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Abstract 

 

The aim of this study is to identify the political motives behind the aspiration of the Swedish 

government to transform 21 counties into 6-9 regions by the year 2023. Two regions were 

successfully formed in the late 1990’s, yet today little interest is shown by the rest of the 

country to follow in their footsteps. Despite this, the government shows persistence in its aim 

to create greater uniformity in how Sweden is geographically divided. A categorization of the 

motives will indicate whether the new regions will have an administrative, functional or 

cultural emphasis.      

The method is an analysis of ideas of two official reports of the Swedish government. By 

applying four dimensions as the analytical tool, I can conclude that the main motive is more 

efficiency in public administration. To some extent a demand for more regional democracy 

and better legal security also prompts the reform. The theoretical frame of the study consists 

of three types of regionalism. The analysis shows that a combination of region building and 

old regionalism explains the priorities that seem to shape more clear administrative and 

symmetrical regions.   
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget har två storregioner bildats, Skåne och Västra Götaland. Dessa bildades på försök 

1997 respektive 1998 (SOU 2012:81, s.377). Regionerna realiserades främst tack vare 

enträgna lokala initiativ (SOU 2007:10, s.301). Processen kan även ses som implementering 

av de förslag som lämnats i Regionutredningen (1992) och Västsverigeutredningen (1992). 

Reformandan tycks ha stagnerat då 18 år gått sedan de sydvästsvenska regionförsöken 

inleddes. Staten har bekräftat framgångssagan som innebär större och mer handlingskraftiga 

regioner, genom att från 2010 ge Västra Götaland och Skåne permanent status i ny 

lagstiftning (SFS 2010:630). Ansvarskommitténs slutbetänkande kom 2007 och yrkade för en 

ombildning av alla Sveriges landsting till s.k. regionkommuner till årsskiftet 2010/2011. Om 

särskilda skäl förekom i någon del av landet kunde man sträcka sig till ”att genomförandet där 

fördröjs till, som längst, årsskiftet 2014/2015” (SOU 2007:10, s.13). Ytterligare en 

regionutredning initierades 2009 och stod klar 2012. Slutbetänkandet kom att kallas Statens 

regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform, och handlade främst om att 

länsstyrelserna bör slås samman till större och halveras till antalet. Detta skulle ha skett senast 

1 januari 2015 (SOU 2012:81, s.21). Inget av förslagen har blivit verklighet vid dags dato.  

Vid årsskiftet 2014/2015 fick ytterligare län regionstatus genom ett tillägg i Lagen om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Detta innebär att Skånes, Västra 

Götalands, Hallands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebros, Gävleborg, Jämtland 

Härjedalens län samt Gotlands kommun idag kallar sig region. Den största förändringen 

förutom just tituleringen är administrativ och innebär att landstingen istället för länsstyrelsen 

nu hanterar regionala utvecklingsfrågor (Dir. 2015:77, s.7).  

Ännu ett steg har tagits i och med direktivet Ny indelning av län och landsting (Dir 2015:77). 

Denna utredning ska ge konkreta svar på hur Sveriges nya regioner ska utformas. I augusti 

2017 förväntas resultatet redovisas men ännu har inget delbetänkande presenterats. Projektets 

tidsram konkretisas i följande stycke: ”Kommitténs förslag ska vara utformade så att de kan 

träda i kraft senast den 1 januari 2023. I uppdraget ingår att kommittén ska undersöka om det 

är möjligt och lämpligt att besluta om en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft 

den 1 januari 2019” (Dir. 2015:77, s.13). 
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Med bakgrund av detta direktiv som gör gällande att nya regioner ska vara inrättade i hela 

landet till år 2023 (Dir. 2015:77, s.13), finns all anledning att undersöka vilka motiv som styr 

utformningen av dessa. Det är framförallt med bakgrund av detta, att reformen nu ska bli av, 

som uppsatsen får sitt värde.  

 

1.2 Problemformulering 

Bildandet av den Europeiska unionen aktualiserade betydelsen av starka regioner (SOU 

2007:13, s.186). Globaliseringen har medfört ökad rörlighet och konkurrens, vilket även 

inneburit ökade krav på specialisering och innovationsrikedom på samhällsnivåer under den 

nationella (Knape et al. 2009; Malmström 2001). Denna specialisering har i sin tur stressat 

fram en omfattande sektorisering som lämnat den svenska regionala nivån splittrad och 

oöverskådlig (SOU 2007:10, s.14). Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi (2015) menar att 

den länsindelning vi haft sedan 1600-talet inte längre kan anses tjänlig. Framförallt är våra 

rörelsemönster betydligt mer tilltagna idag (SOU 2007:13, s.188). Att Sverige behöver rita om 

sin karta anges därför som en förutsättning för att stå bättre rustade för såväl dagens som 

framtidens utmaningar. Lösningen är att 21 län ska bli sex till nio regioner (SOU 2007:10, 

s.23). Regionerna skulle överta landstingens beskattningsrätt, deras åligganden och 

konstitutionella ställning (ibid.189). Större och färre regioner skulle bl.a. kunna innebära ökat 

skatteunderlag, bättre samordning och mer demokrati. Regioner förväntas även stå starkare än 

länen gentemot såväl staten som i internationella sammanhang (Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL] 2015).  

 

Syssner (2006, s.24) hävdar att regionala politiska strategier och beslut, likt detta 

regionprojekt, ofta säger väldigt lite om de berörda medborgarnas faktiska intressen. Vad som 

är speciellt med detta regionprojekt är att det drivs på av staten och inte länen själva. Syssner 

(ibid) menar att i brist på folklig förankring blir det desto intressantare att identifiera vilka 

värden som politiker lyfter fram som viktigast att försvara.  

 

Eftersom staten står som huvudman vore det intressant att utröna huruvida 

regionaliseringsmotiven presenteras som en universallösning för hela riket, eller om hänsyn 

tas till landsdelarnas olika förutsättningar och egenskaper. Jag ställer härmed upp en hypotes 

om att en omstrukturering av det geografiska rummet i grund och botten utgår från 
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administrativa intressen. Om så är fallet, befarar jag också att regionprojektet riskerar att 

försumma viktiga medborgarpespektiv som rimligen bör beaktas vid ny gränsdragning.  

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syfte är att åskådliggöra motiven bakom den reform som ska förvandla 

svenska län till regioner innan 2023. Studien har även en teoriprövande ansats då jag 

undersöker vilken förklaringskraft tre förgreningar inom regionalism har på detta specifika 

fall av regionalisering.     

 

Två statliga dokument har undersökts; Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 

(SOU 2007:10) samt Ny indelning av län och landsting (Dir. 2015:77). Den förstnämnda 

kommer hädanefter att kallas Ansvarsutredningen, den andra direktivet. Motiven bakom 

regionreformen identifieras med hjälp av analysredskapet dimensioner (Bergström & Boréus 

2005, s.150). De fyra dimensioner som valts ut för studien är demokrati, effektivitet, 

rättssäkerhet och identitet. Genom innehållslig idéanalys utforskas i vilken grad de nämnda 

dimensionerna kan placeras in under kategorierna administrativ, funktionell eller kulturell 

regionmodell. Dimensionerna kommer därmed att synliggöra tre regionmodeller som tidigare 

forskning presenterat (Keating & Loughlin 1997, s.2-3), samt peka ut de huvudsakliga 

motiven för regionprojektet. Studiens teoriprövande ansats innebär att de motiv som 

identifieras i analysen jämförs med hur teorierna old- och new regionalism respektive region 

building förklarar regionalisering.  

 

1.4 Frågeställning  

Den centrala forskningsfråga som uppsatsen söker svar på är:  

 Vilka motiv ligger bakom den svenska regionreformen?  

För att på ett systematiskt sätt ta mig an det valda analysmaterial har en preciserande 

frågeställning formulerats (Esaiasson et al 2003, s.238):  

 Är det svenska storregionprojektets syfte att skapa administrativa, funktionella eller 

kulturella regioner? 

 



 
 

4 
 

2 Metod och material 

2.1 Kvalitativ textanalys 

Olika textanalyser har olika ambition, antingen att systematisera eller kritiskt granska 

innehållet. I denna uppsats kommer jag att systematisera innehållet i två statliga dokument 

genom att klassificera motiv under lämpliga rubriker (Esaiasson et al 2003, s.235). Dessa 

rubriker angavs i den preciserade frågeställningen; administrativ, funktionell och kulturell 

region. Denna systematisering hjälper mig att besvara forskningsfrågan och frågeställningen.   

Till hjälp för att identifiera regionmodellerna finns dimensionerna demokrati, effektivitet, 

rättssäkerhet och identitet. Dessa definierar vilka delar i texten som bedöms relevanta för att 

kunna besvara huvudfrågan. Bergström och Boréus (2012, s.150) kallar detta för att lägga ut 

ett raster över texten. Tabell 1 på sida 7 illustrerar att kravet att den preciserade 

frågeställningen ska utgöra byggstenen i analysredskapet är mött (Esaiasson et al. 2003, 

s.239).  

 

2.2 Innehållslig idéanalys   

Valet av analysmetod ska baseras på forskningsfråga och syfte (Bergström&Boréus 2005, 

s.177). Detta gäller även valet av inriktning inom idé- och ideologianalys, vilket är den fulla 

benämningen på den valda metoden. Inom det statsvetenskapliga fältet benämns dock denna 

typ av kvalitativ textanalys; ”att man i en speciellt viktig fråga/debatt [...] vill rekonstruera de 

olika idéer som förekom”, enbart som just idéanalys (ibid. s.145). Den kortare benämningen 

får här anses tillräcklig, då syftet heller inte varit att urskilja traditionella ideologier.  

Några av de olika inriktningarna kommer nu kort att beskrivas i syfte att tydligare motivera 

metodvalet. Att det finns flera inriktningar beror helt enkelt på att man kan intressera sig för 

olika aspekter, och då ta sig an dessa genom olika arbetssätt. En text kan därtill läsas väldigt 

olika beroende på vilken tolkningsstrategi som föredras. Strategin för denna uppsats består i 

ett användarorienterat angreppssätt. Detta betyder att jag ska försöka rekonstruera 

avsändarens manifesta och/eller latenta mening bakom texten (Bergström&Boréus 2012, 

s.32).  

Statsvetarprofessorn Herbert Tingsten och politikern Göran Färm menar båda att ideologi kan 

brytas ned i tre beståndsdelar (ibid. s.141; Färm 2007, s.10): 
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 Grundläggande värdepremisser 

 Verklighetsomdöme 

 Konkreta rekommendationer 

Verklighetsomdömet visar sig i en aktörs faktiska påståenden. En ideologis giltighet kan 

därmed enligt Tingsten prövas empiriskt. Antingen så stämmer påståenden, eller så inte. Detta 

är något som ideologikritiken utgår från, som är en metod som syftar till att kunna falsifiera 

hela ideologier på vetenskaplig väg (Bergström & Boréus 2012, s.142). Denna uppsats har 

inga sådana ställningstagande ambitioner, utan är i huvudsak beskrivande i sin karaktär (ibid. 

s.145). Varken ideologikritiken eller en s.k. funktionell idéanalys, som söker beskriva och 

förklara idéers effekt och uppkomst, passar därför in (ibid. s.147). Istället har valet fallit på en 

innehållslig idéanalys som har ”[...]det övergripande målet att presentera maximal klarhet när 

det gäller vad som sägs i en debatt. Att rekonstruera vilka argument som förekommit i en 

omfattande debatt och sedan knyta samman argumentationen med en ambition att identifiera 

olika ideologier[...]” (ibid. s.146). 

I denna undersökning är det inte aktuellt att identifiera olika ideologier, utan idéer. Att en idé 

beskrivs som en "tankekonstruktion [som kan] vara en föreställning om verkligheten, [...] en 

värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla" (ibid.) understryker 

idéanalysens relevans för studien. I detta specifika fall är en innehållslig idéanalys i det 

närmsta en förutsättning för att nå ett tillfredsställande svar på min preciserade frågeställning. 

Syftet har därmed tydlig koppling till metodvalet, eftersom urskiljandet av politiska motiv 

innebär att lyfta fram textens normativa påståenden; vilka rekommendationer och riktlinjer 

som anges (Larsson 2014, s.23).  

Metodens likhet med argumentationsanalys är givetvis påtaglig (Bergström & Boréus 2012, 

s.146). Argumentationsanalys hade kunnat vara ett plausibelt tillvägagångssätt. Däremot 

stämmer inte metoden helt in på mitt syfte – det är uttryck för idéer jag söker, inte 

argumentationens beviskraft eller övertygande retorik i sig (ibid. s.93). 

Metodinriktningen motiveras avslutningsvis med att studien har en beskrivande ambition samt 

görs intressantare av att motiven som läggs fram för regionreformen inte bara presenteras rakt 

av. Istället kommer dessa att kategoriseras under fyra legitimitetsvärden som sätts i relation 

till tre olika modeller för regionskapandet. Idéanalys som sådan menar jag är den bäst 

lämpade metoden att skildra vilka intressen och värderingar som ligger bakom förslag och 

beslut i en viss politisk sakfråga.  
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2.3 Analysmodell    

Min analysmodell är baserad på tidigare forskning kring regionmodeller och 

förvaltningspolitik. Den norske samhällsforskaren Jon Elster (1988, s.4) myntade begreppet 

”trehörnat dilemma” för att illustrera den spänning han menar gärna uppstår i 

förvaltningsfrågor mellan demokrati, konstitutionalism och privat äganderätt. Norén Bretzer 

(2014, s.52-3) skriver i Sveriges politiska system att Elsters begrepp förfinats med åren och på 

svenska kommit att kallas ”legitimitetstriangeln”. En svensk statsvetare som nyttjat uttrycket 

är Lennart Lundquist (1992, s.55). Han kallade de tre hörnen för politik, ekonomi och juridik. 

Norén Bretzer (2014) poängterar att dessa är att betrakta som jämviktspunkter, men som 

sällan går att balansera: ”Alla värden måste tillgodoses, men var jämviktsläget bör befinna sig 

går inte att slutligt fastställa; tyngdpunkten förflyttas ständigt från tid till annan och mellan 

olika frågeområden, och beroende på ideologiska avvägningar” (Norén Bretzer 2014, s.53). 

 

2.3.1 Figur 1: Legitimitetskvadraten 

 

    demokrati                              effektivitet                          

                        LEGITIMITET 

rättssäkerhet                             identitet 

 

Begreppet ”legitimitetskvadrat” är en egenhändigt utformad omskrivning dels av 

legitimitetstriangeln, dels av ett svenskt förvaltningspolitiskt mål som lyder ”Svensk 

statsförvaltning skall vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad” (Odell 2006).   

Jag valde sedan att lägga till en aspekt till de tre redan existerande; nämligen identitet. Detta 

då jag menar att en ny geografisk indelning borde uppmärksamma vårt lands olikheter även i 

fråga om kultur och identitet. Detta påstående understöds av tidigare forskning som 

poängterar att kulturella och historiska regioner har en viktig plats vid sidan av de mer 

politiskt eller ekonomiskt styrda (Keating & Loughlin 1997, s.2-3). Därtill hävdas det att all 

form av regionalisering ställer krav på att medborgarnas känsla av regional tillhörighet 

beaktas (Syssner 2006, s.31). Detta sker med fördel genom att människor knyter an såväl till 

nya institutioner som till människor i sin omgivning. Jag utgår därför från premissen att dessa 

fyra ledord tillsammans skapar legitimitet åt det svenska regionprojektet. 

Legitimitetskvadratens hörn används som dimensioner i idéanalysen. Dessa får avgöra var 
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tyngdpunkten tycks ligga i utformandet av de svenska regionerna.   

 

2.3.2 Tabell 1: Analysschema – hur dimensionerna talar för de olika regionmodellerna 

 

Regionmodell Administrativ region 

Ansv.utred          Direktiv 

Funktionell region 

Ansv.utred          Direktiv 

Kulturell region 

Ansv.utred    Direktiv 

Övrigt 

Vad sägs om…        

Demokrati        

Effektivitet         

Rättssäkerhet        

Identitet        

 

Detta är ett schema över den analysmodell som vägleder idéanalysen av de båda 

textunderlagen. Dessa tolkas utifrån dimensionerna; hur ”vad som sägs om” t.ex. demokrati 

kan placeras in under vilken regionmodell. Regionmodellerna presenteras i teoriavsnittet. 

Övrigt-kolumnen inkluderas för att reducera risken att intressanta, men svårplacerade motiv 

förbises.   

 

2.4 Material 

Valet av material har inneburit urval och avgränsning. Givetvis finns mer publicerat data 

gällande regionreformen än det utvalda. Att all data inte beaktats förklaras delvis av det 

orimliga i att lyckas fånga in och bearbeta en sådan stor mängd textmaterial inom tidsgränsen 

för denna uppsats. Allt extramaterial kan heller inte antas vara tillämpligt för att besvara den 

specifika forskningsfrågan, vilket också motiverar en avgränsning. Min analysstrategi är 

användarorienterad vilket minimerar relevansen av andra parters inlägg i regiondebatten. Då 

jag vill undersöka motiven bakom regionprojektet förefaller det högst befogat att utgå från 

material som producerats på uppdrag av staten, som också fattar de slutgiltiga besluten kring 

ny indelning (SOU 2007:10, s.23). 

Esaiasson et al. (2003, s.307-11) talar om att fyra krav måste uppfyllas för att ett källmaterial 

ska kunna betraktas som pålitligt. Kravet på äkthet uppfylls utan vidare. Båda textunderlagen 

har hämtats från Sveriges riksdags hemsida och den slutförda utredningen finns även 

distribuerad i tryckt form på landets bibliotek. Andra forskare kan utan svårigheter få tillgång 
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till samma material (ibid. s.309). Kraven på oberoende, samtidighet och tendens möts med 

samma motivering. Statliga utredningar och direktiv är resultatet av extrem noggrannhet i 

förberedelse, genomförande och de utsätts givetvis för faktagranskning. Båda texterna är 

dessutom samtida vilket reducerar risken för feltolkning på grund av tidsbundna uttryck. Det 

valda materialet är också primärkällor vilket är viktigt ur en reliabilitetsaspekt.  

 

2.4.1 Ansvarsutredningen (SOU 2007:10) 

I analysmaterialet återfinns delar av den statliga utredningen Hållbar samhällsorganisation 

med utvecklingskraft, som Ansvarskommittén under ledning av Mats Svegfors presenterade 

2007. Ansvarsutredningen som den också har kommit att kallas, kom efter fyra års granskning 

med beskedet att Sverige behöver större och färre regioner (SOU 2007:10, s.23). 

Ansvarsutredningen refereras ofta till i regiondebatten och den anges även ligga till grund för 

arbetet med den nya indelning som aktualiserats i direktivet 2015:77 (Lahti Davidsson 2015).  

Ansvarsutredningen är oerhört omfattande då den resulterat i dels ett slutbetänkande på 

omkring 400 sidor, samt ytterligare tre sekretariatsrapporter à 300 sidor, SOU 2007:11-13. De 

tre rapporterna utgör det kunskapsunderlag som slutbetänkandet SOU 2007:10 vilar på och 

kommer därför inte att beaktas var för sig. Slutbetänkandet i sin helhet kommer heller inte att 

beaktas. Detta motiveras med att slutbetänkandet innehåller en del för studien irrelevanta 

kapitel, bl.a. långa utlägg kring kommunal lagstiftning samt frågor kring hälso- och 

sjukvården med förslag på reviderad patientlagstiftning. De avsnitt som ansetts mest 

intressanta för studiens syfte är sammanfattningen av hela betänkandet samt kapitlen 

Uppgifter med anknytkning till regional utveckling, Staten och En ny regional indelning.   

 

2.4.2 Ny indelning av län och landsting (Dir. 2015:77) 

Undersökningen handlar om den svenska regionreform som debatterats länge utan att ha 

föranlett något rikstäckande beslut. Nu när regeringen har meddelat att reformen ska vara 

implementerad på alla håll i landet senast år 2023, förefaller anvisningarna kring hur detta ska 

ske som givet att studera. Direktivet bär titeln Ny indelning av län och landsting och består av 

tjugo sidor text. Två personer har tilldelats uppdraget, nämligen Gävleborgs förra 

landshövding Barbro Holmberg samt tidigare europaparlamentarikern Kent Johansson 

(Regeringen, 2015).  
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2.5 Kritiska reflexioner 

All samhällsforskning står inför risken att producera bristfälliga resultat i termer av validitet 

och reliabilitet (Esaiasson et al. 2003, s.246). Till exempel så kan forskarens förförståelse 

tänkas påverka tolkningen. Detta är en problematik som forskaren måste vara medveten om, 

men är dock inget specifikt för den valda metoden utan inbegriper all samhällsforskning (ibid. 

s.246). Att förförståelsens inverkan skulle skada denna uppsats validitet eller reliabilitet har 

jag svårt att se. Jag kan inte påstå mig ha haft några förkunskaper i ämnet regionalisering som 

färgat min analys. Att uppsatsen har beskrivande snarare än förklarande ambitioner anser jag 

talar för god giltighet. Detta motiveras av att syftet är att begripliggöra regionprojektet och 

tolkningen därför är användarorienterad. Avsändarens budskap är det centrala, inte min 

tolkning (Bergström & Boréus 2012, s.169).  

Esaiasson et al (2003 s.246) anger att probleminsikt och öppenhet krävs för att ”göra 

resultaten giltiga utanför oss själva”. Detta kräver att arbetsmetoden har redovisats på 

tillfredsställande vis och att eventuella tvivel ventileras så att andra kan upprepa studien och 

nå liknande resultat. Reliabilitetsproblematiken har gjort sig påmind i denna uppsats genom 

att ingen given mall för idéanalys finns tillgänglig. Givetvis inser jag också omöjligheten i att 

utforma en mall som fungerar på alla tänkbara material och forskningsfrågor. Det finns 

däremot riktlinjer. I en idéanalys kan ett raster skapas av antingen nogsamt avgränsade 

idealtyper, eller mer allmänt hållna dimensioner. De sistnämnda som jag använt mig av har 

varit mycket behjälpliga i syftet att systematisera och klassificera de motiv som angivits för 

regionreformen (Bergström&Boréus 2012, s.461). Dimensioner är inte lika strikta och snäva 

som idealtyperna, vilket tillåter att vissa av dimensionerna ibland överlappar varandra. Detta 

har varit positivt då det har möjliggjort en mer diversifierad analys.  

Risken med att en text kan läsas olika beroende på vem som tar sig an materialet kan delvis 

överbyggas med hjälp av noggrannhet (Esaiasson et al. 2003, s.246) i konstruktonen av 

dimensionerna. Mina dimensioner bygger på tidigare forskning som identifierat tre av dem 

som viktiga legitimitetsaspekter inom offentlig förvaltning (Elster 1988, s.4; Lundquist 1992, 

s.55). Analysmodellen på sida7 har dessutom anknutit dimensionerna med den preciserade 

frågeställningen på ett sätt som skapat en tydlig röd tråd genom analysarbetet.  

En svårighet jag upplevt med metoden är att de flesta exempel på idé- och ideologianalys som 

ges i metodböckerna (Esaiasson et al. 2003; Bergström&Boréus 2012) handlar om de 

klassiska ideologierna. Hur man urskiljer liberala, konservativa eller kanske socialistiska 
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tendenser i texter. Inledningsvis låste jag mig vid att försöka identifiera vilka argument som 

kunde härledas till vilken politisk ideologi, något som faktiskt inte låg i mitt intresse inför 

studien. Genom att titta på tidigare uppsatser som använt sig av just idéanalys, samt genom 

mer ingående läsning av metodkapitlen (bl.a.Bergström&Boréus 2012, s.146), kunde jag 

konstatetera att analysen inte måste behandla specifika ideologier. Det är också på grund av 

detta jag valt att kalla min metod för enbart idéanalys. 

Metodproblem kan även anföras på valet av material. En klar fördel med det valda materialet 

är att avståndet mellan uttolkaren och avsändaren är litet. Materialet är samtida och ligger 

kulturellt nära uttolkaren (Esaiasson et al 2003, s.246). Tack vare det officiella uppdrag de 

båda analysobjekten företräder är språket företrädesevis sakligt och väl genomarbetat. Jag ser 

inga problem med det valda materialet ur validitetssynpunkt, det är högst relevant för 

forskningsfrågan. Däremot upplever jag obalansen i omfattningen av de två analysunderlagen 

som problematiskt. Ett nytt direktiv utan presenterade delrapporter eller slutsatser kan 

svårligen inbjuda till lika grundlig analys som en avslutad utredning. Viktigt är därför att 

återigen poängtera att det inte är fråga om någon jämförelse mellan materialen, utan en 

sammanställning. 

 

3 Tidigare forskning 

Forskningen kring regioner och regionalisering är på intet sätt ett oskrivet blad. Detta till trots, 

menar jag att det finns en kunskapslucka att fylla. Den existerande forskningen behandlar i 

stor utsträckning regionbildning utifrån regionernas perspektiv. Ergo, 

regionaliseringsprocesser där initiativet har startat på just regional nivå. Min undersöknings 

inomvetenskapliga relevans erhålls genom ett nytt angreppssätt. Ansatsen är att utreda vad 

som tycks motivera en stat att driva igenom en regionreform, istället för som brukligt, att utgå 

från ett underifrånperspektiv. Trots bristande intresse från subnationella aktörer (SOU 

2007:10, s.296) har alltså incitamenten bedömts vara tillräckligt starka för att realisera 

reformen utan lokalt stöd (ibid. s.299; Shekarabi 2015).  

Det finns dessutom ett samhälleligt intresse i att begripliggöra den analkande 

omstruktureringen. Regiondebatten har hittills präglats av brist på folklig förankring 

(Ridderstolpe 2012; Sonesson et al 2015) varför studien bedöms ha både inom- och 

utomvetenskaplig relevans (Esaiasson et al. 2003, s.30).  
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Forskningen kring motiv för regionalisering har som sagt traditionellt antagit ett 

underifrånperspektiv. Specifika fall såsom Katalonien och Skottland vars 

regionaliseringsanspråk närmast haft utbrytarkaraktär tar  ansenligt litterärt utrymme i anspråk 

(se Loughlin et al.2013; Schrijver 2006). Motiv för regionalisering kopplat till större 

handelsprojekt på macronivå; t.ex. NAFTA, MERCOSUR och för den delen EU, finns även 

väl representerad i forskningen (se Telò 2001; Gomez & Gaomez 2013; Das 2004; 

Lombaerde & Schultz 2009; Finbow 2006).  

 

För svenskt vidkommande har forskningsintresset för regionalisering väckts först efter EU-

inträdet. Regionlitteraturen har sedan dess koncentrerats till processen inför, under och efter 

omdaningen av Sydvästsverige i slutet av 1990-talet. Detta har sin naturliga förklaring i att 

Skåne och Västra Götaland hittills utgör de enda exemplen på implementering av förslaget om 

större regioner (SOU 2007:10, s.23). Därutöver kan forskningskoncentrationen till stor del 

förklaras av Göteborgs universitet som genom SOM-institutet, under Lennart Nilssons 

ledning, genomfört en mängd regionala opinionsundersökningar (SOM-institutet 2014a). 

Majoriteten av dessa har fokuserat på sitt närområde Göteborgs-, Västra Götalands- och 

Skåneregionen. Den generösa mängd data som över åren samlats in och analyserats (SOM-

institutet u.å) har publicerats i tryckta och elektroniska versioner (se bl.a. Nilsson 1999; 

Nilsson & Johansson 2008; Nilsson 2010; Bergström & Ohlsson 2013). Detta har följaktligen 

kommit andra forskare och studenter till gagn. Den omfångsrika forskning som idag finns 

kring de sydvästsvenska regionerna kan delvis ses som en effekt av SOM-institutets ambitiösa 

rapportering (SOM-institutet 2014b). 

I boken Regionen och flernivådemokratin (2008, s.7) uppmärksammar SOM-institutets 

Nilsson och Johansson den komplexitet som omger de fyra direktvalda samhällsnivåerna i 

Sverige (EU, stat, region/landsting, kommun). Att regionen befinner sig någorlunda i mitten 

ställer inte sällan höga krav på kompromisser och god samordning. Även statsvetardoktorn 

Norén Bretzer (2014) har presenterat forskning som belyser avvägningar som 

flernivåsystemet ofta fordrar. Den analysmodell som presenterades i metodavsnittet bygger på 

detta, att värden som ibland står i konflikt med varandra måste balanseras för att nå 

förvaltningspolitiska mål på bl.a. regional nivå.   

Vad som motiverar en svensk regionalisering har även utretts av flera statligt tillsatta 

kommittéer. Förutom de två dokument som denna studie utgår från, Ansvarsutredningen 

2007:10 och direktivet Ny indelning av län och landsting 2015:77, finns ytterligare tre relativt 
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samtida studier värda att nämna. Regionutredningen (1992), Västsverigeutredningen (1992) 

samt Utredningen om den statliga regionala förvaltningen (2012).  

 

4 Teori 

4.1 Region och regionalisering  

4.1.1 Region 

Nationalencyklopedin ([NE], region) låter oss veta att från latin kommer re’gio som betyder 

läge, trakt, landskap. Re’go syftar på att styra eller leda. Region har inom forskningen alltid 

rumslig betydelse, samtidigt som fallspecifika intressen ständigt finns närvarande så snart 

man talar om en region (Syssner 2006, s.28). En inom statsvetenskapen vanlig definiton på 

region är helt enkelt en politisk nivå mellan staten och kommunen (Syssner 2006, s.27; 

Söderbaum 2003, s.6).  

Regioner finns på micro- och macronivå, dvs. som subnationella och som större 

gränsöverskridande områden (Söderbaum 2003, s.6). Van Langenhove (2011, s.63) framhäver 

att region i vardagligt tal kan åsyfta såväl geografiska territorium som handelsförbindelser, 

jurisdiktionsområden eller olika former av sociala och kulturella särdrag. Utan att vidare 

precisera vad man åsyftar, blir region en tämligen tomt begrepp. Tvärtom så bär begreppet på 

ett brett spektrum av betydelser beroende på vilket prefix man tillägger. Det finns exempelvis 

micro, macro, funktionella, administrativa, politiska, ekonomiska, kulturella, historiska eller 

lingvistiska regioner, för att nämna några (Keating & Loughlin 1997, s.2-3).  

Cecilia Malmström (2001) slår fast att den regionala nivån stärkts mycket tack vare EU. 

Samtidigt konstaterar hon att ”ett av problemen med […] regiondebatten är att det är så stor 

skillnad mellan regioner och regioner”. I t.ex. Spanien, Tyskland och Belgien har regionerna 

en mycket stark ställning. I vissa frågor har de även lagstiftande makt. I andra länder har 

däremot den regionalisering som följt av globaliseringen en helt annan betydelse. Malmström 

(ibid) beklagar att många regioner inrättats enbart i syfte att underlätta administrationen av 

EU-bidrag, eller med hänvisning till att förbättra inrapporteringen av statistik (SOU 2007:10, 

s.288).  
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4.1.2 Administrativa, funktionella och kulturella regioner 

Denna studie avser identifiera huruvida den svenska regionreformen tycks styra mot 

skapandet av administrativa, funktionella eller kulturella regioner. Keating och Loughlin 

(1997, s.2-3) identifierar fler regionmodeller än dessa tre, varför en motivering av mitt urval 

får anses vara på sin plats. Hade ambitionen varit att urskilja samtliga av de ovannämnda, 

betydligt mer renodlade regionmodeller, hade detta riskerat att försvåra analysen betydligt. 

Fler kategorier hade inneburit betydligt snävare definitioner som riskerat att ”tvinga in” 

betydelser där de inte finns (Bergström & Boréus 2005, s.172). Desutom hävdar jag att de 

övriga modellerna (de nämner bl.a. politisk, ekonomisk, historisk, lingvistisk region) kan 

införlivas under respektive kategori administration, funktion och kultur.  

Ytterligare förklaring är att just dessa tre begrepp redan är väl etablerade inom forskningen 

kring regioner och regionskapande. Bartolini (2004, s.20-21) förtydligar begreppen genom att 

anföra dem på de gränsdragningar som skapat nationalstater i Europa. När gränser drogs 

innebar detta att man i vissa fall delade upp redan fastlagda territorium, ekonomier och/eller 

kulturer. I processen avgjordes vad som hamnade i centrum och vad som kom att utgöra 

periferin. Gränsdragningar har med andra ord avgjort vilken plats politiken, ekonomin 

respektive kulturen tillåtits ta på olika platser vid olika tidpunkter. Att avvägningar sker 

mellan administrativa, funktionella och kulturella principer antas därför gälla vid tillblivandet 

av såväl nationer som regioner. Detta stämmer väl överens med Syssners (2006, s.20) 

påstående om hur regionalism inte följer någon mall utan formas utifrån fallspecifika 

omständigheter.  

Med administrativ region avses en indelning av geografin baserad på förvaltningsområden. 

Det politiska är avgörande, en administrativ region befinner sig på en nivå under 

centralmakten och över den lokala nivån (NE, region). 

En funktionell region innebär en geografisk indelning som tar hänsyn till sådant som 

kvaliteten på infrastrukturen och människors rörelsemönster. Funktionella regioner baseras 

ofta på s.k. lokala arbetsmarknader vars fysiska gränser beräknas utifrån exempelvis 

pendlingsavstånd och tillgänglighet till kommunikationer (Tillväxtanalys 2015; SCB 2003). 

En kulturell region är måhända svårast att identifiera. NE förklarar att detta är ett ”geografiskt 

område som karakteriseras av att kulturerna hos dess befolkningar uppvisar likheter 

beträffande en rad grundläggande kulturelement, såsom försörjningssystem, materiell kultur, 

samhällsorganisation, trosföreställningar och språklig tillhörighet” (NE, kulturområde). 
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4.1.3 Regionalisering 

Söderbaum (2003, s.7) skriver i antologin Theories of New Regionalism att författarna där är 

mer eller mindre ense om att regionalism kan definieras som de idéer, identiteter och 

ideologier som är kopplade till ett regionprojekt. Regionalisering å andra sidan kan ses som en 

process av regional interaktion som medvetet eller omedvetet skapar ett geografiskt rum. Det 

går att särskilja olika intentioner bakom regionalisering. Syssner (2006) menar dock att 

”Region building in all its forms must be considered as associated with attempts to build 

institutions and with attempts to mobilize feelings of regional solidarity and belonging to 

these institutions” (ibid. s.31). Hon hävdar därmed att det inte går att separera regionreformen 

från människorna som direkt berörs av den nya gränsdragningen.  

 

4.2 Regionalism och region building 

Teorier om regionalism i olika former tillgrips gärna för att förklara regionaliseringsprocesser, 

så även här. Egentligen bör man inte förutsättningslös försöka urskilja olikheter i de två 

huvudspåren old regionalism och new regionalism i sig. Istället bör man försöka se 

skillnaderna som en konsekvens av under vilka omständigheter regionalisering sker. 

Efterkrigstiden innebar bildandet av en rad nya internationella samarbeten där framförallt EU 

har stärkt regioners ställning gentemot nationalstatens (Lindeborg 2005). Globaliseringens 

framfart kan därför sägas ha breddat old regionalisms spektrum. Medan denna var introvert i 

både syfte och innehåll, är den ”nya” regionalismen extrovert och tar olika skepnader 

beroende på vilka specifika intressen den företräder (Söderbaum 2003, s.4-5). 

 

4.2.1 Regionalism 

Nationalencyklopedin (NE, regionalism) beskriver regionalism som ”ideologi eller politisk 

strävan med utgångspunkt i en region”. Någon mer specifik definition tycks dock inte finnas. 

Detta beror på att fenomenet tar olika uttryck i olika tids- och rumsaspekter, och är därmed ett 

problematiskt begrepp (Syssner 2006, s.20). Regionalism kan även förstås som ett sätt att slå 

vakt om en identitet, kultur eller språk (Lindström 1996, s.13). En annan tolkning är att 

regionalism handlar om en regions strävan efter självständighet från staten av olika 

anledningar. Definitionerna är heller inte oförenliga, något som exemplifieras av två 

uppmärksammade fall av regionalism i Europa. Kataloniens respektive Skottlands krav på 

självständighet handlar dels om att säkra den egna ekonomin, men likafullt om att värna en 
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regional identitet de ser hotad (Hall 2015). 

 

4.2.2 Old regionalism  

Syssner (2006, s.13) förklarar att old regionalism huvudsakligen definierat regioner som något 

etniskt udda och geografiskt perifert. En region enligt denna tidiga regionalism har ofta 

sociala och kulturella särintressen som är oförenliga med statens och därför skapar 

spänningar. Mycket handlar just om statens roll, om brist på demokrati och alltför 

centraliserad makt som undergräver minoriteter. Old regionalism sätter staten i ena 

ringhörnan och den s.k. periferin i den andra (Keating 1997, s.23). Teorin var framförallt på 

tapeten på 60- och 70-talet och representeras av massrörelser som alltså oftast har etniska eller 

kulturella drivkrafter (Syssner 2006, s.14).  

Old regionalism kopplas även ihop med ekonomiska, interventionistiska ideal företrädda av 

t.ex. John Maynard Keynes. Detta innebär en syn på regionalisering som ett sätt för staten att 

sammanföra ekonomiskt svaga och lågproducerande områden med starkare sådana. På så sätt 

utjämnas de negativa effekterna överlag. Denna inställning innebär även ofta statsbidrag 

riktade mot svaga regioner och en omfördelning av resurser för att kunna gynna helheten 

(Keating 1997, s.19). Regioner kan snarast ses som politiska spelpjäser. Nationalstatens 

intressen styr hur dessa utformas och avgör hur regionen bäst tjänar hela landet (Syssner 

2006, s.15; McCrone 1993, s.508). 

 

4.2.3 New regionalism 

Den gamla regionalismen har i dagens Europa till stor del blivit utbytt mot new regionalism. 

Fokus har därför också skiftat från periferin till centrum; regioner enligt new regionalism 

befinner sig snarare i Västeuropas absoluta centrum där den politiska och ekonomiska 

utvecklingen är som starkast (Syssner 2006, s.14). Söderbaum (2003, s.4) menar att en viktig 

skillnad är att ”new regionalism is both global and pluralistic, compared to the old 

regionalism, which was Eurocentric and narrow”. Den nya regionalismen är följaktligen 

mindre avgränsad och kan därför appliceras på synnerligen skilda fall. 

Istället för att regioner beskrivs utifrån en viss identitet så har snarare ekonomiska 

egenintressen, flexibilitet, nytänkande och tillväxt blivit ledord inom denna teoretiska 

förgrening. I direkt motsats till politik som slår samman regioner för att begränsa ett lands 

förluster, syftar new regionalism till att låta varje region forma sin egen konkurrenskraft. 
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Fokus ligger på starka regioners framgång snarare än att integrera och stötta periferin 

(MacLeod 2001, s.807). Denna utveckling har således drag av marknadsliberalism, påverkad 

av den ökade globaliseringen och EU:s tillkomst. Den innebär också en förflyttning från 

nationalstaten som ideal till att värna om starka regioner som verkar i ett större sammanhang 

än tidigare (Lovering 2001, s.349).  

De regionala kraven handlar inte längre om att försvara regional identitet, utan om 

decentralisering av makt (Rumford 2002, s.178). Regioner bygger sig starka underifrån enligt 

new regionalism. De ska vara självförverkligande och därmed inte basera sin ekonomiska 

utveckling på någon form av statligt bidrag eller på annat vis låta sig styras (Syssner 2006, 

s.38). 

En intressant aspekt är att den nya regionalismen inte bedömer strukturella omständigheter 

som betydelsefulla för att förklara skillnader i ekonomisk utveckling mellan olika regioner. 

Det innebär alltså att sådant som kvaliteten på infrastuktur, regionens geografiska position och 

resurstillgång inte är av betydelse. Istället nämns ”mjuka faktorer” såsom regionens 

vedertagna seder, tillit till varandra och civilsamhällets skick som avgörande för utvecklingen 

(Amin 2001, s.1237). Huruvida detta kan sägas om den svenska regionreformen återstår att se. 

I Sverige med sin skiftande natur och starka urbaniseringstrend (Sonesson et al 2015; 

Shekarabi 2015), bör infrastuktur och geografi fortfarande spela roll för ekonomiska 

skillnader.  

 

4.2.4 Region building 

Region buildning beskrivs inte som en egen teori, utan snarare som ett poststrukturalistiskt 

perspektiv på regionalism. Precis som ”building” antyder handlar detta synsätt om en 

pågående process som leder till utformandet av en region. Region building söker svar på 

frågan vems region som skapas? Närmare bestämt, av och för vem? (Neumann 2003, s.162).  

Region building tycks rymma tämligen skilda perspektiv, något en kort presentation av två av 

dess förgreningar tydligt bekräftar. Neumann (ibid.) menar att regionskaparna alltid föregår 

regionen och att deras avsikter därmed blir instruktiva för hela regionen. Detta känns även 

igen från Syssners (2006, s.24) liknande påstående om att politikers egna värderingar och 

intressen definierar vad en region ska representera. Detta ska även förstås som att den 

föreställning som finns hos de politiska beslutsfattarna om regionala intressen och identiteter 

sprids nedåt i leden, ut till institutionerna och människorna som utgör regionen. Det behöver 
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därmed sagt inte vara invånarnas egna intressen eller kultur som definierar en region. 

Regionen beskrivs utifrån ett specifikt politiskt syfte. Syftet kan vara av mångskiftande 

karaktär, vilket just denna uppsats tagit fasta på och utforskar. 

Enligt region building kan en region heller inte uppfattas som något statiskt utan är resultatet 

av politisk diskurs (Neumann 2003, s.162). Ett exempel på detta är Barentsregionen som 

bildades 1993 i syfte att öka samabetet mellan de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland 

och Ryssland efter Kalla krigets slut (Barentsregionen u.å.). Jervell (1996) beskriver regionen 

som resultatet av just politisk diskurs: “It is possible to draw a circle on a map, define this 

circle as a new region, and await the events. In Norway's case, we invented a region, and to 

our surprise, it became a reality” (Jervell 1996). 

Regionala identiteter förstått som band människor emellan i ett visst område är aldrig i sig 

politiskt relevant (Neumann 2003, s.160-1). Istället är det politiska aktörer som utifrån redan 

existerande kulturella faktorer, avgör vilka av dessa som är och inte är relevanta. Neumann 

(2003, s.160, 162) och Jervell (1996) representerar båda en konstruktivistisk syn på 

regionbildning. De beskriver hur politiska intressen maskeras av den rådande diskursen och 

därmed skapar illusionen av naturliga samhällen. Sammanfattningsvis kan det sägas att denna 

aspekt av region building syftar till att blottlägga de verkliga strukturerna som skapar nationer 

såväl som regioner (Neumann 2003, s.162). 

Gidlund och Sörlin (1993, s.171) närmar sig frågan från ett annat perspektiv. De utgår från en 

större principiell distinktion mellan nationer och regioner. De hävdar att regioner till skillnad 

från nationer oftare upplevs som genuina gemenskaper. Där hänger nämligen intressen, 

funktioner och identiteter samman på ett naturligare sätt. Generellt är också det 

konstruktivistiska synsättet mindre vanligt i forskningen kring regioner än den som ägnar sig 

åt nationsskapande (Syssner 2006, s.29).     

 

 

5 Analys och resultat 

5.1 Ansvarsutredningen (SOU 2007:10) 

Ansvarskommittén har presenterat ”kriterier för läns- och regionkommunindelningen […] 

som handlar om anpassning till specifika rörelsemönster, identiteter och andra strukturer i 
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olika delar av landet” (SOU 2007:10, s.285). Här har man i en enda mening sammanfattat att 

inslag ur samtliga av de tre regionmodellerna denna analys utgår från bör finnas integrerade i 

regionprojektet. Anpassning till rörelsemönster associeras till skapandet av 

kommunikationslösningar som underlättar människors vardagsliv. Detta pekar mot att de nya 

regionerna utformas efter medborgarnas praktiska behov och blir därmed funktionella 

regioner. Identiteter anspelar på hemmahörande, att regionindelningen styrs av till vilket 

område människor känner tillhörighet av olika anledningar (ibid. s.23). Identitet hör också 

ihop med kultur, då båda kan syfta på till exempel historiska, lingvistiska eller etniska 

faktorer vilka binder människor samman. Hänsyn till identitet pekar därför mot skapandet av 

kulturella regioner. Slutligen menar jag att anpassningen till strukturer handlar om byggandet 

av administrativa regioner. Ett förtydligande resonemang följer under dimensionen 

effektivitet. 

 

5.1.1 Demokrati 

En av de stora utmaningar Ansvarskommittén erkänner inför framtiden är vidmakthållandet 

av en livskraftig demokrati (SOU 2007:10, s.13). Nya regioner förväntas därför representera 

ett ”legitimt regionalt ledarskap, direkt demokratiskt förankrat i länet” (ibid.s.18). En av 

grundtankarna bakom regionaliseringen är just att direktvalda regionpolitiker tar över 

ansvaret i vissa frågor som länsstyrelsens tjänstemän tidigare förvaltat. Ökad demokrati torde 

därför bli en given effekt av regionprojektet. Frågan som kvarstår är i vilken utsträckning just 

demokrati motiverar reformen.  

Det måste tillstås att Ansvarskommittén vid otaliga tillfällen hävdar att medborgarperspektiv 

och regionalt inflytande är nödvändigt inför indelningsprocessen (ibid. s.21, 23, 298). Man 

snuddar även vid frågan om folkomröstningar. Detta med begränsningen att dessa endast vore 

rådgivande och bara kan beaktas i de kommuner som hamnar i gränsområdena för de nya 

regionerna (ibid. s.297). Kommittén kan knappast heller anklagas för att vara exkluderande då 

de medger att ”kommuner, landsting och stat, liksom de politiska partiernas 

distriktsorganisationer, andra organisationer och medborgare i övrigt” rättmätigt har intresse i 

att delta i indelningsprocessen (ibid. s.23). Samtidigt som allas legitima intresse i frågan 

erkänns, märks tydligt att det inte kommer att krävas enighet i frågan för att en ny indelning 

ändå ska verkställas. Som motivering till detta  anges att ”Det är ändå långt ifrån säkert att 

man i alla landsändar kan nå total enighet om läns- och regionkommunindelningen, hur långt 

rådrum som än medges” (ibid. s.297). 
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Ansvarskommittén menar att svårigheten i att alla aktörer skulle kunna enas också är 

förklaringen till att aktörerna själva ”aldrig tagit tag i eller också snabbt släppt frågan om en 

ny regional geografi. Den har visat sig involvera så många motstridiga intressen att den 

omgående hotat att kullkasta den enighet som regionaliseringssträvandena krävt” (ibid. s.296). 

I Skåne och Västra Götaland fanns däremot regionala initiativ, enträgenhet och politisk 

kraftsamling (ibid. s.301). Kommittén försäkrar även att en självorganiseringsprocess där 

lokal/regional nivå ska delta på lika villkor i utformningen av de nya länen snabbt skulle bli 

”svåröverskådlig och förlora styrfart” (ibid. s.298). I slutändan skulle det ändå innebära att 

”de lokala och regionala aktörerna bara har att rätta in sig i ledet” (ibid. s.299).  

Denna subnationella oenighet beskrivs ställa krav på tydligt nationellt ledarskap för att kunna 

föra frågan framåt (ibid. s.301). Kommittén gör en sak av att framhäva att det till syvende och 

sist ändå är riksdag och regering som beslutar om indelningen (ibid.). Denna maktmarkering 

säger att old regionalism har viss förklaringskraft. Länen har att rätta in sig i ledet och har 

uppenbarligen inte startat regionaliseringsprocessen på eget bevåg. Det finns även anledning 

att påstå att lokala aktörer behandlas som brickor i spelet istället för som likvärdiga parter i 

debatten (Syssner 2006, s.15; McCrone 1993, s.508).    

Teoretisk koppling finns även till region building. Om man som region building-anhängarna 

menar, att politisk enighet och kraftsamling krävs för att skapa en region, kan man fråga sig 

vad som inte krävs för att omstöpa ett helt land? Denna typ av diskussion kring effektivitet, 

här förstått som ”den levererande staten” kontra demokrati i alla lägen, är precis det som 

Elsters (1988, s.4) trehörnade dilemma och Lundquists (1992, s.55) legitimitetstriangel 

uppmärksammat. ”Alla värden måste tillgodoses, men var jämviktsläget bör befinna sig går 

inte att slutligt fastställa” (Norén Bretzer 2014, s. 53). I detta fall tycks kommittén ha fastställt 

att effektivitet är överordnat demokrati.  

Förbättrade förutsättningar för medborgarnas ansvarsutkrävande är samtidigt bara en 

bland flera aspekter som ligger till grund för kommitténs analys och förslag. 

Samhällsorganisationens förmåga att skapa likvärdighet, effektivitet och utvecklingskraft 

[…] liksom bättre genomslag för politiska ambitioner och beslut, är andra syften med 

kommitténs förslag.         

(SOU 2007:10, s.83) 

Vad citatet ovan också visar är att medborgarperspektivet appliceras på resultatet av 

regionindelningen snarare än processen inför. Ansvarsutkrävande är en demokratiaspekt som 



 
 

20 
 

handlar om en mer ”enhetlig uppgiftsfördelning mellan olika offentliga aktörer så att 

samhällsorganisationen är tydlig och överblickbar för medborgarna” (ibid). 

Demokratiargumentet får därför snarare karaktären av ett effektivitetsargument som talar för 

bättre administration. 

 

5.1.2 Effektivitet 

”Detta, att genom regionalisering skapa en förbindelse mellan sektorer av betydelse för en 

hållbar tillväxt och utveckling, är något av nyckeln till hela regionfrågan” (SOU 2007:10, 

s.181). På lång sikt uppges detta vara målet; att nå tillväxt genom tvärsektoriellt och 

strukturerat arbete. Struktur beskrivs som en viktig komponent i regionprojektet (ibid. s.13, 

283, 286). Ansvarskommittén beskriver hur den regionala nivån på sätt och vis sprungit ifrån 

sig själv. Det har över tid skett en förskjutning där allt fler frågor kommit att behandlas på en 

mellanstatlig samhällsnivå som framställs som diffus och svag (ibid.s.18). Hälso- och 

sjukvården, regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelsernas arbete uppges vara områden som 

var för sig har tydlig regional prägel (ibid. s.284), men som inte lyckats samordna sina 

verksamheter. Detta gör att den geografiska indelningen ser olika ut beroende på sektor. 

Sektoriseringen förstärks ytterligare av att fördelningen av EU:s strukturfonder har givit 

upphov till ännu en regionindelning (ibid. s.288; Malmström 2001).  

Administrationen av statliga styrmedel kritiseras. Kommittén bedömer den vara ineffektiv, 

ogenomtänkt och framförallt dåligt tvärsektoriellt samordnad (SOU 2007:10, s.15). 

Utredningsgruppen argumenterar därför för att det saknas ett helhetstänk. Den sektoriella 

strukturen är otydlig och verksamheten därinom är ofta onödigt överlappande (ibid. s.284). 

Att flera instanser ägnar sig åt liknande uppgifter är givetvis ett effektivitetsproblem och 

lösningen kan här tolkas som bättre administration.  

Ett sätt att lösa de organisations- och effektivitetsrelaterade hinder som identifierats uppges 

vara tydligare rollfördelning på regional nivå. Vissa ansvarsområden bör därför överföras från 

länsstyrelse och landsting till de nya regionerna. Därmed får direktvalda, regionala organ 

hantera bl.a. hälso- och sjukvård, kulturverksamhet, kollektivtrafik och regionala 

utvecklingsfrågor (ibid. s.19). Samtidigt får länsstyrelserna ett distinktare myndighetsuppdrag 

som handlar om rättstillämpning, tillståndsgivning, tillsyn och återrapportering till staten 

(ibid. s.18). I det sammanhanget formuleras även förslag om att skärpa länsstyrelsernas roll 

och förstatliga viss kommunal verksamhet (ibid. s.257). Kommittén betonar flera gånger att 
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länsstyrelsens uppgift ska vara att representera staten i länet, inte tvärtom (ibid. s.188). Man 

skriver att länsstyrelserna i sin nya samordningsroll bör ses som instrument för regeringen 

snarare än som självständiga samordnare (ibid. s.238-9). Länsstyrelserna rekommenderas 

även överta huvuddelen av det tillsynsansvar som idag ligger på kommunerna (ibid. s.257). 

Vad som vid första anblick antas vara en decentraliseringstendens från statens sida, kan alltså 

även tolkas som ett försök att stärka den statliga kontrollen och insynen i regional verksamhet.  

Teorin old regionalism kan tänkas förklara vissa aspekter av projektet. Kravet på regionerna 

att skapa mer renodlad ansvarsfördelning tyder också på mer statlig insyn genom 

länsstyrelserna. Regionaliseringen ska också ske i syfte att skapa uniformitet. De nya 

regionerna kan därmed påstås förenkla statens förvaltningsuppdrag (Syssner 2006, s.15; 

McCrone 1993, s.508). Att tjäna statens bästa är här måhända inget mer dramatiskt än att 

uppnå effektivare organisation överlag. Jag ser heller inget hinder för att statens tillgodosedda 

intresse i detta fall även sammanfaller med ett bättre tillstånd för regionerna. Det finns således 

ingen anledning att tolka denna referens till old regionalism som något som riskerar att 

underminera regionernas egenvärde eller skapa distans mellan stat och periferi. Däremot är 

det tydligt att regionskapandet ska drivas på uppifrån och ned genom ”ett aktivt ledarskap från 

statsmakternas sida” (SOU 2007:10, s.285). Målet att få ”en bättre samordnad stat” (ibid. 

s.284) indikerar att kommittén vill se hur delarna tillsammans bildar en bättre helhet, istället 

för att regionaliseringen drivs på utifrån regionernas egenintressen (Syssner 2006, s.14). Old 

regionalism kan även förklara att ”Den regionala utvecklingspolitikens egna resurser fördelas 

dessutom snarare efter kompenserande principer och  behov av medfinansiering än för att 

tillvarata tillväxtmöjligheter i alla delar av landet” (SOU 2007:10, s.180-1; Keating 1997, 

s.19). Att tillväxt underordnas en fördelningspolitik av det slag som här belyses är precis vad 

new regionalism motsätter sig.   

 

5.1.3 Rättssäkerhet 

Tydligare ansvarsfördelning anges även som ett exempel på hur rättssäkerheten befrämjas i 

regionerna. Staten har ett ansvar att ”minska variationer i bedömningar, kvalitet och resurser 

mellan olika delar av landet” (SOU 2007:10, s.21). Detta tillförsäkras genom att ”ansvarig 

myndighet besitter nödvändig kompetens” (SOU 2007:13, s.31).  

Den statliga styrning som riktats mot hälso-och sjukvården föreslås begränsas till enbart 

normering. På så sätt minskar otydligheten i att många oklara styrformerna riskerar att 
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efterföljas i olika utsträckning över landet. Människors rätt till likvärdig vård oavsett 

bostadsort är den prioritering som ska generera tillfredsställande rättssäkerhet (ibid. s.16).  

Den rollfördelning som kommittén utkräver på subnationell nivå, för att uppnå bättre 

rättssäkerhet, har redan diskuterats utförligt under den mer relevanta dimensionen effektivitet.  

 

5.1.4 Identitet 

Om en eventuell Sveadalsregion bestående av Uppsala och Örebro, skriver man att ”den vare 

sig hänger samman funktionellt eller identitetsmässigt”. Det konstateras även på ett mer 

generellt plan att ”det är svårast att bygga funktionellt och identitetsmässigt sammanhängande 

regioner” (ibid. s.291). Därefter följer ett kärnfullt stycke; ”Man måste hålla i minnet att det 

här i första hand handlar om att skapa en administrativt funktionell indelning. Att bygga starkt 

identitetsbaserade regioner i Sverige är […] knappast möjligt eller önskvärt” (SOU 2007:10, 

s. 292). 

Administrativt funktionella regioner utan vidare hänsyn till identitet alltså. Det icke 

eftersträvansvärda i att värna om identitet talar givetvis emot någon som helst koppling till old 

regionalism och kulturella regioner. Det finns inga tecken på att stolta traditioner driver på 

regionaliseringen. Återigen finns därför all anledning att hävda att region building-

perspektivet bäst förklarar motiven bakom det svenska regionprojektet. Politiker avgör vad 

som är relevant och här har man klart och tydligt avgjort att ”den regionala identitetens 

betydelse skall därför inte överdrivas” (ibid. s.287).  

Emellertid grumlas tydligheten i budskapet att identitetsbaserade regioner i det närmsta är en 

icke-fråga (ibid. s.287), av att kommittén samtidigt lägger fram motstridiga argument. På flera 

håll i slutbetänkandet understryks istället vikten av den regionala identiteten och kulturens 

roll: 

[…] storlek, avstånd, identitet och anpassning, där de tre 

förstnämnda kriterierna ger förutsättningarna för det fjärde. 

Dessa tre kriterier pekar nämligen i olika riktning – mot 

stora regioner, mot små regioner respektive mot förankring 

i identitetsbaserade regioner. Det är tydligt att det krävs en 

avvägning mellan dessa kriterier.  

(SOU 2007:10, s.186) 
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Ett rikt och levande kulturliv är en förutsättning för 

hållbar tillväxt genom att det påverkar en regions 

attraktivitet och genererar arbetstillfällen, men också 

genom att det kanaliserar människors kreativitet, skapar 

mötesplatser och stärker lokal och regional identitet. 

(ibid. s.213) 

Inte sällan klarar de genom närhet och en stark känsla av 

identitet att genomföra kraftsamlingar som vänder en 

negativ ekonomisk trend och skapar utveckling.  

(ibid. s.265) 

Politiska beslut kräver legitimitet och förankring. Det är 

en styrka om läns- och regionindelningen kan grundas i 

en gemensam identitet. 

(ibid. s.287) 

Län och regionkommuner [ska] så långt som möjligt 

avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit. 

(ibid. s.283) 

 

Att dimensionen identitet trots allt är långt ifrån ovidkommande får härmed anses klarlagt. 

Anvarskommitténs tvetydiga inställning i frågan manifesteras även i exemplet Småland (ibid. 

s.292). Där ser kommittén stora problem med hur man bör närma sig regionindelningen. 

Småland kan inte ensamt möta kriterierna gällande tillräckligt stort befolkningsunderlag med 

ett eget regionsjukhus. Landskapet omfattas heller inte av en egen arbetsmarknadsregion och 

uppges inte ha ett naturligt centrum. Däremot, och vad som är intressant ur just 

identitetsaspekten, menar man att landskapets starka tradition och homogena näringsstruktur 

ändå talar för ett enat Småland (ibid). Jag vill här påminna om att definitionen av kulturell 

region bl.a. inbegriper just ett likartat försörjningssystem (NE, kulturområde). Här talar alltså 

identitets-och kulturaspekter för att Småland, trots brister i alla ovan nämnda kriterier, kan 

hållas samman.  

  

5.1.5 Övrigt 

En av mina inledande funderingar kring regionprojektet var huruvida man avser finna en 

universallösning, eller om hänsyn kommer att tas till olika landsändar. I utredningen hävdas 

som svar på detta att det givetvis krävs ”utrymme för lokala och regionala avvägningar och 
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prioriteringar” (SOU 2007:10, s.15). Likaledes krävs ”en förståelse för de specifika 

förutsättningarna i olika delar av landet” (ibid. s.285). Ett utförligt resonemang kring dessa 

förutsättningar kunde därför antas följa i delkapitlet En geografisk exposé från norr till söder 

till huvudkapitlet En ny regional geografi (ibid. s.288). Men tvärtemot vad sammanfattningen 

där konkluderar, att ”ur ovanstående resonemang är det fullt möjligt att avgränsa sex till nio 

län och regionkommuner” (ibid. s.292), kan delkapitlets resonemang på sin höjd sägas 

poängtera svårigheterna med att försöka göra just detta. Den checklista Ansvarskommittén 

presenterar över hur regionerna ska delas in liknar dessutom ett centralt direktiv som inte 

tillåter stor avvikelse (ibid. s.22-3). Asymmetri bör undvikas då det riskerar att bringa 

oordning i samhällsorganisationen (ibid. s.83).   

Inga konkreta förslag lämnas som tyder på att funktionella regioner löser problemen med 

bristfällig myndighetssamordning eller bättre tillvaratar regionernas skiftande natur. 

Utredningen återkommer upprepade gånger till behovet av anpassning till s.k. lokala 

arbetsmarknader, men konkretiserar det inte vidare än dess fördelaktighet i planeringen av 

naturvård och kollektivtrafik (ibid. s.209).  

En av teorin new regionalisms grundbultar är att strukturella faktorer inte spelar in på 

regioners eventuellt ojämna ekonomiska utveckling (Amin 2001, s.1237). Analysen visade att 

detta däremot inte stämmer in på det svenska fallet. Till exempel erkänns den 

avståndsrelaterade problematik Norrland kämpar med, bl.a. utifrån möjligheten att erbjuda 

likvärdig vård och närhet till högre utbildningsinstans (SOU 2007:10, s.289). Strukturella 

hinder är därför fortsatt viktigt att ta med i beräkningen: ”Samtidigt har företagen snarast 

blivit mer beroende av den miljö de verkar i. En alltmer differentierad arbetsmarknad och 

ökade krav på såväl kommunikation och logistik som livsmiljö[…] medför växande anspråk 

på infrastruktur och utbildningsutbud” (SOU 2007:13, s.187). 

En bredare indelning upplevs som svår såväl i det geografiskt stora Norrland och de 

befolkningsmässigt stora städerna i söder (SOU 2007:10, s.285-6). Avvägningssvårigheten i 

städerna beskrivs särskilt utifrån funktionella arbetsmarknadsregioner och rättssäkerhet p.g.a. 

stora skillnader i resurser. Att två av landets åtta regionsjukhus skulle finnas inom en 

funktionell region (Stockholm-Uppsala) är ett strukturellt problem som new regionalism inte 

förmår förklara (ibid. s.164). Detta är istället något region building-perspektivet borde kunna 

lösa – om något upplevs vara ett relevant problem kan också den politiska diskursen 

omvärdera vad som styr gränsdragning.  
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5.2 Ny indelning av län och landsting (Dir. 2015:77) 

Faktum är att man genom direktivet i raka ordalag instruerar att indelningsuppdraget ”ska 

utgå från kommungränserna och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsreregionerna eller 

funktionella regionerna” (Dir. 2015:77, s.1). Denna mening allena skulle kunna besvara 

forskningsfrågan genom att klargöra att det är funktion som ska styra regionindelningen. Men, 

då en textanalys förutsätter att delar såväl som textens helhet beaktas (Esaiasson et al. 2003, 

s.247), får slutsatserna vänta. 

 

5.2.1 Demokrati 

Redan i inledningen uppmärksammas behovet av ökat demokratiskt inflytande och 

möjligheten att utkräva ansvar. Detta är något som ska uppnås genom ny regionindelning 

(Dir. 2015:77, s.1). Man hänvisar i direktivet till en tidigare utredning (SOU 2012:81) som 

drog slutsatsen att landstingen ”i egenskap av politiska organ med egen beskattningsrätt, har 

förutsättningarna för att kunna leda och samordna […] med hög demokratisk legitimitet och 

effektivitet” (Dir. 2015:77, s.6). Att stärka den regionala nivån gentemot staten tyder på att 

visst beslutsfattande förläggs närmare folket. Här handlar således demokratiargumentet om 

fördelarna med decentraliserad makt. Av sammanhanget talar detta för en omstrukturering av 

den politiskt styrda administrationen. Rätt typ av beslut ska fattas på rätt nivå, vilket också 

förenklar ansvarsutkrävandet ur ett medborgarperspektiv.  

Såsom den regionala nivån sköts idag enligt direktivets lägesbeskrivning, finns uppenbara 

skäl för att motivera en omstrukturering utifrån demokratisynpunkt. Fördelningen av ansvar 

för den regionala utvecklingen i länen får här exemplifiera denna otydlighet (ibid. s.7-8, SKL 

2015). I enlighet med svensk Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) 

bär  

 nio landsting samt en  

 kommun (Gotland) ansvaret för den regionala utvecklingen. Just dessa tio fall är de län 

som vid årsskiftet 2014/2015 eller dessförinnan bildat region. Dessa styrs av 

direktvalda politiker och har egen beskattningsrätt (SKL 2015; SOU 2007:13, s.302). 

 I sju andra fall är det ett särskilt kommunalt samverkansorgan som har samma ansvar. 

Dessa har också möjlighet att kalla sig regionförbund eller region. Dessa styrs av 
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indirekt valda kommun- och landstingspolitiker och saknar egen beskattningsrätt 

(ibid.). 

 I fyra andra fall är det länsstyrelsen, statens förlängda arm, som arbetar med dessa 

frågor. 

I bilaga A finns en kartbild över hur fördelningen av det regionala utvecklingsansvaret ser ut över 

hela landet. 

Så beroende på vart i Sverige du bor är det någon av dessa instanser som du bör vända dig till 

vid behov. Den instans som har det regionala utvecklingsansvaret tilldelar bland annat 

regionalt företagsstöd (SKL 2015), något som förtydligar att tillgänglighet till korrekt 

myndighet bör uppfattas som en central demokratifråga. Jag hävdar bestämt att administrativ 

oreda är ett demokratiproblem om medborgarna inte vet vem som bär ansvar för vad. Denna 

åsikt finns även representerad i direktivet då man erkänner att ”eftersom landstingen använder 

sig av olika beteckningar kan det i vissa fall bli otydligt vilken organisation som avses […] 

Detta kan skapa förvirring och innebära risk för missförstånd” (Dir. 2015:77, s.15).  

Decentraliseringstendensen tillsammans med ambitionen att reda ut denna regionala oreda 

hävdar jag talar för prioriteringen av tydligare administrativa regioner.    

I direktivet återfinns en passage om de rättsliga förutsättningarna för ändrad indelning: ”I ett 

ärende om indelningsändring ska det göras en utredning som omfattar alla omständigheter 

som inverkar på frågan. Samråd ska ske med de kommuner och landsting som har intresse av 

frågan” (SFS 1979:411, §1; Dir. 2015:77, s.3). Vid närmare studier av den lagtext stycket 

hämtats från, kan vi notera att en sista fras fallit bort i direktivet. Lagen om ändringar i 

Sveriges indelning i kommuner och landsting (SFS 1979:411, §1) avslutas nämligen med 

att”Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter”. Det faktum 

att detta exkluderats i uppdragsformuleringen påverkar de förutsättningar kommittén har att 

rätta sig efter. Att tillgodose befolkningens önskemål och synpunkter i en så specifik sakfråga 

torde kräva en folkomröstning. Detta diskuteras överhuvudtaget icke. Finansdepartmentet som 

författat direktivet friskriver sålunda regionprojektet från detta krav på medborgarnas 

godkännande, vilket såklart reducerar den demokratiska legitimiteten i hela processen.    

Referens till teoriavsnittet är här på sin plats. Rumford (2002, s.178) menade att new 

regionalism framförallt handlar om regionernas krav på decentralisering till skillnad mot old 

regionalism där man vill värna om regional särprägel. New regionalism tycks därför bättre 
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stämma in på detta fall, men också bara till viss grad. Begränsningen består i att new 

regionalism utgår från att regionalisering växer underifrån och av teorin beskrivs 

regionaliseringsprocesser närmast som en inneboende kraft hos civilsamhället (Amin 2001, 

s.1237). Några tecken på detta syns inte här. En viktig skillnad är alltså att initiavtagaren i 

detta fall inte är regionen, utan staten. Staten står vid styrrodret och i direktivet märks 

överhuvudtaget ingen initiavanda från länens eller regionernas sida. Att staten enligt new 

regionalism inte bör understödja regionens tillväxtkraft går heller inte att applicera på det 

svenska regionprojektet. Ekonomiska regleringar och utjämningsplaner (Dir. 2015:77, s.1,14) 

diskuteras såväl för landsting som för kommuner inför en ny indelning. 

Ett undantag förekommer angående länens uppvisade engagemang i frågan. Kommittén 

skriver angående tidigare regionutredningar att ”remissinstanserna var till övervägande del 

positiva till att inrätta regionkommuner” (ibid. s.6). Region building-förespråkaren Neumann 

(2003, s.160-1) utgår från att politiska mål alltid föregår regionen och att inget är relevant 

förrän den politiska diskursen bestämmer sig för det. Det kanske också är därför, trots positiva 

remissvar från lokal/regional nivå till tidigare utrednings förslag (Regeringskansliet 2015), 

som regionaliseringen ändå inte tagit ordentlig fart. Detta är bevis på att varken old eller new 

regionalism särskilt väl förklarar direktivets syn på regionprojektet. Istället ser vi att det 

teoretiska perspektivet region building har bättre förklaringkraft.  

 

5.2.2 Effektivitet 

Att säkerställa ökad effektivitet är utan tvekan det som ges högst prioritet i detta textunderlag. 

I dokumentets 20 sidor nämns ordet effektivet lika många gånger. Argumenten som anförs för 

ökad effektivitet kan ofta även placeras under någon av de andra dimensionerna. Detta beror 

på att bättre samordning av myndigheters arbetsuppgifter på den regionala nivån uppges vara 

av värde för såväl demokratin, som för effektiveten och rättssäkerheten – vilket analysen 

visar.  

Kommittén uppmanas utreda vilka organisatoriska åtgärder som ska till för att höja 

effektiviteten i olika verksamheter (Dir. 2015:77, s.2). På ett flertal ställen i texten (ibid. s.1, 

6, 10, 12, 13) påtalas behovet av mer ändamålsenlig utformning av länen som en förutsättning 

för att öka just effektivitet. Exakt vad som ska effektiviseras och vad ändamålsenligheten 

består i, är inte uppenbart. Men efter noggrann läsning kan ett antal punkter identifieras som 

klargör detta: 
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 Bättre anpassning till demografi och näringsgeografi (ibid. s.12).  

Dvs. hur ser människors vardagsgeografi ut om man ser till var de bor och arbetar? Hur kan 

näringslivets behov bättre tillgodoses genom ny länsindelning? Effektiviteten handlar här om 

att bli bättre på att lösa praktiska frågor som till exempel. kommunikationer som skulle 

förenkla medborgarnas tillvaro. Dessa faktorer känns igen från definitionen på en funktionell 

region (Tillväxtanalys 2015; SCB 2003).  

 Större regioner ger stabilare ekonomi genom ökat skatte- och befolkningsunderlag 

(ibid. s.10) 

Genom att omfördela länen och landstingens upptagningsområden får bland annat hälso-och 

sjukvården bättre ekonomiska förutsättningar för att klara sin uppgift. Vilka skattepengar som 

går till vilket landsting är framförallt en administrativ fråga.  

 Medborgares möjlighet till ansvarsutkrävande och insyn i beslut som påverkar dem 

(ibid. s.1, 12) 

Man påtalar ett behov av mer enhetlighet på regional nivå för att tydliggöra 

ansvarsfördelningen och därmed minska osäkerheten inför vem som ska göra vad. Ur 

effektivitetssynpunkt ska detta ske för att undvika dubbelarbete och onödigt resursspill (ibid. 

s.2, 9). Att regioner med direktvalda politiker får ökat ansvar leder till att rätt frågor fattas på 

rätt nivå. Denna punkt sammantaget talar för direktivets intresse i att stärka det administrativa 

inslaget i de nya regionerna. 

 Bättre samverkan för att nå miljömål (ibid. s.1) 

Större regioner betyder mäktigare aktörer som kan kraftsamla och bli effektivare i fråga om 

insatser för en hållbar miljö. Att bättre kunna prioritera miljöfrågor är visserligen ett legitimt 

argument för större regioner, men pekar inte entydigt ut någon av de tre specificerade 

regionmodellerna som bättre lämpad än någon annan.  

 

5.2.3 Rättssäkerhet 

Direktivet diskuterar rättsäkerhet ur två aspekter. Dels nämns att länsstyrelser effektiviserats 

genom att koncentrera viss verksamhet till ett fåtal länsstyrelser. Detta menar man ska bidra 

till ökad rättssäkerhet (ibid. s.9). Någon vidare förklaring till på vilket vis detta sker lämnas 

inte. Troligtvis handlar detta om att liknande ärenden ska hanteras av färre tjänstemän för att 
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på så sätt få mer likvärdiga utslag. Avsnittet är kort och trots den referens som görs till just 

rättssäkerhet kan argumentet snarare kopplas till resurssparande och effektivitet som 

diskuterats ovan. 

Både länsstyrelser och landsting nämns i ett annat sammanhang kring just rättssäkerhet. 

Direktivet ger uttryck för en upplevd risk med att dessa arbetar utifrån olika stora underlag, 

samtidigt som de förväntas leverera likvärdig service till samtliga medborgare över hela 

landet. Av små län följer små landsting, litet patient- och skatteunderlag vilket begränsar 

hälso- och sjukvårdens möjligheter att erbjuda alla likvärdig vård (ibid. s.11). P.g.a. 

urbaniseringens krafter (Shekarabi 2015) inser vi också att framtiden kan innebära ännu större 

skillnader mellan landstingen.  

Vilken form av region som skapas utifrån rättsäkerhetsargumentet beror lite på vilket 

perspektiv som prioriteras. Dock kan detta ej avgöras utifrån direktivets kortfattade stycke om 

rättsäkerhet. Att ”kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika 

frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso-sjukvård […]” (Dir. 2015:77, s. 1) talar 

visserligen för att ett medborgarperspektiv ska prioriteras. Ett medborgarperspektiv på 

likvärdig vård hävdar jag talar för bildandet av funktionella regioner. Detta med motiveringen 

att man då utgår från faktiska och praktiska pendlingsavstånd till exempelvis närmsta sjukhus 

snarare än till närmsta sjukhus i det egna länet. Bortser man dock från ovan citerade generella 

uppmaning och istället baserar analysen på en helhetsläsning av materialet, tvingas vi till en 

annan bedömning. Då talar de många kraven på effektiva organisationer för administrativa 

regioner.   

 

5.2.4 Identitet 

Vad gäller den fjärde dimensionen identitet, figurerar en vag form av denna endast på två 

ställen i texten. Det står att ”kommittén ska utgå från vilka behov medborgare […] har i olika 

frågor bl.a.[…] kultur” (ibid. s.1, 12). Medborgarnas behov är däremot något som vid ett 

flertal tillfällen berörs, men utan någon vidare precisering av vad dessa behov kan tänkas 

bestå i (ibid. s.1,10, 12). Här menar jag att det hade varit lämpligt att uppmärksamma 

eventuella kulturella hänsynstaganden inför regionaliseringen. Även om Sverige inte uppvisar 

ett starkt behov av att slå vakt om olika etniciteter eller språk (SOU 2007:10 s.287; Lindström 

1996, s.13), finns det anledning att föra en diskussion kring just kultur och identitet. Det går 

att föreställa sig en rad frågor där regionalisering kan tänkas gynna olika kulturuttryck, varför 
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de också borde synas i detta direktiv som så uppenbart förordar regionalisering (Dir. 2015:77, 

s.12). En effekt av en starkare regional nivå kunde vara något så enkelt som decentralisering 

av den svenska kulturpolitiken (SOU 2007:13, s.220). Det i sin tur torde innebära bättre stöd 

till regionala och lokala kulturinitiativ och i förlängningen leda till ökat småföretagande. 

Förutom ökad sysselsättning skulle decentraliseringen även kunna gynna smala konstyttringar 

och bidra till mångkulturen i samhället. I den statligt tillsatta Kulturutredningen (2009, s.23) 

har bedömningen gjorts att kultur visst spelar roll: ”Frågor om kultur har, utöver sitt 

egenvärde, även betydelse för andra politikområden, bl.a. för regional tillväxt. Konstnärligt 

skapande och kulturarv är resurser för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar regional 

tillväxt och har en utvecklingsbar potential”.  

Det uppfattas därför som anmärkningsvärt att det inte tycks finnas några som helst 

betänkligheter kring regionala identiteter i uppdragsformuleringen. När texten läses mer i sin 

helhet än sedd till dess delar (Esaiasson et al. 2003, s.247), tycks inget peka mot att kulturella 

regioner ska skapas. Snarare tolkar jag att medborgarnas behov (Dir. 2015:77 s.1,10,12) och 

kultur (ibid. s.1,12) används som ett demokratiargument. Ett upplevt ökat behov av insyn i 

politiken och tillgänglighet till de institutioner som har inverkan på människors liv är vad som 

tycks åsyftas. Medborgare tolkas här i den vidaste av bemärkelser och har därför i min 

mening ingen koppling till några regionspecifika identiteter. Detta motiveras av att inga 

referenser till vare sig majoriteters, minoriteters eller individers intressen står att finna i 

dokumentet. Detta kan ställas mot bakrund av teoriavsnittet om region building där Neumann 

(2003, s.160-1) hävdar att politiker avgör vad som är relevant och inte. Kultur och identitet är 

i hans mening inget som har en given plats i regionskapande utan är helt och hållet avhängigt 

det politiska syftet. I en innehållslig idéanalys bör syftet vara att ”presentera maximal klarhet 

när det gäller vad som sägs” (Bergström & Boréus 2005, s.146). I detta fall är alltså även det 

som inte sägs relevant för tolkningen. Att något inte tillåts ta plats på agendan är också en 

form av maktuttyck.  

 

5.2.5 Övrigt 

Ett återkommande argument för regionbildningen är att större och mer kraftsamlande regioner 

bättre kan arbeta för att nå nationella miljömål och på så sätt minska klimatpåverkan (ibid. 

s.1,10,12,20). Detta är intressant då miljöaspekten av regionskapande inte framkommit av den 

övriga litteratur som studerats inför denna uppsats. Givetvis kan vi inte veta hur hög prioritet 

miljömålen kommer att ha i realiteten. Kanske ligger det bara i tiden att inkludera 
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klimatsmarta formuleringar i politiska projekt. Därför anser jag det vara för tidigt att tala om 

”miljöregioner” på samma sätt som de mer etablerade administrativa, funktionella och 

kulturella regioner.   

 

5.3 Teoriernas förklaringskraft 

För att återkoppla till teoriavsnittet kan det konstateras att region building har bäst 

förklaringskraft på motiven för den svenska regionreformen. Både Neumanns (2003, s.160-1) 

och Bartolinis (2004, s.20-1) resonemang kring regionskaparnas makt över centrum och 

periferi går att applicera. Bartolini menade att all gränsdragning innebär en slags rangordning 

av vad som bedöms vara betydelsefullt i ett givet territorium. Neumann hävdade på liknande 

sätt att den politiska diskursen dessutom maskerar de verkliga intressena bakom 

regionalisering. Inget konkret återfinns i det analyserade materialet som antyder att kultur 

eller identitet utgör något slags centrum i visionen om de nya regionerna. Likafullt 

förekommer passager kring att hänsyn ska tas till kulturverksamhet och regionala identiteter 

då dessa kan ha positiv inverkan på såväl besluts förankring som den ekonomiska 

utvecklingen. Med en helhetssyn på texterna och ”mellan raderna-läsning” uppfattas dessa 

passager nästan som publikfrieri. Samma kan sägas om de stycken som talar om vikten av 

lokal/regional delaktighet i indelningsprocessen. Den demokratiska föresatsen tycks inte nog 

kunna understrykas. När detta avklarats, avgörs det däremot att det inte vore särskilt realistiskt 

eller effektivt att dela beslutsfattandet med alla berörda parter, vilket inledningsvis beskrevs 

som mycket angeläget (Dir 2015:77,s.1; SOU 2007:10,s.301). Regionreformens 

genomförbarhet bedöms snarast försvåras av faktorer som regionala identiteter och en 

demokratisk process. Detta sammantaget tolkas därför utifrån teorin om region building som 

att regionskaparna på sätt och vis maskerat det verkliga målet. Avsändarna visar genom ett 

generöst förhållningssätt att de åtminstone har övervägt dessa faktorer. Samtidigt har man i 

sitt myndighetsuppdrag auktoritet att istället prioritera sådant som förvaltningsmässig och 

ekonomisk rationalitet (SOU 2007:10, s.288).     

Trots att new regionalism i det närmsta uppges ha ersatt den äldre teorin (Syssner 2006, s.14), 

visade analysen att denna har sämst förklaringskraft på den svenska regionreformen. New 

regionalism utgår från regionernas egenintressen. I en regionaliseringsprocess ska regionerna 

därför utvecklas efter egna förutsättningar och syften, samt på eget initiativ. Studien visar 

tvärtom att staten istället för regionen är den främsta aktören. Det är t.o.m. så att trots påstådd 

avsaknad av engagemang och enighet i frågan från lokal/regional nivå, avser staten likafullt 



 
 

32 
 

genomdriva reformen. Att regionerna dessutom förmodas stöpas efter samma mall snarare än 

att tillåtas utvecklas individuellt och asymmetriskt, talar emot new regionalism som 

förklaringsmodell.  

I såväl Ansvarsutredningen som i direktivet noteras tydliga tendenser till resursfördelning likt 

den som beskrivs i avsnittet om old regionalism. Regionerna ska bli mer jämnstora och skapa 

likvärdighet på flera plan. Egentligen kan hela projektet sägas ha en fördelningstanke som ska 

resultera i att regionerna bättre kan bidra till nationalstatens tillväxt.  

 

 

6 Sammanfattande diskussion 

6.1 Demokrati 

Både Ansvarskommittén och direktivförfattarna resonerar utifrån demokratiaspekter. Två 

tendenser kan utläsas. Den ena är att demokrati huvudsakligen diskuteras utifrån premissen att 

regionerna de facto ska inrättas, oavsett vad. Att regionerna föreslås överta vissa av 

länsstyrelsens ansvarsområden och landstingets beskattningsrätt, tyder på att 

demokratiargumentet används som ett regionaliseringsmotiv. Att regionfullmäktige tillsätts 

genom direktval anses också legitimera en regionförstoring. Dessa förändringar hävdar jag är 

organisatoriska och juridiska, varför dimensionen demokrati i textunderlagen talar för 

bildandet av administrativa regioner.  

Analysen visade även att förslaget att regionerna ska överta ansvarsområden från 

länsstyrelsen inte entydigt talar för minskad statlig inblanding på regional nivå. 

Ansvarskommittén betonar att länsstyrelserna måste befästa sin roll som statens representant, 

dvs. inte företräda länet gentemot staten. Decentraliseringentendensen bedöms därför 

tvetydig; ökad demokratisk legimititet i beslutsfattandet på regional nivå, samtidigt som den 

statliga insynen ökar. 

Den andra tendensen är att de textstycken som handlar om en demokratisk indelningsprocess 

är varsamt formulerade. Man hyllar först demokratiidealet och vikten av berörda parters 

delaktighet i processen inför ny gränsdragning. Emellertid konstateras orimligheten i att ett 

överdrivet demokratisk medansvar skulle förmå styra arbetet framåt (SOU 2007:10, s.297). 

Något som därför talar emot att demokrati skulle motivera regionreformen är att många av 
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formuleringarna pekar på att reformen blir ett faktum – oavsett vad opinionen har att säga om 

saken. Ett sätt att kringå opinionens medbestämmande tycks vara att hävda  nödvändigheten 

av snäva tidsfrister (ibid. s.300-2). Ett annat är att påtala orimligheten i att alla berörda 

lokala/regionala aktörer någonsin skulle kunna nå enighet i frågan (ibid. s.297). Skyndsamhet 

och oenighet anges även som förklaring till varför ett tydligt statligt ledarskap anses 

nödvändigt. Detta statliga ledarskap bedöms jämförelsevis nå störst framgång i administrativa 

regioner. 

Det förefaller tvivelaktigt att demokrati skulle vara den största drivkraften bakom projektet. 

Analysen visar att varken Ansvarskommittén eller direktivets avsändare överhuvudtaget tycks 

ha märkt av några lokala/regionala initiativ till en regionreform (ibid. s.301). Jämförelse görs i 

Ansvarsutredningen med Skåne- och Västra Götalandsprojekten, att något liknande regionalt 

initiativ ” kan ännu inte skönjas på något annat håll i landet” (ibid.). Att inte medborgare och 

regionala aktörer själva kunnat se fördelarna och tagit initiativ, tyder på att 

regionaliseringsmotiven huvudsakligen är andra än att vidmakthålla en vital demokrati (ibid. 

s.13).  

Tendensen att tona ned regionprojektets behov av demokratisk legitimitet inför 

gränsdragningen exemplifieras av den selektiva citeringen av lagtext 1979:411, §1. Lagen 

anger förutsättningarna för ändrad indelning, men i direktivet har man slopat en viktig 

demokratiaspekt. Nämligen att ”särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål 

och synpunkter”. Detta kan tänkas ha negativ inverkan på utredningsgruppens 

hänsynstaganden till medborgarperspektiv. 

 

6.2 Effektivitet 

Dålig samordning och resursspill framställs i de båda analyserade dokumenten som det största 

problemet på subnationell nivå. Idéanalysen visar även att flera demokratiargument snarare 

handlar om effektivitet i offentlig förvaltning. Den sektorisering som präglar regional nivå 

innebär en otydlighet inför vem som ansvarar för vad. Svårighet till ansvarsutkrävande 

innebär en demokratisk brist, men utifrån det resonemang som förs bedöms denna otydliga 

rollfördelning snarare som ett effektivitets- och samordningsproblem. Effektivitetsargument 

motiverar därför till mycket hög grad regionreformen. Detta förklaras även av att 

dimensionens vida omfång inrymmer både begreppet kostnadseffektivitet och 
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förvaltningsmässig rationalitet (ibid. s.249, 288). Sammantaget talar effektivitetsargumentet 

för en administrativ regionmodell. 

 

6.3 Rättssäkerhet 

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det framförallt hälso- och sjukvården som har mest att tjäna på 

en regionbildning. Landstingens skiftande befolknings- tillika skatteunderlag omöjliggör en 

garanti om likvärdig vård i hela landet.  Den statliga styrningen uppges generellt ska minska 

för att istället inriktas mot att tillgodose likvärdig hälso- och sjukvård.    

En förvirrande avvägningsproblematik kan identifieras i utredningarna mellan aspekterna 

rättssäkerhet, enhetlig administration och mer funktionella regioner. Stora och glest befolkade 

län riskerar ofta bristande säkerhet just i fråga om likvärdig och god vård. Strikt 

administrativa indelningar betyder exempelvis att om man råkar bo på viss sida länsgränsen 

kan avståndet bli långt till det egna länssjukhuset. Funktionsbaserade regioner skulle minska 

problemen ur medborgarsperspektiv, men skapa asymmetriska regioner vilket inte anses 

önskvärt. Någon tydlig regionmodell kan därför inte identifieras utifrån 

rättssäkerhetsperspektivet. Kommittén förordar dock en helhetslösning där ett centralt direktiv 

utgör den mall som hela landet ska anpassas efter. Denna önskan om uniformitet talar för 

bildandet av administrativa regioner (SOU 2007:10, s.23, 83).  

  

6.4 Identitet 

Det finns inget konkret som talar för bildandet av kulturella regioner utifrån någon av 

dimensionerna, inte heller identitet. Ansvarskommittén skriver t.om. att det inte är önskvärt 

med identitetsbaserade regioner (ibid.s.287). Trots detta har analysen kunnat notera en 

intressant tvetydighet i resonemangen kring identiteters betydelse för regionskapande.  

Jag lade själv till denna dimension i tron att det vore önskvärt att värna om eventuella 

historiska/kulturella identiteter. Hänsyn till denna dimension skullle även kunna minska 

eventuellt lokalt motstånd som kunde uppstå om den nya gränsdragningen skulle separera 

etablerade regionala grupperingar. Ju längre jag kom i analysen desto mindre förvånad blev 

jag dock över att identitet inte tillåts ta större utrymme i regionprojektet. Sverige har helt 

enkelt inte på samma sätt som i t.ex. Spanien specifika folkgruppers intressen att ta hänsyn 

till. Motsvarigheten skulle vara våra samer, dock skrivs inget kring dem i någon av 
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utredningarna. Jag hade däremot gärna sett ett resonemang kring vad hänsyn till identiteter 

kunde ha för för- och nackdelar. En för mig tydlig nackdel vore risken att man tillgodoser en 

grupps intressen på bekostnad av en annans. Det kunde alltså ha argumenterats i 

utredningarna för att det är politiskt försvarbart att inte låta identiteter/folkgrupper påverka 

hur regionerna utformas. Detta saknas, och jag bedömer också att de stycken som behandlar 

identitet är högst tvetydiga. Ena stunden är regional identitet en viktig faktor, andra gånger 

inte alls önskvärt. 

 

6.5 Övrigt 

Asymmetriska regioner och miljömål har diskuterats under denna rubrik. Min slutsats är att 

ingen vidare anpassning till områdens olika förutsättningar kommer att ske i gränsdragningen. 

Uniformitet i storlek och utformning bedöms vara viktigare än pluralism. Miljöaspekten kan 

även den inordnas under ett effektivitetsargument. Större regioner betyder större kraftsamling 

för att nå bl.a. miljömål. 

 

 

7 Slutsatser 

Studien sökte svar på vilka motiv som ligger bakom den svenska regionreformen. Efter en 

sammanställning av idéanalysen av både Ansvarsutredningen och direktivet bedöms det att tre 

av de fyra dimensionerna till hög grad motiverar regionprojektet. Demokrati, effektivitet och 

rättssäkerhet har diskuterats flitigt och har alla tre i olika utsträckning motiverat en reform. 

Effektivisering av offentlig förvaltning lyfts fram som det tydligaste motivet i båda texterna.  

Jag gör bedömningen att detta enligt de båda textunderlagen ska uppnås genom att skapa mer 

uniforma administrativa regioner.  

Demokratiargumentet bedöms som ett förhållandevis relevant motiv sett utifrån visionen om 

de färdigställda regionerna. Däremot bedöms den demokratiska legitimiteten som bristfällig i 

själva indelningsprocessen. Min framförda hypotes får således bara visst stöd – 

administrationen är definitivt prioriterad, men medborgarperspektivet är bara delvis 

försummat. Identitet har diskuterats i den mer omfattande Ansvarsutredningen men det kan 

konstateras att denna dimension inte kommer att vara tongivande i utformningen av 

regionerna.  



 
 

36 
 

Rättssäkerhet per se har endast svag betydelse då många av de påstådda argumenten i grund 

och botten handlar om effektivitet. Identitet är helt underordnat de övriga värdena. Inget talar 

för att identitet i någon konkret mening legitimerar en regionreform.   

Texterna visar på viss insikt om betydelsen av mer funktionellt utformade regioner i 

framtiden. Däremot är det obestridligen så att effektivare administration bedöms som 

lösningen på merparten av den regionala nivåns utmaningar. Studien kan således konkludera 

att storregionsprojektet pekar mot utformningen av administrativa regioner, där viss hänsyn 

till utseendet på lokala arbetsmarknader kan förväntas att tas vid gränsdragningen. Inget talar 

för bildandet av kulturella regioner.  

 

Studien hade även en teoriprövande ambition. Jag kan konstatera att bidrag från flera 

förgreningar inom teorin regionalism begripliggör det svenska regionprojektet. Tydligt är 

dock att new regionalism, trots dess breda omfång och starkt liberala syn på regionalisering, 

har mycket liten koppling till denna specifika regionreform. Beskrivningen att new 

regionalism ersatt den gamla belyser också det härskande forskningsläget och denna studies 

inomvetenskapliga relevans. Merparten av den tidigare forskningen baseras på regionernas 

egna strävanden, istället för som i detta fall, statens. Den betydligt starkare kopplingen till old 

regionalism och framförallt region building har därför rimligtvis sin förklaring i uppsatsens 

osedvanliga ”uppifrånperspektiv”. 

 

 

8 Avslutande kommentar 

Ett förslag till vidare forskning vore större fokus på regionaliseringens betydelse för 

medborgarna. Vad skulle en rikstäckande opinionsundersökning säga om gemene mans 

kunskaper om och åsikter i regiondebatten? Kanske skulle en sådan visa att det visst finns ett 

behov av att värna om en regional identitet, även i mångfaldens Sverige. I ett vidare 

perspektiv kunde en jämförande fallstudie av exempelvis de nordiska länderna försöka 

identifiera vilken sorts geografiska gränser som anknyter bäst till hög grad av upplevd 

regional tillhörighet.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga A 

Kartbild över fördelningen av det regionala utvecklingsansvaret

 


