydligare riktlinjer vilka förekommer i en region.  

Genom att utgå från den öppna regionalismen där frågorna istället går före organisationen är 

det möjligt att se att Norrbotten prioriterar organisationen före frågorna, då det viktigaste är 

att skapa en tydlighet mellan sjukvårdsområdet och det regionala utvecklingsområdet. (Poon. 

2000: 255)                             

Den öppna regionalismen har också som syfte att bibehålla statens starka suveränitet i 

förhållande till regionerna. I de undersökta fallen är det tydligt att frågorna är viktiga men 

följande citat anser jag speglar Sverige, som medvetet eller omedvetet mer inspireras av 

Eurocentrismen än den öppna regionalismen. Detta blir tydligt i Västra Götaland och 

förtydligas genom nedanstående citat:   

”Frågan är inte ”the question” utan frågan är att du, som region fått mandat över 

utvecklingen som staten har idag.” (Kristina Jonäng, Västra Götaland)  

Det visar tydligt att det i Västra Götaland handlar mer om organisation än om frågor, även om 

det är vissa områden som prioriteras starkare än andra i en region, så är det primära att erhålla 

större självständighet som region. (Fernandez. 2000: 16-17) 
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Problemområden som drivfaktorer gällande prioriteringsordning 

De områden som prioriteras i en region säger någonting om vilka drivfaktorer, som finns för 

att en specifik region ska nå största möjliga autonomi utifrån de egna regionala 

förutsättningarna.  

Intervjuerna i Norrbotten visar på att man i större utsträckning skulle kunna främja allt fler 

samarbeten med näringslivet, vilket man därmed nämner som ett viktigt prioriteringsområde i 

en framtida regionbildning. Att Norrbotten är ett landsting speglar dess styrka i 

sjukvårdsfrågor. Medan de regionala frågorna har legat mer på Länsstyrelsens mandat, vid en 

regionbildning ”följer dessa frågor med”, vilket skapar en annan uppdelning mellan 

sjukvårds- och regionala utvecklingsfrågor. Där ett större fokus därmed också hamnar på de 

regionala frågorna, då dessa blir ett ”nytt” inslag.  

Västra Götaland som länge har verkat på en Västsvensk arena och kanske redan innan 

regionbildningen förstått vikten av en stark kollektivtrafik och nyttan med ett starkt 

arbetsmarknadsområde, speciellt då man också har ett annat geografiskt läge, närmare 

omvärlden i förhållande till Norrbotten.                         

I linje med det nyregionalistiska perspektivet är det tydligt att de områden, som är viktiga för 

att bli en region med internationella mått handlar om att bli en stark arbetsmarknadsregion, 

vilket kräver en stark infrastruktur och kollektivtrafik. (Fernandez. 2000: 17) Att man förstått vikten 

av detta i Västra Götaland exempelifieras i följande citat:  

”I en region blir stora arbetsmarknadsområden viktiga, vilket ställer större krav på bättre 

infrastruktur och kollektivtrafik. Att förstå hur människor reser och prioriterar boende i 

dagens samhälle är viktigt i en region.” (Håkan Linnarsson, Västra Götaland) 

Intervjumaterialet visar att både landstinget och regionen prioriterar samma områden om än 

med olika prioriteringsordning, vilket i linje med ovannämnda resonemang vilar på att de 

områden där fokus inte legat, bör hamna mer i blickfånget. Frågan angående vilka områden 

som främst bör prioriteras för en region besvarades på ett tydligt sätt nedan: 

”De vinnande områdena för en region är: regionala utvecklingsfrågor som utvecklas genom 

ökad samverkan med näringsliv/universitet. Inom sjukvården har vi redan 

nationella/internationella samarbeten.” (Agneta Granström, Norrbottens läns landsting) 
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Medan man i Västra Götaland nämnde följande:  

”Alla trodde först att det var näringsliv och infrastruktur, som skulle bli de stora frågorna, 

men jag tror att det har visat sig att det är sjukvården.” (Kristina Jonäng, Västra Götaland) 

De regionala frågorna ses därför som någonting ”nytt” för Norrbotten, medan de i Västra 

Götaland har varit ett självklart område både innan och efter regionbildningen. Det visar att 

Norrbotten som ännu inte har regionbildats anser att framtiden ligger i näringslivs och 

infrastrukturs frågor, medan Västra Götaland som verkat som region i 20 år ser att det istället 

är sjukvårdområdet som bör prioriteras.                   

Med andra ord har det blivit tydligt att landstingets ständiga huvudfråga: Sjukvården är mest 

aktuell även i en region, om detta härrörs till det faktum att Västra Götaland likt Norrbotten 

också vid sin regionbildning ansåg att sjukvården var prioriterad och stabil och att fokus 

därmed lades över på de regionala utvecklingsfrågorna.                                                         

Det finns därför en risk att Norrbotten går samma öde till mötes, att man i sin strävan att bli 

en framgångsrik region prioriterar de regionala utvecklingsfrågorna och lägger för stort fokus 

på dessa med följd att sjukvårdsfrågorna tappar sin relevans. Det uppkommer dock i 

materialet att man inom Västra Götaland ändå har en tydlighet och bedriver en likvärdig 

politik med grund i både sjukvårdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor.  

Därmed säkertställer en region struktur att båda områdena ändå får likvärdiga resurser, även 

om det ena kanske prioriterats lite mer än det andra. Även näringslivsfrågor och 

kollektivtrafik lyfts upp som prioriterade områden, både i landstinget och regionen om än i en 

annan prioritetsordning. Det betyder att det finns en samsyn kring vilka områden som ska 

finnas representerade på den regionala nivån och visar, att de förslag som lades fram i 

regionberedningen från år 1995, har slagit rot på den svenska regionala nivån. Dessa områden 

ses nu 20 år senare, som en naturlig förlängning av den regionala nivåns allt mer utökade 

ansvarsområden. (Peterson. 2007: 73) 
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”Vi-identitet” för skapandet av regional utveckling 

Den politiska viljan och förmågan att samverka över kommunala och partipolitiska gränser, 

ses vara en drivande faktor för att erhålla en stabilitet i framtida regionbildningar. (Åhs. 2014: 2) 

Relevansen i att bli en stark region handlar mycket om att enas över de partipolitiska 

gränserna samt att skapa en stark ”Vi-identitet” och befästa denna internt i regionen, samt 

förmågan att lyckas förmedla denna även till externa aktörer. (Poon. 2001: 256) 

Att bli en region skulle för Norrbotten betyda att man får ett starkare mandat, när det gäller att 

påverka och ta ansvaret för hela det regionala utvecklingsområdet, samt att tillsätta dessa med 

politiska mandat. Det skapar en starkare legitimitet för den regionala nivån bland både 

näringslivet och bland medborgarna.                         

I ett landsting är det lätt hänt att enskilda politiker utgår från sitt eget perspektiv, med fokus 

på de egna frågorna, detta dilemma anser respondenterna bör försvinna när man blir en 

region. Att detta faktiskt är fallet förstärks genom materialet då de flesta politiker i Västra 

Götaland anser att man fått en bättre samordning i frågorna, och en annan typ av 

samverkansarena, då alla politiker i en region möts på ett mer informellt sätt.                       

Det är i linje med nyregionalismen med fokus på större nätverk, men även vissa likheter 

återfinns med utgångspunkt i den öppna regionalismen, där konsensus ses som ett viktigt sätt 

att närma sig varandra och bygger på att man ska acceptera kulturella, ekonomiska och 

politiska skillnader, samt vara medveten om att olika regioner har olika nivåer av ekonomisk 

utveckling. (Poon. 2001: 256) Det känns som att detta är viktigt att ta hänsyn till även när man ser 

till regionaliseringen i Sverige, med en tydlig drivkraft att också utjämna de olikheter, som 

finns i olika delar av landet. (www.regeringen.se) Följande citat visar på relevansen i att enas för att 

nå en bredare helhetsbild i olika regionala frågor, men att ändå bibehålla de politiska 

skiljelinjerna.  

”Jag tror att det inom politiken är viktigt att man brottas med varandra i olika frågor. Men i 

en region kan man ju gå samman för att nå en större helhet. ” (Anna-Stina Nordmark, Norrbottens läns 

landsting)  

Syftet med att ha en stark regional identitet, handlar om att en region bör ses ur ett perspektiv 

där de olika delarna: Kommunerna och det regionala näringslivet tillsammans med statliga 

och icke-statliga aktörer, ska verka för regionens helhet. Därmed bör alla delar prioriteras i en 

utsträckning, som gynnar regionens framtid och framgång.  
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I Norrbotten bidrar en regionbildning till att skapa ett tydligare regionalt uppdrag, då 

politikerna inte längre delar regionuppdraget med Länsstyrelsen.  

Detta anser jag sammanfattas väl i följande citat:                   

”Har man uppdraget tar man ansvar. Idag känns det som att vi ger en önskelista och andra 

beslutar. Om alla politiker inser att vi sitter där vi sitter, för att vi vill påverka länet så tror 

jag att det blir en styrka att sitta i en region. Så man inte bara tänker att man ska göra det 

som är bäst för en själv.” (Agneta Granström, Norrbottens läns landsting)                 

Detta gynnar alltså både den demokratiska legitimiten för politiker på den regionala nivån, 

samt politikers möjligheter att faktiskt kunna påverka politiken och implementeringen. I 

Västra Götaland däremot att dilemmat att regionens 49 kommuner i vissa fall har varit svåra 

att ena, dock har detta blivit bättre under de senaste åren, vilket följande två citat 

sammanfattar väl:  

”En prioriterad väg har gått från att vara topp tre på Bohusläns topplista äver prioriteringar 

och den hamnade sedan på 30e plats på regionens prioriteringslista.” (Karin Engdahl, Västra Götaland) 

Om kommunpolitiker hänvisar till att organisationen i en region skiljer sig mot det tidigare 

landstinget, kan regionpolitikerna hänvisa till:  

”Vi är inte längre ett landsting, utan en region och därmed gäller nya regler för alla.” (Karin 

Engdahl, Västra Götaland) 

Det politiska mandatet och ansvaret för hela det regionala utvecklingsområdet, bidrar därmed 

till att regionpolitiker får en större politisk makt jämfört med tidigare, då man idag har 

tydligare styrverktyg att använda sig av i sin kommunikation till andra statliga och icke-

statliga aktörer.  

I Norrbotten hoppas man att den politiska regionala arenan ska bidra till att sammanföra 

politikerna på den regionla nivån allt mer, inte bara vid beslutsfattande utan också på mer 

informella mötessätt. Detta är något som regionpolitikerna i Västra Götaland upplever som en 

av de mest positiva sakerna med en regionbildning, angående aspekten att det blir lättare, att 

samverka och ha en mer enad regional identitet än tidigare. Detta möjliggörs genom att man 

träffas i nya mötesformer, där en bättre samordning bidragit till en öppnare och mer positiv 

samverkansarena.                       
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Det bidrar till att minska ett ”vi-mot-dem” perspektiv, som i öppen regionalismen kretsar 

kring att man hela tiden vill verka i förhållande till en annan hegemon, vilket i detta fall kan 

översättas till att de tidigare fem olika länen idag är mer enade, men att en ny ”fiende” skapats 

som ett led i detta.  

Där ses Göteborg som ett nytt ”hot” eftersom staden får högre prioritet gentemot andra delar 

av regionen. (Poon. 2001: 256) Fördelen i de fall där man lyckas att enas över partigränserna, är att 

regionen har en mycket större kraft i sin påverkan gentemot staten. Vilket blir tydligt i 

följande citat: 

”När vi nu åker till Stockholm eller Bryssel och säger: Vi är Västra Götaland med en 

befolkning på 1, 6 miljoner och Sveriges största industriregion och vi kräver att ni satsar mer 

på infrastrukturen, så är det idag lättare att enas.” (Kristina Jonäng, Västra Götaland)  

Även i de fall där man genom sitt starka befolkningsunderlag inte känner att man behöver be 

staten om resurser, så finns det alltid resurser att ta ifrån: 

”Money Talks”, har vi pengar kan vi göra de vi vill. Vi har en omsättning på 50 miljarder 

men är man ett landsting, som omsätter 2 miljarder har man ju mindre att ta av.” (Håkan 

Linnarsson, Västra Götaland) 

Dessa citat anser jag ramar in dilemmat och poängen med att vara en storregion, med stort 

befolkningsunderlag samt att en stark enighet inom regionen krävs för att att kunna kombinera 

handlingskraft och handlingsfrihet. 

Dilemmat: Handlingskraft vs handlingsfrihet 

En stark handlingskraft skapar bättre förutsättningar för att möjligöra även en stark 

handlingsfrihet, om det ena saknas kommer den andra aspekten att bli lidande. Detta 

dilemma tros främst uppkomma i mindre regioner, där ett svagt befolkningsunderlag skapar 

mindre ekonomiska resurser jämfört med en region, som har ett större befolkningsunderlag 

och genom beskattningsrätten får in mer resurser.  

Utifrån ovan nämnda problematisering visar intervjumaterialet att Norrbotten kommer att 

möta en svårare regionaliseringsprocess, då man måste klara av att ha en gemensam grund i 

regionen när de regionala politikernas samverkansmöjligheter gentemot kommunerna, samt 

förmågan att erhålla ekonomiska resurser från andra alternativ än de, som kommer ur 

befolkningsunderlaget. (Fernandez. 2000: 34-35)                   
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Två respondenter tog upp de möjligheter som finns i förhållande till att bedriva offentliga-

privata samarbeten, för att på så sätt erhålla större ekonomiska resurser som kan kompletteras 

med EU medel i vissa fall. Detta lyfts upp som en klar fördel i fall där man vill genomföra 

exempelvis projekt, men där de ekonomiska resurserna saknas och endast då anser man att 

privata samarbeten ska initieras. Finns det andra alternativ exempelvis statliga bidrag ska 

dessa ses som det naturliga första valet. (Fernandez. 2000:16)                   

För att återkoppla till Pierre och Kings dimensioner angående den sektoriella och territoriella 

autonomin visar detta resonemang att Norrbotten för att kunna utvecklas som region, måste 

stärka sin handlingskraft vilket leder till att den sektoriella autonomin minskar i sitt omfång. 

Utvecklar man istället starka band till exempelvis EU:s strukturfonder, minskar dock istället 

den territoriella autonomin. (Fernandez. 2000: 34)                                   

I Västra Götalands fall uppstår det motsatta dilemmat, här finns en stark handlingskraft med 

grund i de starka ekonomiska resurserna, dock finns det ändå risker att handlingsfriheten 

begränsas, eftersom att man utifrån den sektoriella autonomin till viss del är beroende av den 

kommunala nivån. Inte för att få ökade resurser utan för att få handlingsfrihet som kommer ur 

att enas över regionala och kommunala gränser i gemensamma beslut.                                  

Den territoriella autonomin handlar i deras fall om att lyckas genomföra politiken i önskad 

riktning, tillsammans med de övriga aktörerna på den regionala nivån. (Fernandez, 2000: 33)  

När det gäller infrastrukturområdet möter både regionen och landstinget en svårighet gällande 

att erhålla sektoriell och territoriell autonomi, vilket hänvisas till att man anser att staten måste 

ta ett tydligare ansvar inom detta område. Detta menar man bör prioriteras av staten i ett led 

att gynna alla regioners möjligheter, för ett starkt näringsliv och en flexibel kollektivtrafik för 

medborgarna och dess möjligheter till större arbetsmarknadsområden. Infrastrukturens roll i 

en region har även lyfts upp i statliga utredningar. (SKL. 2015: 5)                                                                     

Även utifrån det nyregionalistiska perspektivet, anser man att infrastrukturen måste prioriteras 

då de starkare regionerna även ska ansvara för att skapa en nationell tillväxt på en 

internationell arena. (Fernandez. 2000: 16) 
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5. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har handlat om att förklara hur politiker på en regional nivå har 

upplevt den ökade graden av regionalisering och vilka effekter detta har fått för 

möjliggörandet av politiken på den regionala nivån. Detta har genomförts utifrån en 

jämförande fallstudie mellan en region: Västra Götaland och ett landsting: Norrbottens läns 

landsting.                                          

Den första frågeställningen ämnade till att se vilka likheter och skillnader, som finns i synen 

på en regions uppdrag beroende på om man är ett landsting eller en region. I analysen 

benämndes denna aspekt under underrubriken: ”Ökade förutsättningar för samordning och 

tydlighet i det regionala uppdraget”.                                                                                        

Det råder en stor likhet i synen på syftet med en region, med koppling till uppsatsens syfte 

som kretsar kring statens förmåga att vilja samordna den regionala nivån på ett smartare sätt 

och skapa likhet i dess organisering över hela landet, oberoende av regionala förutsättningar. 

Det råder ingen tvekan om att Norrbotten ser klara samordningsfördelar med att man i en 

region erhåller det fulla regionala ansvaret och tar över den del som tidigare legat på 

Länsstyrelsen. I Västra Götaland blir det tydligt att så är fallet och att man internt i regionen 

och i dess kommunikation gentemot externa aktörer, fått en mer samordnad och tydlig roll, 

sedan man erhållit regionstatus.                   

Även den rent demokratiska aspekten är vägledande i båda fallen, då man anser att den 

regionala nivån får en starkare legitimitet gentemot medborgarna, då deras roll blir mer lik de 

kommunala och nationella politikernas, när det regionala ansvaret endast tas av folkvalda 

politiker och inte statliga tjänstemän på Länstyrelsen. 

Frågeställningen nummer två kretsar kring vilka likheter och skillnader som finns gällande 

vilka områden som främst prioriteras utifrån att man vill gynna regionens bästa och lyfts i 

analysen upp under rubriken: ”Problemområden som drivfaktorer gällande 

prioriteringsordning”. I enlighet med det nyregionalistiska perspektivet bör alla regioner 

främst fokusera på infrastruktur och näringslivssatsningar, med tanken att en region ska skapa 

förutsättningar för en stark arbetsmarknad. Detta kräver möjligheter för människor att kunna 

förflytta sig inom regioner och även över regiongränser på ett effektivt sätt. Även för 

näringslivet är det viktigt att kunna transportera varor och personal inom stora områden. 

Näringslivets relevans stärks ytterliggare, genom att se dessa som viktiga för att erhålla 

skatteintäkter, samt skapa arbete för människor som väljer att bo i regionen. 
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Sjukvårdsområdet lyfts upp som självklart samt att det faktum att det i regionen finns en 

tydlig struktur i indelningen mellan sjukvård och de regionala utvecklingsfrågorna, vilket 

skapar en jämnlikare fördelning i arbetet med de olika områdena.                

Detta är någonting som Norrbotten eftersträvar i samband med en framtida regionbildning, 

där det idag finns vissa konflikter gällande hur ansvaret ska fördelas mellan de olika 

områdena. Alla dessa områden är viktiga för att erhålla ett starkt befolkningsunderlag vilket är 

grunden till att säkerställa en ekonomisk stabilitet, som tillåter politikerna att genomföra sin 

önskvärda politik.  

Den tredje övergripande frågeställningen handlar om vikten av att samverka över de 

partipolitiska gränserna, i syfte att gynna regionens bästa och sammanfattas i analysen under 

rubriken: ”Vi-identitet” för skapandet av regional utveckling”. I denna fråga visar analysen att 

det i Norrbotten tros vara möjligt att enas över de politiska gränserna i frågor där det krävs 

enighet, för att kunna erhålla alternativa resurser, via exempelvis EU:s strukturfondsprogram.   

Det blir också tydligt att man genom en regionstatus får ett tydligare regionalt ansvar och att 

det blir tydligare vilka prioriteringar, som bör göras.                        

I förhållande till landstinget där politikerna mer ser till de egna intressena blir det i en region, 

enklare att fokusera kring målen oavsett partpolitisk tillhörighet, för att det gynnar helheten: 

regionen.  

I Västra Götaland menar man att det är viktigt att kunna enas även för att blir starkare i sin 

kommunikation gentemot staten. Samtidigt lyftes två citat upp i analysen som visade på 

relevansen att trots allt bibehålla aspekten kring politiska skiljelinjer. Det är en aspekt som är 

viktig att ta fasta på, då syftet med att regionbilda allt fler landsting i Sverige är att förändra 

dels de administrativa gränserna, för att anpassa dessa mer utifrån dagens moderna 

samhällsstruktur och dels för att stärka ansvarsfördelningen för uppgifterna på den regionala 

nivån, som under en lång tid varit spretig.                    

Jag tror dock att det finns en risk att den regionala nivån, i gränslandet mellan att få en stark 

autonomi gentemot staten och kommunerna, riskerar att utveckla ett beroende gentemot den 

överstatliga nivån istället. För att erhålla regional handlingsfrihet krävs då att partierna på den 

regionala nivån är eniga för att nå en ökad handlingskraft vilket då bidrar till att de politiska 

skiljelinjerna istället minskar. (Fernandez. 2000: 16)    
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Intervjumaterialet visar att det särskilt inom kostnadskrävande och stora områden, som till 

exempel infrastrukturen är viktigt att enas kring för att agera starkare i sin påverkan över 

staten eller EU:s strukturfondsmedel.  

Med detta i åtanke kan politikerna på den regionala nivån enas för regionens helhet, där det 

därmed kan bli nödvändigt att sudda ut de politiska gränserna, då det blir ett nödvändigt ont 

för att kunna ta ut spelutrymmet i mindre frågor, som blir möjliga att genomföra tack vare den 

gemensamt stora ”uppoffringen”. Detta faktum borde inte innebära några större problem för 

Västra Götaland, då man i intervjumaterialet nämner att det endast är infrastrukturen, som är 

ett problemområde, där man inte kan verka som en självständig enhet fri från staten, då man 

har både stark handlingskraft och handlingsfrihet inom övriga områden.                 

Med ett starkt befolkningsunderlag blir både den territoriella och sektoriella autonomin stark, 

där den regionala nivån ses som en helhet där alla regionala aktörer, är viktiga att se som 

medspelare för att den politiska makten ska ligga hos de direktvalda politikerna.                   

Ett större problem blir det nog i mindre regioner, där bristen på ekonomiska resurser bidrar till 

att man måste enas inom allt fler områden för att möjliggöra ekonomiska resurser.            

Detta bidrar till svårigheter, då man måste enas i en sorts ”spel för galleriet”, för att i 

efterhand vid en implementering istället låta de politiska skiljelinjerna bli tydliga.              

Detta kan skapa en effektivitet gällande processen att ta sig fram till gemensamma beslut, men 

vid implementeringen finns inga politiska direktiv angående hur implementeringen och 

genomförandet av politiken ska uppnås, vilket då blir kontraproduktivt i förhållande till 

regionreformens syfte att effektivisera och tydliggöra det politiska uppdraget. 

Den fjärde och sista frågeställningen tar upp dimensionerna kring territoriell och sektoriell 

autonomi och analyseras under rubriken: ”Dilemmat: Handlingskraft VS handlingsfrihet”. 

Under uppsatsens gång och speciellt nu i slutsatserna inser jag att frågeställning tre och fyra 

hör samman. Det är i stor utsträckning förmågan att kunna enas utifrån en regional identitet, 

som är viktig när det handlar om att påverka eller erhålla stöd från den territoriella 

dimensionen, men frågan lyder hur dessa dimensioner kan förklaras i de undersökta fallen och 

då blir tankegången en annan.                                         

Det är viktigare för Norrbotten att i en framtida regionbildning använda sig av både den 

territoriella och sektoriella dimensionen, för att öka sin handlingskraft eftersom ett stort 

befolkningsunderlag är någonting som måste växa fram i länet då det saknas idag. Därför 

måste alternativa finanseringsmöjligheter tas vara på.                                                              
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Då det är tydligt att staten kommer att minska sin medfinansiering är det den sektoriella 

dimensionen eller den överstatliga nivån, som den framtida regionen måste rikta sig mot. 

Endast två av nio respondenter sade explicit att man kan se privata medfinansiärer, som ett 

alternativ i de fall där ekonomiska resurser saknas från statligt håll.  

Därmed ser jag inte att Norrbotten till fullo har förstått aspekten kring hur viktigt det är att ha 

goda kontakter med näringslivet även på den regionala nivån. Min egen tanke är att man 

sänder allt för stort hopp till staten, man förstår inte riktigt att man som region måste ha 

tydliga mål med politiken och arbeta för att erhålla större ekonomiska resurser, för att 

möjliggöra politiken.                   

Dock nämns EU-arbetet också som viktigt, vilket även bekräftas i materialet med intervjuerna 

från Västra Götaland, där man anser att detta kommer bli ett starkare inslag i alla regioner, om 

de nationella statliga anslagen fortsätter att minska.  

”Mycket av jobbet att vara en region är EU-arbete på hemmaplan. Alltså hur du tar hand om 

strukturfondspengar och annat, som du har rätt till.” (Kristina Jonäng, Västra Götaland) 

Med syfte att samordna och förstärka den regionala nivån genom en statlig regionreform avser 

man att decentralisera makten och låta den regionala nivån verka mer självständigt. Att skapa 

regioner med mer jämnlika geografiska indelningar och jämnstora befolkningsunderlag, 

skulle nog bidra mer till att faktiskt jämna ut de skillnader som finns i landet, samtidigt som 

man säkerställer att regionerna kan verka autonomt. I de regioner som har ett svagt 

befolkningsunderlag, kommer den regionala autonomin inte att stärkas, utan ett beroende av 

staten ersätts då istället av ett beroende till näringslivet eller den överstatliga nivån.               

På ett sätt fångar detta in grundtanken med en region, att alla delar ska verka för en helhet.                

Därmed tänker jag att staten i sin vilja att skapa större samordning mellan de regionala 

delarna i landet till viss del varit otydlig kring vilka aspekter, som bör vara grundläggande 

innan en regionbildning äger rum där ett stort befolkningsunderlag bör vara grunden.  

Man har dock lyckats med att öka de demokratiska förutsättningarna på den regionala nivån, 

då det i Västra Götaland visat sig att Länsstyrelsen erhållit en mer regelrätt 

kontrollorgansfunktion i denna region. Medborgarna kan också påverka den regionala nivån i 

större utsträckning genom ett starkare ansvarsutkrävande, jämfört med i ett landsting.           

En klarare samordning på detta sätt gynnar därmed alla delar av landet och skapar jämlika 

förutsättningar att främja den regionala demokratin.  
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Den viktigaste lärdomen att ta vara på utifrån intervjumaterialet anser jag är vetskapen om att 

alla inblandade aktörer förstår, att delarna skapar helheten på ett mycket större sätt i en region, 

jämfört med i ett landsting. Detta kräver att man i viktiga och komplexa frågor är enade och 

där de små drömmarna, från en minoritet i vissa fall får stå tillbaka.  

Följande citat ramar in detta faktum väldigt väl:                                                                       

”Ju mer man lär sig desto dummare blir man. Om jag lever i min lilla värld, själv började jag 

i Angered, jag kände bara till deras problem inte Göteborgs så jämför jag mig bara med 

Göteborg: De har så mycket och vi har så lite. Det man idag måste förstå är att det som är 

bra för Göteborg i förlängningen också skapar större möjligheter för lilla Angered.” (Håkan 

Linnarsson, Västra Götaland) 

5.1 Avslutande reflektioner 

Det som blivit tydligare för mig själv i denna uppsats är regioners komplexitet och att alla 

aspekter kring begreppet hör samman även om man inte trodde det till en början. Med 

hänvisning till bakgrundskapitlet om regionbegreppet, skrevs det att det är viktigt att inte ta 

begreppet för givet, både när det tillämpas på beslutsfattningsnivå och inom forskningen. När 

det gäller avgränsningen av en region är det enkelt att slå fast att micro-regioner är den typ av 

region man undersöker i detta fall. (Schuman. 2009: 6) Men som nämns i kombination till detta är 

att regionerna idag verkar inom ett större globalt system, vilket gör en tydlig definition allt 

svårare.                    

Med grund i de nyregionalistiska perspektivet och det öppna regionalistiska perspektivet blir 

det tydligare att svensk regionalism, tar lite av båda perspektiven. Även om det är tydligt att 

det nyregionalistiska är tydligast förekommande i intervjumaterialet, samt inom 

regionaliseringsforskning. (Schuman. 2009: 13) Inom den statsvetenskapliga forskningen är det 

tydligt att man främst använder sig av perspektiv och teorier som speglar västvärlden.          

Jag tror att man kan dra allt större lärdomar om man i detta områden framöver riktar in sig allt 

mer mot alternativa teorier, för att undvika att forskningen speglar den europeiska 

forskningen.                        

Ett sätt att undersöka detta skulle kunna vara att studera fall mer i dess egen miljö, bland 

politiker eller sakkuniga i länder där eurocentrismen inte är ständigt närvarande. Jag tror inte 

att detta skulle skapa en missvisande bild så länge man någonstans under vägen kopplar in 

den europeiska synen, istället för att utgå från denna.  
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Med grund i svenska teorier skulle en framtida studie också kunna kretsa kring att undersöka 

hur Länsstyrelsernas roll förändras i linje med att den centrala nivån i nationalstatens 

försvagas, samt att dess roll blir mer inriktad mot tillsyn.                                                  

Vilken effekt får dess avsaknad av expertkompetens på den regionala nivån, hur lyckas man 

erhålla en samlad expertis inom sjukvårdsområdet och det regionala utvecklingsområdet och 

vilka effekter får detta inom en region med begränsade ekonomiska resurser?  

Även relevansen i kommunernas roll i det förändrade flernivåstyret skulle vara ett område där 

mer forskning skulle tillföra nya teorier angående studiet av regionalisering och relevansen av 

statliga aktörers inverkan på den regionala nivån och dess effekt på politik och 

implementering. Ytterligare en framtida frågeställning skulle kunna kretsa kring den 

sektoriella autonomiaspekten, vilken effekt får det faktum att mindre regioner måste rikta sig 

allt mer till näringslivet för att erhålla ekonomiska resurser och finns det en risk att politiken 

blir handlingsförlamad i förhållande till att näringslivet får allt mer att säga till om? 
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Bilaga 1 

Intervjumall 

Tema: Regionbegreppet-Synen på regionen 

1. Hur skulle du förklara den ökade regionaliseringen i Sverige? (EU, internationalisering, 

förändrad syn på stat-regioner-kommuner) 

2. Vilka är de främsta fördelarna med att vara en region i förhållande till ett landsting? 

(Särskild geografisk indelning, ökade finansiella förutsättningar, lättare att nå regional 

samverkan: Näringsliv, regionala/lokala aktörer kan enas som ”region”)      

3. Finns de några specifika politikområden som särskilt gynnas av en regionbildning?  

Tema: Politikens relevans 

4. Tror du på en ”region mall”, som fungerar på samma sätt i hela landet? Vilka aspekter är 

möjliga att applicera överallt? 

5. Är det i en region lättare att enas kring viktiga frågor, oberoende av politisk tillhörighet? 

Med syfte att långsiktigt gynna regionens bästa. (Exempel: Långsiktiga mål, som blir möjliga 

då man ej behöver ta hänsyn till olika mandatperioder.) 

Tema: Regional handlingsfrihet/handlingskraft 

6. Bedrivs det i ditt landsting/region någon samverkan mellan det offentliga och näringslivet? 

Fördelar/Nackdelar 

7. Den offentliga sektorn och näringslivet är uppbyggda kring olika strukturer, ser du några 

problem med detta? Eller är det möjligt att samverka trots över dessa ”gränser” med syfte att 

gynna regionens bästa? 


