
 

2016-02-08 

 

Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp. 

Blekinges tänkbara framtida 

regiongränser  

 
En studie om regionbildning 

 

Författare: Jan Carlson 

Handledare: Hans Andrén 

Examinator: Bosse Hansson 

Termin: HT15 

Ämne: Geografi 

Nivå: Grundnivå 60-90 hp. 

Kurskod: GEC531 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Uppsatsens syfte var att  belysa regionfrågan. Att undersöka om politikernas åsikter, i 

Blekinge och dess grannlän, möjliggör en framtida regionbildning där Blekinge ingår. Studien 

byggde på en kvantitativ enkätstudie där ordinarie förtroendevalda i samtliga Blekinges 

kommuner samt i Blekinge Landsting, Kalmar Landsting, Region Kronoberg och Region 

Skåne fick möjlighet att säga sin åsikt. Svaren  speglades i regionteori och analysen visade en 

splittrad svarsbild. Uppsatsens hypotes var att Blekinge inte har en given och självklar 

framtida regiontillhörighet och att synen på framtiden skiljer sig beroende på var i länet du 

bor. Frågeställningen som uppsatsen avsåg att besvara var: 

 

● Hur ser de förtroendevalda politikerna på Blekinges möjligheter till en framtida 

regionbildning? 

Enkätundersökningen byggde på svar från 264 av de 597 ledamöter som tillfrågats och visade 

på tydliga tendenser som stödde hypotesen. Uppsatsens frågeställningar kunde besvaras. 

Blekinge har inte en självklar regiontillhörighet, i alla fall inte hos de förtroendevalda. De 

undersökta gruppernas svar hade konsensus om att Blekinge borde ingå i en större region, 

74,2% ansåg detta. Samtidigt menade 47,7% att Blekinge inte hade en självklar 

regiontillhörighet. När de som ansåg att Blekinge borde ingå i en större region, eller att hade 

en självklar regiontillhörighet, fick svara på hur en framtida region där Blekinge bäst skulle se 

ut blev svarsbilden splittrad.  

De förtroendevalda politikerna som medverkade i undersökningen ser inte samma framtid 

gällande Blekinge och vad som är en bra regiontillhörighet. Detta gäller, med ett enstaka 

undantag, oavsett partitillhörighet eller geografisk verksamhetsort. 

 

Nyckelord 
 

Regionbildning, Blekinge, Regionteori, Regiontillhörighet, Gränser, Indelningar, Kvantitativ 

enkätundersökning, Skåne, Kronoberg, Kalmar  

 

Tack 
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1. INLEDNING 

Frågan om de gränser och indelningar som vi har i Sverige är bra och rätt, är inte ny. Den har 

diskuterats så länge människan har hävdat rätten att bestämma över ett geografiskt område. 

Många är intresserade när de gränser som rör vår vardag ifrågasätts.  

 

Blekinge är ett geografiskt litet område beläget i Sveriges sydöstra hörn. När man som 

Blekingebo exempelvis är på besök i Mellansverige eller i norra Sverige och de hör ens 

dialekt  händer det att de frågar varifrån Skåne eller Småland man har sin härkomst. Blekinge 

verkar vara lättare att missa än dess geografiska grannar. Blekinge län hade 154 157 invånare 

år 2014. Bara två län, Gotland och Jämtland, har färre invånare. Betraktat i antalet invånare 

per areal så bor det mycket folk i Blekinge, då endast fyra regioner har en högre 

befolkningstäthet 2014 (Statistikdatabasen SCB). Bara två av dem är markant 

befolkningstätare områden och det är Stockholms län och Skåne län. Jämförs Blekinges 

befolkningstäthet med riket är siffran för Blekinge mer än dubbelt så hög som siffran för riket 

i helhet. Detta till trots kallas Blekinge ofta för södra Sveriges Norrland, ett område som 

ligger lite vid sidan om. Varför denna inledning och dessa lite motsägelsefulla siffror? 

Statistik kan som bekant visa det mesta, beroende på vad och hur man mäter.   

Mellan 1971 och 1997 har, i Sverige, några mindre ändringar gällande kommungränser gjorts 

medan län och landstingsgränserna inte ändrats. I slutet av denna period blev det tydligt att 

dåvarande regering hade en önskan och en målsättning att Sveriges geografiska karta skulle 

ändras (Karlsson 2006 s. 53). Det gällde det att skapa bättre förutsättningar för framför allt 

landstingen. Länsgränserna skulle ses över. Det fanns en ambition om att fler större regioner 

borde bildas, men hur lämnades upp till de lokala politikerna. Det var de som förväntades ta 

kontakt med dem som de ansåg kunde vara intressanta samarbetspartners.  

Blekinge drogs, i likhet med övriga delar av Sverige, med ekonomiska problem som framför 

allt syntes i landstingets svårigheter att få sjukvårdsbudgeten att gå ihop. Debatten fördes högt 

om huruvida Blekinge borde ingå i en större region för att bättre kunna möta framtiden eller 

om Blekinge bäst löser sina problem inom ramen för de gränser som råder nu. Tankarna om 

en sydsvensk större region hördes i media. Försöksverksamheter med nya lösningar på de 

gamla län och landstingens gränser och ansvarsfördelning hade resulterat i bildandet av 
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Region Skåne, Västra Götaland, Region Halland och Region Gotland (Svensk 

Författningssamling 2010:630). 

 I det två förstnämnda försöken ändrades gamla gränser och nya större områden bildades. I de 

två sistnämnda försöken skedde ändringarna inom ramen för de fysiska gränser som redan 

existerade. Fanns det något som talade för att Blekinge skulle kunna ingå i ett nytt, större 

sammanhang? Hur skulle  det påverka de nuvarande gränserna. Sedan dess har frågan svalnat 

och debatten förts mest utanför medias ljus, men det betyder inte att frågan är död även om 

inte fler gränser har dragits om. Nu, 2015, är frågan inte lika starkt belyst i media men mer 

aktuell än någonsin. Sittande regering har, i skrivande stund, tydligt signalerat att det är 

önskvärt att ändra på Sveriges indelning (Dir.2015:77 s. 2). En utredning ska presentera sitt 

slutbetänkande 31 augusti 2017 och förslaget ska träda träda i kraft januari 2023. Kommittén 

ska senast den 29 februari 2016 ha lämnat en delredovisning av läget. Om kommittén anser 

det möjligt får vi se gränsändringar som ska kunna träda i kraft redan 1 januari 2019. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017 (a.a.). 

 

 

1.1 Problemformulering 

 

Uppsatsen avser att belysa regionfrågan för att undersöka om Blekinge är en naturlig del av 

en framtida större region. Behöver gränser ändras för att bäst lösa problem och följa med i 

utvecklingen? Blekinge är ett län, landskap och landsting som inte är ett självklart och 

homogent område, enligt undertecknad. Det finns stor skillnad i tillhörighetskänsla beroende 

på var i länet du bor. Blekinge har förvisso historiskt tillhört Skåneland tillsammans med 

Skåne och Halland men finns det någon gemensamhetskänsla idag? Kalmar och Kronoberg 

har historiska och kulturella gemensamma nämnare men känner de några kopplingar till 

Blekinge?  

Blekinges administrativa centrum ligger geografiskt långt ifrån centrum av länet ute vid 

kusten, långt ner i det sydöstra hörnet. Invånare i de västra delarna vänder sig väster ut för 

exempelvis arbete, studier och sjukvård. Kan en ny region där Blekinge skulle ingå i bli något 

annat än en administrativ region? Hur ska den nya regionen se ut? Finns det några “givna” 

nya geografiska gränser?   

Skåne har nyligen gått igenom en geografisk och administrativ förändring där de gamla 

länsgränserna ändrades. Skåne har dessutom ett befolkningsunderlag som är mer än dubbelt 
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så stort som Blekinge, Kronoberg och Kalmar tillsammans. Är det intressant för Skåne att ta 

med Blekinge i en ytterligare större organisation? Känner Kronoberg och Kalmar att Blekinge 

självklart ska bilda en region tillsammans med dem? Kronoberg och Kalmar har geografiskt 

inte genomgått några gränsändringar men har bildat administrativa regioner med uppgifter 

som tidigare vilat hos landsting och länsstyrelse. Blekinge och dess gränser, geografiska såväl 

som administrativa är fortfarande oförändrade. Vad händer? Kan Blekinges förtroendevalda 

enas om vad de vill? Detta är olika frågor som uppsatsen ska belysa.  

 

1.2 Syfte, frågeställning och hypotes 

Syftet med denna uppsats är att belysa regionfrågan och huruvida politikernas åsikter i 

regionfrågan möjliggör en regionbildning där Blekinge ingår. Syftet är även att undersöka om 

det finns grund för uppsatsens hypotes, som presenteras efter frågeställningen nedan.  

Som stöd för att uppnå detta syfte har uppsatsen följande frågeställning: 

● Hur ser de förtroendevalda politikerna på Blekinges möjligheter till en framtida 

regionbildning? 

 

Uppsatsen har en hypotes: Blekinge har inte en given och självklar framtida 

regiontillhörighet. Synen på framtiden skiljer sig åt beroende på var i länet du bor.  
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

För att få ett underlag till uppsatsen är det önskvärt att komma i kontakt med dem som har 

mandat att besluta, våra folkvalda politiker. I syfte att undersöka detta kan antingen en 

kvalitativ eller kvantitativ metod tillämpas (Bryman 2011). Denna uppsats bygger på en 

kvantitativ enkätstudie. För att kunna få ett svar på om det finns någon given plats för 

Blekinge i ett Sverige med nya gränser har våra förtroendevalda fått svara på hur de ser på 

frågan. Så här långt har regeringen varit tydlig med att det är viktigt med en politisk enighet. 

En politisk oenighet har stoppat exempelvis Västernorrland i deras önskan att få bilda region. 

Samtidigt finns det en bild hos mig att de som är förtroendevalda har stora mängder 

utredningsmaterial och mejl att hantera i sin vardag. Men för att kunna få svar som går att ha 

som grund för en analys behövs en enkät som inte bjuder för stort motstånd. Frågor kan 

ställas på många olika sätt beroende på syfte (Bryman 2011 s. 248). Denna enkät har 

utformats med enbart slutna faktafrågor, attitydfrågor. Enligt Hultåker (2012 s. 141). Den ska 

vara snabb och enkel att sätta sig in i och inte ta lång tid att besvara. Därför utfördes 

undersökningen i form av en webbenkät, i stället för en pappersenkät, för att sannolikheten för 

en god svarsfrekvens bör öka. Det blev dessutom möjligt att få ett större 

undersökningsområde, vilket ger studien bredd.  

 

Enkäten skickades till alla förtroendevalda i Blekinges fem kommuner samt landstinget i 

Blekinge, för att det är de som i stor utsträckning fattar beslut om Blekinges gränser ska 

ändras. För att bredda underlaget och få möjlighet att se hur de angränsande områdena ser på 

Blekinges eventuella regionbildning, skickades även enkäten till de förtroendevalda i Region 

Skåne, Region Kronoberg samt Landstinget Kalmar. 

 

Enkätstudien är genomförd under perioden 13/11-11/12 2015, i form av ett googleformulär 

med fem slutna klickfrågor. För mer information om frågornas formulering se Bilaga 1. De 

två första frågorna kan besvaras med ja eller nej. Fråga nummer tre besvaras enbart om någon 

av de första frågorna besvarats jakande. Denna fråga besvaras genom att klicka på ett av sex 

alternativ på hur en bra, framtida region skulle se ut. De två sista frågorna var markörfrågor 

om vilket parti som den svarande representerar i fullmäktige samt vilken 

fullmäktigeförsamling som svarande är förtroendevald ledamot i. Dessa frågor är ställda för 
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att det gör det möjligt att jämföra de förtroendevaldas åsikter geografiskt och även 

partipolitiskt. Enkäten besvarades anonymt. 

 

För att enkätstudien ska kunna analyseras används vetenskapliga teorier om regioner och 

regionbildning, som beskrivs i kapitel 3. Blekinge och dess gränser belyses även historiskt för 

att få perspektiv och djup i analys och diskussion.  

 

Via tjänstemän förmedlades antingen sändlistor eller hjälp att dela vidare enkäten med dess 

följebrev. När det gällde att få ut enkäten till landstinget Kalmars ledamöter fick enkäten delas 

ut i pappersform, då mindre än hälften av ledamöterna inte hade lämnat ifrån sig någon 

mejladress till någon samordnare på landstinget. I detta fall delades enkäten ut i samband med 

fullmäktigemöte 18/11-15. Detta fick jag hjälp med av landtingssekreteraren  att göra. Enligt 

Bryman är det lämpligt att även skicka påminnelse till de respondenter som inte inom rimlig 

tid besvarat enkäten (Bryman 2011 s. 231).Till samtliga grupper har därför en påminnelse 

skickat ut ca två veckor för att öka svarsfrekvensen.  

 

 

2.1 Avgränsningar 

Som avgränsning har valts att endast låta ordinarie förtroendevalda ledamöter ingå i 

undersökningsgruppen. Detta trots medvetenhet om att många av de ordinarie ledamöterna 

ofta är ersatta av suppleanter. För att minska risken för att ett stort parti med många 

suppleanter, där ett stort antal väljer att delta i studien, jämfört med ett litet parti med få 

suppleanter som deltar skulle kunna ge en felaktig politisk svarsbild har enbart de ordinarie 

tillfrågats. Urvalsgruppen anses då spegla det aktuella politiska läget i de undersökta 

grupperna. Det totala antalet ordinarie ledamöter i de nio grupper som undersökts är 597 st.  

 

En del av regionfrågan berör även länsstyrelsen och dess möjligheter att på bästa sätt kunna 

utföra sitt uppdrag. Dessa grupper har utelämnats då endast landshövdingen är politiskt 

tillsatt. Det finns olika regionförbund ex Region Blekinge som arbetar med bl.a. kulturfrågor. 

Dessa har kontaktats för hjälp med uppslag och utredningsmaterial men inte tillåtits delta i 

enkätundersökningen. Detta främst för att mycket av regionfrågan handlar om län, kommun 

och landsting samt de skattefinansierade verksamheterna. Det är i mångt och mycket hos de 

förtroendevalda i dessa församlingar som ansvaret, om hur en framtida geografisk indelning 
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kommer att se ut, vilar. Blir det inte ett någorlunda enhetligt svar från dem finns det stor risk 

att det blir fortsatta svårigheter att bilda någon ny region för Blekinge. 
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3. REGIONTEORI 

 

Att definiera begreppet region är inte helt självklart. Många har försökt och vad de kommer 

fram till är på många sätt beroende av vilken vetenskaplig disciplin som de är verksamma 

inom. Regionen dök upp hos tänkare på 1800-talet och sågs som en motpol till begreppen 

nation och centralisering (Gren 2002 s. 10). Regioner ansågs som en uppdelning i mindre 

enheter med visst självbestämmande samt med någon sorts ledare som hade ansvar och kunde 

utkräva skatter, administration och ordning. Regionen hamnade mitt emellan det centrala och 

lokala (a.a.; Gidlund 1992 s. 12).  

  

Gren tar upp den norske proffessorn Veggelands tre perspektiv när han definierar regioner: 

Den funktionella, den administrativa och den kulturella (Gren 2002). 

 

1) Den funktionella regionen: Innebär att geografiska enheter samlas kring ett gemensamt 

intresse. Avgränsningen sker genom beroendeförhållanden mellan människor och 

anläggningar, om arbetsplatser, bostäder och de serviceanläggningar som behövs (Jönsson 

2007 s. 107). En funktionell region kan vara gränsöverskridande. Öresundsregionen är ett 

exempel på en funktionell region. Politiska beslut kan underlätta och stärka den funktionella 

regionen, men rörelserna och banden finns ofta där ändå. En funktionell region ändras med 

tiden då nya rörelsemönster skapas eller gamla rörelsemönster dör ut (Gren 2002 s. 15). 

 

2) Den administrativa regionen: Har tydliga gränser som kan ritas på en karta. Dessa har 

skapats genom politiska beslut, i ett syfte att underlätta administrering av en viss verksamhet. 

Sveriges indelning i län och landsting är tydliga exempel på administrativa regioner. Dessa 

gränser blir lätt föråldrade då de inte tar hänsyn till förändringar i samhället. De speglar hur 

samhället såg ut då gränserna drogs. Många av dessa gränser upplever vi som självklara och 

vi är ibland inte medvetna om varför de finns just där de finns förrän nya politiska beslut vill 

ändra på dem. Ofta genom en decentraliceringsprocess. Exempel på detta kan ses i de 

regionförsök som gjordes 1999 i Sverige (a.a. s. 15f). Se avsnitt 4.2 i uppsatsen.  

 

3) Den kulturella regionen: Är en region med en stark kulturell/historisk identitet. Exempel 

på kulturella regioner är Katalonien, Baskien och Skottland, där flera kulturella särarter enar 
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området (a.a.). I Sverige har ingen av våra län lika starka särdrag, möjligtvis att dessa kan 

skönjas i Skåne och Gotland (Karlsson 2006 s. 23). 

 

Inom Europeiska Unionen finns en definition av regioner, där områden delas in i NUTS   

(Nomenclature des Unités Territoriales pour la statistique). Som namnet antyder så är syftet 

att få regional jämförbar statistik. Detta system är baserat på EU:s medlemsländers egna 

administrativa regioner och är ordnat efter regionernas storlek, mätt i invånare. I denna 

indelning finns tre storlekar på regioner: NUTS 1- är områden med 3-7 miljoner invånare. 

NUTS 2- är områden med 800.000-3 miljoner invånare och NUTS 3- är områden med 150 

000-800 000 invånare (EUR-Lex 2014). Regionernas egen lobbyorganisation , AER 

(Assambly of European Regions), har ett eget koncept för att definiera en region. De menar 

att region är nivån direkt under staten.  

 

Inom kulturvetenskapen är regionbegreppet mer eller mindre synonymt med “rumslig”, det 

vill säga en yta som har en tydlig geografisk avgränsning. Hur stor denna yta är kan variera. 

Ur ett perspektiv kan Europa ses som en region och då jämföras med Asien eller Amerika. På 

samma sätt kan ett landskap eller en stad definieras som en region.  

 

Keating (1998) menar att en region inte bara är en institutionell enhet, utan även en samling 

av sociala interaktioner inom dess gränser. En region är ett område som hålls samman genom 

att dess beståndsdelar har en eller flera gemensamma egenskaper. Hagget (2001) menar att 

regioner kan indelas utifrån de som kan urskiljas genom en egenskap ex ett område med 

mycket brant terräng, en kombination av flera egenskaper ex utsatta områden i en stad genom 

grad av arbetslöshet, bostadsstandard och kriminalitet eller som områden där all mänsklig 

påverkan tas med. Den sistnämnda kategorin är dock ett diskussionsämne som delar geografer 

i två läger. Vissa anser att områden kan vara “naturliga regioner” medan andra menar att det 

inte existerar några “naturliga regioner” utan att regioner skapas hos dem som bestämmer sig 

för att studera dem.  

 

Oavsett vilka kriterier vi väljer kan geografiska regioner delas in utifrån om de är 

formella/enhetliga eller funktionella/nodala (a.a.). En formell/enhetlig region är ett område 

där hela har de egenskaper eller särdrag som efterfrågas ex hela området har mycket brant 

terräng. En funktionell/nodal region har en eller flera tydliga noder/centralorter som 

omgivningen attraheras av och är sammanlänkad med. Den stora skillnaden mellan dessa två 
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regioner finns i dess omgivning. Formella regioner har ofta tydliga skarpa gränser medan 

gränsen i en funktionell region är mer otydlig och försvagas ju längre från centralorten man 

kommer (Hagget 2001 s. 367).  

 

Paasi (2001 s. 518) beskriver regionen som en spatial (rumslig) enhet mellan riks- och 

lokalnivå. Regionen kan dock sättas i andra spatiala skalor, så väl mindre som större. Paasi 

menar dock att den vanligaste geografiska indelningen är i de tre grupperna: formella, 

funktionella och administrativa regioner. Där den formella (och homogena) regionen är ett 

resultat av klassificering när forskare indelat områden efter ett/flera natur-/kulturelement. Den 

funktionella är ett resultat av forskare när de vill kunna gestalta regionens dynamik i 

förhållandet mellan centrum och dess omgivningar. De administrativa regionerna, ex län, 

landsting och kommuner, har uppstått genom administrativa beslut.  

 

Den klassificering som oftast används vid regionplanering är den funktionella, medan den 

formella ofta används när ett område ska undersökas på beställning. Paasi menar att den 

formella kan vara viktig med tanke på förvaltning och invånarnas identifikation. Vidare 

skriver han att den funktionella i bland missar människornas vardagliga erfarenhet. Han 

menar att det är ett mål att problematisera regionen ur olika synvinklar och varierande 

perspektiv.“Vilken betydelse “regionerna” har kan bli ett resultat av den i praktik och 

diskurs sammansatta konstruktion” och att man kan “konstatera att regionerna och deras 

identiteter i den nya europeiska diskussionen i allt högre grad blivit sociala, politiska och 

ekonomiska konstruktioner, som kan vara tämligen lösryckta från de inom området bosatta 

människors vardag eller regionala medvetenhet” (Paasi 2001 s. 520). 

 

Ett sätt att mäta och ta fram funktionella regioner är indelningen i så kallade lokala 

arbetsmarknadsregioner, LA-regioner. Dessa utgår från arbetsmarknadens funktionssätt 

gällande utbud och efterfrågan på arbetskraft. Här mäts arbetspendlingsströmmar till och från 

arbetsplatser. LA-regioners gränser ändras över tid när pendlingsströmmarna förändras (SCB 

2016). Inom LA-regionen är tanken att människor ska kunna bo och arbeta utan att behöva 

lägga lång tid på arbetspendling. Kommunen är den minsta byggstenen när LA-regioner 

utformas (Hansson 2013 s. 45). Denna statistik presenteras kontinuerligt och visar vilka 

kommuner som har en stor utpendling och vilka som är lokala centrum som drar till sig 

arbetskraft (Se Figur 1). För Kristianstad har Sölvesborg etablerat sig som en del av 

upptagningsområdet när det gäller arbetskraft. “ I den östra delen mot Blekinge ingår nu 
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Sölvesborgs kommun (Blekinge län) i Kristianstads LA-region.” (Region Skåne 2001 s. 20). 

“Från en stor del av västra Blekinge finns pendlingsmöjligheter till Kristianstad” (Amén 

m.fl. 2001 s. 33). 

 

 

©SCB  

Figur 1. Karta över Lokala arbetsmarknader (LA09) Local labour markets 

(http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0207/_dokument/LA2009_KARTA.pdf 2009) 
  

 

 

Nilsson skriver att ”En region är ett territorium, 

ett geografiskt område, på vilket ett stort antal aktörer – personer, entreprenörer, företag, 

myndigheter, etc – agerar för att uppnå sina mål eller realisera sina drömmar. 

Ingen, bortsett från den regionala politiska administration, agerar för att utveckla 

regionen” (Nilsson 2011 s. 33). 

 

Lindeborg menar att man alltid måste ha territorialitet som ett första kriterium när man 

försöker att definiera begreppet region. Detta oavsett om vi pratar om relativt små 

inomstatliga områden, som i denna uppsats, eller om vi pratar om supranationella områden 

som EU eller Mellanöstern. Hon menar att många forskare gör begreppet diffust genom att 

bortse från territorialitet som första kriterium för att i stället låta andra kriterier vara primära, 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0207/_dokument/LA2009_KARTA.pdf
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så som historisk, kulturell, ekonomisk eller annan funktionell art. Hon anser att ett regionalt 

territorium inbegriper även dessa funktioner (Lindeborg 2008 s. 18).  

 

 

3.1 Uppsatsens användning av teorierna 

 

Denna studie kommer att betrakta Blekinge och dess territoriella gränser, de gränser som en 

eventuell regionbildning kommer att ändra. Uppsatsen kommer att se på regionen som ett 

administrativt område, som dess invånare kan identifiera sig som en del av. Där målet är att 

skapa en administrativ region, som samtidigt är en funktionell region. Att se identifikationen 

som enbart ett resultat av historiska faktorer är inte konstruktivt. Uppsatsen kommer att 

betrakta region som något som till största del är skapat med tanke på effektiv styrning och 

indelning av ett territorium. Författaren delar Paasis syn att historiska faktorer är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till när det ska diskuteras ett område och dess tillhörighet. Då betyder den 

ofta sedan gammalt, historiskt och kulturellt förankrade känslan mer hos dem som bor och 

lever där. Regionen är en administrativ enhet som måste vara funktionell för att varaktigt 

kunna fungera väl.  

 

 

3.2 Reflektion kring uppsatsens metod och genomförande 

 

Enkäten gav svarsalternativen ja/nej på de två första frågorna som handlade om Blekinge bör 

ingå i en region och om det finns en självklar region för Blekinge. Det finns en möjlighet att 

resultatet hade påverkats om ett tredje alternativ funnits. Det tredje alternativet skulle då varit 

“har ingen uppfattning/åsikt”. Min strävan att formulera frågorna värdeneutralt kanske skulle 

ha gjort att jag borde ha gett ett tredje alternativ. Det hade inte gjort efterarbetet med svaren 

svårare. 

 

Om den kvantitativa undersökningen hade kompletterats med någon öppen fråga hade fler och 

djupare analyser förmodligen kunnat dragits. Flera av politikerna hörde av sig via mejl och 

uttryckte en önskan om att få kommentera svaren på enkäten. Med tanke på storleken på 

urvalsgruppen för min uppsats hade det inte var möjligt då arbetet hade blivit väl stort. Detta 

får lämnas som en möjlighet för framtida forskning. 
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Intressant att ta upp är även att Kalmar Landsting inte hade en fullständig mejl-lista till sina 

förtroendevalda. Alla utskick till ledamöterna sker i pappersform. Enkäten delades därför ut i 

samband med ett fullmäktigemöte. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen från Kalmar. 

Kalmar är dock inte ensamma om att ha en svarsfrekvens som är under 40%. Både Region 

Skåne och Karlskrona kommun, som kunde lämna fullständiga mejl-listor med adresser, har 

också låg svarsfrekvens. 

 

Att använda kvantitativ metod för den här studien är en bra metod. Den gav möjlighet att nå 

ut till de som avsågs att nås. Möjligtvis kunde ytterligare påminnelser ha bättrat på mängden 

svar något. Nu var tiden begränsad så jag är nöjd med det ändå relativt stora intresset hos dem 

som fick enkäten. Den gjorde det möjligt att slutföra uppdraget.  
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4. GRÄNSER OCH INDELNINGAR UR ETT 

HISTORISKT PERSPEKTIV 

Detta kapitel avser att spegla vad som lett fram till nuvarande gränser och indelningar. Hur 

gränserna ändrats och vad som förelegat dessa ändringar. 

 

 

4.1 Sverige, gränser och indelningar 

Sverige får ses som en enhetsstat ur ett historiskt perspektiv. Ett land utan några riktiga 

historiskt starka regioner. Detta kan förklaras av att Sverige har en etniskt homogen 

befolkning och att landet i många hundra år varit en enväldig monarki. De regioner som har 

skapats har i första hand kommit till för att säkra en effektiv statlig myndighetsutövning 

(Nilsson 2011).  

 

Under 1600-talet länsindelades Sverige. Detta främst för att säkra möjligheterna för kungen 

att på ett effektivt sätt kunna ta in skatt från de områden han kontrollerade. Kungen utsåg en 

landshövding eller ståthållare att sköta detta i varje län. Länsförvaltningen i dag är i princip 

samma indelning som fastslogs i 1634 års regeringsform (Nilsson 2011). Sverige delades 

ursprungligen in i 23 län, eller hövdingedömen, samt överståthållardömet Stockholm, varav 

11 var i det egentliga Sverige. Till en viss del sammanföll gränserna med de gamla 

landskapens gränser, men landskapen var fler (Se Figur 1). Efter freden i Brömsebro år 1645 

och freden i Roskilde 1658 blev Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslän, Gotland och Jämtland 

delar av denna indelning. Efter 1720 bestod Sverige av 20 län förutom överståthållardömet. 

Länsindelningens gränser har i princip varit oförändrade sedan 1810, då Norbottens och 

Jämtlands län bildades (SOU 2004:128 s. 56). Länsindelningen sprängde bort den gamla 

landskapsindelningen, som då tappade sin administrativa funktion (Henning & Liljenäs 1994). 

 



  
 

14 

 

 

Figur 2. Sveriges landskap år 1560 (sv.wikipedia.org/wiki/Dalsland#/media/File:Sveriges_landskap_1560.png 

2010).  

Detta är den länsindelning som vanligtvis betecknas som landskap. En ny länsorganisation etablerades genom 

regeringsformen 1634 som ändrade landskapens utformning. 
Av dessa landskap slogs flera ihop i länsförordningen. 
 

Sverige har i dag 21 län. I dessa är det landshövdingen och länsstyrelsen som har till uppgift 

att bevaka staten Sveriges intressen i sina respektive länen. Det är de som ska ha tillsynen i de 

geografiskt indelade områdena. Då möjligheten att påverka politiken regionalt infördes, 

kompletterades denna organisation med bildandet av landsting. Detta genom 1862 års 

kommunalreform som lade grunden för det system av kommuner och kommunalt självstyre 

som vi har i dag. Detta var ett system där socknarna ersattes av 2453 kommuner som bestod 

av städer, köpingar och landskommuner. I denna reform skildes det mellan borgliga 

kommuner och kyrkliga kommuner som hade olika ansvarsområden. Genom en annan reform, 

landstingsförordning 1862, bildades Landstingen. som fick ansvaret för hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Landstingens geografiska gränser kom att sammanfalla med länens med 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalsland#/media/File:Sveriges_landskap_1560.png
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undantag av städer med fler än 25 000 invånare. Dessa städer stod utanför 

landstingsindelningen (Nilsson 2011). 

 

Denna form av organisation bestod fram till 1952 års kommunreform. En tydligare likriktning 

skedde 1971 efter nya direktiv från regeringen genom (SOU 1961:9). Genom denna skulle 

alla Sveriges kommuner ha minst 8000 invånare (SOU 1961:9 s. 182). I denna reform fanns 

det en regional motsättning mellan länsstyrelsen, som ser till staten Sveriges intressen inom 

regionens gränser, och landstinget som ska tillgodose behoven hos regionens invånare. 

Länsstyrelsens makt har med tiden minskat till förmån för ökat kommunalt självstyre. Detta 

har mestadels skett under 1900-talet. Samtidigt började olika regionala sektorsverksamheter 

bildas. Arbetsmarknadsstyrelsen är ett exempel på detta. Genom bildandet av dessa regioner 

har Sverige nu en asymmetrisk regional struktur, det vill säga att delar av landet har en annan 

indelning och struktur än övriga delar, som har kvar den gamla länsindelningen (Nilsson 

2011). 

 

 

4.2 Blekinge och dess gränser 

Blekinge som geografiskt område nämns först genom Ottar och Wulfstans resor på Östersjön 

runt år 890 (Johannesson 1984 s. 37). De berättade om sina resor för den engelska kungen 

Alfred den store. Blekinge beskrevs då som ett område tillhörande Svearna. De första säkra 

uppgifterna om var gränserna gick mellan Danskar och Svear finns i en uppteckning från år 

1050. I den beskrivs hur sex män från vardera land fastställer gränsen genom sex 

gränsmärken. Var två av dessa låg är inte helt säkerställt men att ett av dem var den så kallade 

Brömse sten är man överens om. Gränsläggningen visar tydligt att Blekinge tillhörde 

danakungens välde på 1000-talet. Från och med 1000-talet förutsätts Blekinge i sin helhet var 

befolkat (a.a.). Under 1100-talet pågår en maktkamp i Danmark men Danmarks inflytande 

består över Blekinge och dess geografiska indelning (Se Figur 2). Fram till 1658 tillhörde 

Blekinge Danmark. 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
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Figur 3. Johannes Steenstrups karta över Danmarks ældste inddeling 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Scania#/media/File:Administrative_division_of_denmark_in_medieval_times.jpg 

2005)   

 

Långt in på 1800-talet var häraderna den viktigaste geografiska tillhörigheten för vanligt folk. 

Det var på häradstingen som bygdens frågor avgjordes (Wetterberg 2014). Inom det område 

som i dag utgör Blekinge har tillhörigheten inte alltid varit given. År 1639 överfördes 

Jämshögs socken från Villands härad i Skåne till Blekinge. Från år 1658 stod Blekinge under 

Kristianstads län fram till 1680 då det förenades med Kalmar län. År 1683 upprättades 

Blekinge län, vilket har bestått oförändrat sedan dess. Blekinge omfattade då de fyra häradena 

Listers, Bräkne, Medelstad och Östra härad (Se Figur 3). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scania#/media/File:Administrative_division_of_denmark_in_medieval_times.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4msh%C3%B6gs_socken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Villands_h%C3%A4rad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristianstads_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/1680
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/1683
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Figur 4. Härader, med dess socknar, i Blekinge, från år 1863 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_h%C3%A4rader#/media/File:H%C3%A4radkarta_B

lekinge.png 2010) 

 

När den lokala självstyrelsen skulle organiseras och stadfästas i mitten av 1800-

talet hade det därför legat nära till hands att lägga den i häradenas knä. Men 

kommunfrågan drogs in i det politiska spelet kring ståndsriksdagens avskaffande. 

I häradet hade prästerna ingen roll att tala om, där satt häradshövdingen i 

högsätet. I stället blev det socknarna som omvandlades till kommuner, ofta med 

kyrkoherden som självskriven ordförande på stämman. Resultatet blev att 

häraderna reducerades till säte för domstolarna. De blev allt mer marginella i 

människors vardag. 
( Wetterberg 2014, s10).  

 

 

Socken var det äldre namnet för en kyrklig landsortsförsamling. 

 

Denna form av organisation bestod fram till 1952 års kommunreform (Se Figur 4). Efter 

krigen hade utvecklingen bland annat gjort att rörligheten hos befolkningen hade ökat. Fler 

hade bil och räckvidden för arbetspendling mellan hem och arbete hade ökat. På samma sätt 

påverkades räckvidden mellan hem och inköpsställen. Detta gjorde att många städer växte 

(Johannesson 1984 s. 317). Beslutet om att införa enhetsskola krävde ett befolkningsunderlag 

om minst 3000 personer vilket många av de gamla sockenkommunerna inte hade. Därför 

slogs flera kommuner i hop till storkommuner. Från 2281 till ungefär hälften (a.a.). Ungefär 

var tionde begärde (234 stycken), som svar på länsstyrelsens förslag till ny indelning, att få 

kvarstå som egen kommun. Ytterligare drygt 500 landskommuner ville ha en annan 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_h%C3%A4rader#/media/File:H%C3%A4radkarta_Blekinge.png
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_h%C3%A4rader#/media/File:H%C3%A4radkarta_Blekinge.png
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_h%C3%A4rader#/media/File:H%C3%A4radkarta_Blekinge.png
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sammanläggning än den föreslagna. En tredjedel avvisade därför länsstyrelsernas preliminära 

förslag till ny indelning (Nilsson & Forsell 2013)  

(Se Figur 5). Efter hand har kommungränserna justerats till de 290 som finns 2015. 

 

 

Figur 5. Kommunkarta för år 1952 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kommun1952_Blekinge.png 

2010) 

 

 

4.3 Utredningar och debatt om regional indelning i modern tid 

Frågan om Sveriges regionala administrationsstruktur har varit mer eller mindre pågående de 

senaste 50 åren. Den började diskuteras långt innan Sverige blev medlem i EU och har i stora 

avseenden handlat om hur den regionala politiska nivån ska kunna stärkas (Nilsson 2011). 

Samhället har gått och går fortfarande igenom en ständig förändringsprocess, där 

urbaniseringen har inneburit att länsindelningen i stor utsträckning förlorat sin betydelse för 

en rationell samhällsförvaltning. Statens kontroll genom länsförvaltning står mot 

intentionerna om länsdemokrati (Henning och Liljenäs 1994).  

 

Runt 1990 hördes debattörer i media. Tankar om en indelning i större enheter och om att 

ändra länsindelningen presenterades. Förslag om fem storlän som skulle göra det möjligt att 

skapa bra förutsättningar för att möta utvecklingen i det allt öppnare Europa dök nu upp. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kommun1952_Blekinge.png
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Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet skrev till regeringen om att 

länsindelningen borde utredas (Henning och Liljenäs 1994 s. 81). 

 

År 1991 tillsatte regeringen en ensamutredning som i sin slutsats kom fram till att 

länsindelningen var föråldrad, att den inte var naturlig, och att det fanns starka skäl att se över 

den geografiska indelningen (Karlsson 2006 s. 51). Om de nya gränserna skulle kunna ligga 

till grund för en fungerande regional samhällsplanering borde de utformas efter 

näringsgeografiska utgångspunkter. Regionerna borde avspegla naturliga kontaktmönster och 

resandeströmmar. Den funktionella regionen eftersträvades (Henning och Liljenäs 1994 s. 

83). Utredningen menade vidare att den geografiska indelningen inte kunde ändras över en 

natt, men att Sverige skulle fungera bättre om de dåvarande länen ersattes av 8-12 stycken 

storlän. Tre olika alternativ på hur dessa skulle kunna styras presenterades, varav ett var 

genom direktvalda regionala parlament. För Blekinges del föreslogs i debatten, som följde på 

utredningens förslag, att Blekinge skulle ingå i en Sydostregion tillsammans med Gotlands, 

Kronobergs, Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län (Karlsson 2006 s. 52).   

 

Ett förslag lades i slutet av 1991 fram om att skapa en västsvensk region som skulle omfatta: 

Värmlands, Hallands, Göteborg- och Bohuslän, Skaraborgs samt Älvsborgs län. De 

sydhalländska kommunerna Halmstad och Laholm och småländska Hyltebruk kände större 

samhörighet med Skåne och en eventuell framtida skånsk region. Kommunerna Storfors, 

Filipstad och Sunne som ligger i Värmland föredrog att orientera sig mot Bergslagen. Dessa 

kommuner deltog därför inte i satsningen liksom Lilla Edets kommun som trots sitt läge i 

Göteborgsregionen inte heller ville deltaga (a.a. s. 53). 

 

Regionutredningar har sedan dess med jämna mellanrum tillsats för att se över och belysa 

frågan. I regionutredningens betänkande, Regionala roller - en perspektivstudie, SOU 

1992:63 står att läsa:  

 

Å ena sidan måste Sverige tveklöst räknas in bland enhetsstaterna med en stark 

statsmakt med i princip oinskränkta befogenheter. Sedan de medeltida 

landskapen ersattes med län under stormaktstiden har federativa inslag i 

statsskicket aldrig på allvar diskuterats. Å andra sidan har Sverige samtidigt 

bland Europas stater den kanske längst drivna kommunala självständigheten 

med det mest vidsträckta kommunala ansvarsområdet...detta förhållande har en 

lång tradition från socknarnas tid och framåt. Landstingen är i sammanhanget 

unga men har trots det en mer än hundraårig tradition som huvudmän för 

sjukvård. 
(SOU 1992: 63.  Regionala roller [Elektronisk resurs] : en perspektivstudie : 

betänkande s. 19).  
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Vidare står det i samma utredning även:  

Inom den politiska demokratin motsvarar staten den centrala nivån, landstingen 

den regionala och den kommunala den lokala. Den offentliga förvaltningen har 

motsvarande indelning, men bilden kompliceras av att såväl stat som kommun 

finns representerade på den regionala nivån.  
(SOU 1992:63.  Regionala roller [Elektronisk resurs] : en perspektivstudie : 

betänkande)  
 

I sammanfattningen från 1993 års regionberedning bedöms den regionala och lokala nivåns 

betydelse öka på grund av samhällsutvecklingen. “Förutsättningarna för  ekonomisk 

utveckling och välstånd kommer i framtiden att bli alltmer beroende av de insatser som görs 

på regional nivå (...) områden som samtidigt utgör funktionella och administrativa regioner 

ökar i betydelse.”  (SOU 1995:27. Regional framtid: slutbetänkande s. 16). Här föreslogs en 

ny länsindelning för Västsverige och Skåne där utredningen tagit intryck från att det både från 

näringsliv och offentlig förvaltning rests krav på länssammanslagningar. Den här utredningen 

föreslog att Malmöhus län och Kristianstads län skulle slås ihop till ett län, med Kristianstad 

som residentstad. Malmö skulle bilda ett eget landsting och skulle därför undantas från 

sammanslagningen.  

För Västsveriges del föreslogs ett nytt län bildas genom att slå samman Göteborgs och 

Bohuslän med Älvsborgs och Skaraborgs län tillsammans med Kungsbacka kommun, som 

skulle brytas loss från Halland. Göteborg föreslogs precis som Malmö att stå utanför 

sammanslagningen för att i stället bilda ett nytt landsting (a.a.).  

 

Efter riksdagsbeslut 1996 startades försöksverksamhet i de tre länen Gotland, Kalmar och 

Skåne, som fick ta över mycket av de statliga uppgifter som tidigare vilat på länsstyrelsen. 

Skåne bildades av Malmöhus län och Kristianstads län som nu fick gemensamma yttre 

gränser. För Gotland och Kalmar ändrades inga geografiska gränser. 1999 fick även Västra 

Götaland, som bildats året innan, delta i försöksverksamheten (Johansson 2005). Västra 

Götaland består av Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs län och Skaraborgs län. 

Kommunerna Mullsjö och Habo som tidigare tillhört Skaraborgs län valde att inte ingå utan 

blev en del av Jönköpings län. De bägge storlänen Skåne och Västra Götaland fick 1999 

möjligheten att ombildas till regioner med ökat självstyre och direktvalda regionparlament. På 

Gotland tog Gotlands kommun över och i Kalmar så skedde försöksverksamheten inom 

ramen av ett indirekt valt kommunförbund. Verksamheten utvärderades 2002. När detta 

skedde förlängdes försöksverksamheten till 2006 (Karlsson 2006 s. 53). Skåne, Västra 
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Götaland och Gotland kunde nu kalla sig för region i stället för landsting och fler landsting 

skulle nu ges möjligheten att inkluderas i försöksverksamheten.  

 

Regeringen beslöt 2010 att verksamheten skulle permanentas. Skåne samt Västra Götaland 

blev nu först ut med att bilda region på riktigt (Johansson 2005). Ett år senare fick även 

Gotland och Halland motsvarande regionalt ansvar (Prop. 2009/10:156). I ansvarskommitténs 

slutbetänkande (SOU 2007:10) föreslås en ny regional samhällsorganisation med ny läns- och 

regionkommunindelning. I den föreslås en indelning i sex eller möjligtvis nio regioner för 

Sverige, där en region bara undantagsvis skulle ha en befolkning som understiger en halv 

miljon invånare. Varje region skulle ha minst ett universitet, och ett regionsjukhus (eller ett 

etablerat samarbete med en regionkommun som har det) (a.a). ” I denna bedöms Blekinge ha 

mer att vinna på att orientera sig mot Skåne än mot Småland” (a.a. s. 292). 

 

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, finns det från och med 2015 tio regioner i 

Sverige: De sex nya regionerna är: Region Jönköpings län, Region Örebro län, Region 

Gävleborg, Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Jämtland Härjedalen. Dessa 

regioners ansvarsområden varierar (Sveriges Kommuner och Landsting 2015).  

 

Strävanden efter att skapa nya regioner och samarbetsformer har sedan dess lett till att olika 

regionala samverkansorgan har bildats. Förslag om att slå samman län och bilda regioner har 

lagts fram för regeringen som i vissa fall valt att avvakta om inte en politisk enighet finns 

(Interpellation 2013/14:107). “ Under innevarande mandatperioden kommer landstingen i 

Norrbottens, Västernorrland och Västmanland att ta över det regionala utvecklingsansvaret 

från länsstyrelserna från och med 2017. Landstinget i Uppsala län och Region Uppsala län 

(regionförbund) kommer också att ansöka om att bilda region 2017” (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2015). 
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Samtidigt som uppsatsen skrivits arbetar en kommitté, på uppdrag av sittande regering, med 

att utreda om en ny läns- och landstingsindelning. Den ska presentera sin delredovisning den 

26 februari 2016 och sitt slutbetänkande 31 augusti 2017, med förslag på gränsändringar som 

ska kunna börja träda i kraft 1 januari 2019 (Dir. 2015:77 s. 2). I  kommitéens direktiv står 

följande att läsa på sidan 12: 

 

“ I bedömningen ska kommittén utgå från funktionella geografiska samband och 

från vilka behov medborgare och näringsliv i alla delar av landet har i olika frågor 

bl.a. kommunikation, transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, 

kultur och god miljö. Indelningen ska också innebära effektivare organisationer 

och verksamheter. Kommittén bör därför i sitt arbete utgå ifrån kommungränser 

och gränserna för befintliga och framtida s.k. arbetsmarknadsregioner eller 

funktionella regioner”  
(Kommittédirektiv 2015:77 Ny indelning av län och landsting s. 12) 

 

 

4.3.1 Sveriges regioner i ett Europeiskt perspektiv 

Sedan Sveriges medlemskap i EU har det mer setts som en självklarhet att bilda regioner för 

att skapa ekonomisk bärkraft i områden som inte utvecklas ekonomiskt på ett sätt som 

politiken och marknadskrafterna vill. Hur utvecklingen i EU:s medlemsländer går bör inte ses 

som en gemensam trend eller utvecklingslinje. Stärkandet av regioner bottnar i flera fall i 

djupa historiska rötter, där det handlar om att ta tillbaka makt och inflytande som man 

historiskt har haft i Baskien och Skottland (Nilsson 2011).  

 

Det som kan ses som ett utvecklingsmönster som förenar många av medlemsländerna är att 

regionerna tilldelats en växande roll inom tillväxtpolitiken. I huvudsak återspeglar detta att 

EU:s tillväxtpolitik har formen av regionala program där regionerna har ansvaret för att, inom 

givna ramar, utarbeta och genomföra regionala strategier/utvecklingsprogram. De regioner vi 

talar om i detta fall är så kallade NUTS regioner (se även avsnitt 3: regionteori) vilka är 

statistiska regioner som endast undantagsvis överensstämmer med existerande administrativa 

regioner (a.a.). Regionernas storlek och utformning blir starkt kopplad till ekonomi, 

utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft. EU:s strukturfonder har gjort att bildandet av 

nya regioner har tagit fart både inom och över rådande gränser, såväl inom som mellan 

nationsgränser, för att gemensamt kunna söka bidrag och finansiering av framåtsträvande 

tillväxtsatsningar. Detta har stärkt regionens roll som aktör när det gäller tillväxt, som är det 

överordnade begreppet bakom dessa satsningar (a.a.). 
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Hur regionerna ska se ut geografiskt och storleksmässigt finns det olika syn på. 

Lindeborg (2003) menar att vad som är en framgångsrik region och hur detta mäts är luddigt 

eftersom vi använder oss av begrepp som befinner sig i en semantisk gråzon där olika givna 

geografiska omständigheter och olika politiska, samt ekonomiska, förutsättningar bestämmer 

en regions grundval. Samtidig anser hon att spjärna emot regionaliseringsprocessen vore ett 

hinder för samhälleliga framsteg på lång sikt, att det vore som att motsätta sig globaliseringen. 

Mer regionalt självbestämmande är en del av utvecklingen och den politiska 

mognadsprocessen i varje europeiskt land samt en del av Europeiseringen (Lindeborg 2003).  

 

Nilsson (2011) menar att det inte finns något starkt samband mellan tillväxt och starka 

regioner. Han menar att verklighetens Europa uppvisar en mer mångfasetterad bild där 

regionernas ställning stärks på vissa håll och försvagas i andra. 
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5. RESULTAT AV ENKÄTSTUDIE 
 

Enkätstudien baseras på 264 inkomna svar. De undersökta områdena är Blekinges fem 

kommuner: Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofstöms kommun,  

samt Landstinget Blekinge, Landstinget Kalmar, Region Kronoberg och Region Skåne. För 

djupare information om enkätens utformning och tillvägagångssätt se kapitel 2. Metod och 

genomförande. 

 

 

5.1 Resultat av samtliga inkomna svar  

Diagram 1. Svarfördelning på enkätfråga 1: Anser du att Blekinge bör ingå i en större region? 

 

Diagram 1 nedan speglar 264 svar av 597 tillfrågade. 333 av ledamöterna svarade inte på 

enkäten.  

I alla tillfrågade områden svarade fler ja än nej på frågan.  

 

 
    

                                                                                         Diagram 1   

                                                                                                          Svarsfrekvens: 44,2% 

                                                                                                  74,2%=196 svar 

                                                                                                 25,8%=68 svar 
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Diagram 2. Svarsfördelning på enkätfråga 2: Anser du att Blekinge har en självklar 

regiontillhörighet? 

  

Diagram 2 nedan speglar 264 svar. 333 av ledamöterna svarade inte på enkäten.  

 

 

 
 

                                                                                       Diagram 2 

    Svarsfrekvens: 44,2% 

    52,3%=138 svar 

      47,7%=125 svar. 

 

 

 

Författarens kommentar till Diagram 1 och 2: 

Trots att 74,2% svarade att de anser att Blekinge bör ingå i en större region är det 21,9% av 

samtliga svarande, som inte tycker att Blekinge har en självklar regiontillhörighet.  
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Diagram 3. Svarfördelning på enkätfråga 3: Om du svarat ja på någon av frågorna markera 

det alternativ som du anser är ett bra alternativ. 

 

Av de 264 som svarade på enkäten svarade 218 ja på någon av frågorna och uppmanades 

därför att besvara fråga 3. 

Vid nekande svar på enkätens bägge två första frågor uppmanades respondenterna att ej svara 

på enkätens tredje fråga. 94 svar uteblev således på enkätens tredje fråga. Utav dessa hade 48 

personer svarat nekande på frågorna ett och två. 46 personer valde att inte svara på frågan 

trots att de svarat ja på någon av frågorna 1 och 2.  

Procenttalen i Diagram 3 baseras på 170 svar.  

 
      

                                 Diagram 3 

Svarsfrekvens: 78,7%* 

26,5%=45 svar 

    24,7%=42 svar 

    22,4%=38 svar 

    20%=34 svar 

 

 

Procenttalet till det gula fältet i Diagrammet är 4,7% och motsvarar 8 svar. Procenttalet till det 

grå fältet i Diagrammet är 1,8% och motsvarar 3 svar.  

 

Författarens kommentar till Diagram 3 med svar från samtliga tillfrågade: 

 

Svaren uppvisar inte någon tydlig bild på frågan om vad som är en bra region för Blekinge. 

*Svarsfrekvens är baserad på samtliga som svarade ja på någon av frågorna ett respektive två 

och därför uppmanats att besvara enkätfråga 3. 
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5.2 De tillfrågade innanför Blekinge läns gränser 
 

Blekinges fem kommuner tillsammans med Blekinge landsting har tillsammans 320 

ledamöter i sina fullmäktige. De utgör 53,6% av de tillfrågade. 150 av de tillfrågade svarade 

på enkäten. 123 av dessa är ledamöter i någon av Blekinges fem kommuner, 27 är ledamöter i 

Blekinge landstingsfullmäktige. 

Procenttalen i Diagram 4 och 5 är baserade på 150 svar.  

 

Diagram 4. Svarsfördelning på enkätfråga 1: Anser du att Blekinge bör ingå i en större 

region? 

 

                   Diagram 4 

                       Svarsfrekvens: 46,9% 

                       71,3% = 107 svar 

                       28,7% = 43 svar 
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Diagram 5. Svarsfördelning på enkätfråga 2: Anser du att Blekinge har en självklar 

regiontillhörighet? 

 

 

                        Diagram 5  

                       Svarsfrekvens: 46,9% 

                       58% = 87 svar 

                       42% = 63 svar 

 

Författarens kommentar till Diagram 4 och 5: 

 

En klar majoritet av de svarande anser att Blekinge bör ingå i en större region. Det finns en 

liten skillnad mellan hur många som anser att Blekinge bör ingå i en större region och de som 

anser att Blekinge har en självklar regiontillhörighet. 13,3% är osäkra i frågan. 
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Diagram 6. Svarfördelning på enkätfråga 3: Om du svarat ja på någon av frågorna markera 

det alternativ som du anser är ett bra alternativ. 

 

Av de 150 som svarade på enkäten svarade 130 ja på någon av frågorna 1 alternativt 2 och 

uppmanades därför att besvara fråga 3. 

Vid nekande svar på enkätens bägge två första frågor uppmanades respondenterna att ej svara 

på enkätens tredje fråga. 44 svar uteblev således på enkätens tredje fråga. Utav dessa hade 20 

personer svarat nekande på frågorna ett och två. 24 personer valde att inte svara på frågan 

trots att de svarat ja på någon av frågorna 1 och 2.  

Procenttalen i Diagram 3 baseras på 106 svar.  

 

 
 

                 Diagram 6 

                     Svarsfrekvens: 81,5%* 

                     24,5% = 26 svar 

                     21,7% = 23 svar 

                    20,8% = 22 svar 

 

Procenttalet till det gula fältet i Diagrammet är 5,7% och motsvarar 6 svar. Procenttalet till det 

grå fältet i Diagrammet är 2,8% och motsvarar 3 svar.   

 

Författarens kommentar till Diagram 6: 

 

Svaren uppvisar inte att de svarande politikerna i Blekinge har någon samstämmighet, på 

frågan, om vad som är en bra region för Blekinge. 

*Svarsfrekvens är baserad på samtliga som svarade ja på någon av frågorna ett respektive två 

och därför uppmanats att besvara enkätfråga 3. 
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5.3 De tillfrågade utanför Blekinge läns gränser 

 

Kalmar landsting, Region Kronoberg och Region Skåne har tillsammans 277 ledamöter i sina 

fullmäktige. De utgör 46,4% av de tillfrågade. 114 av de tillfrågade svarade på enkäten.  

163 av ledamöterna svarade inte på enkäten.  

 

Diagram 7. Svarsfördelning på enkätfråga 1: Anser du att Blekinge bör ingå i en större 

region? 

 

         Diagram 7 

Svarsfrekvens: 41,2%.  

78,1%=89 svar  

         21,9%=25 svar 

 

 

78,1% av de tillfrågade ledamöterna i Kalmar Landsting, Region Kronoberg och Region 

Skåne ,som svarade, anser att Blekinge bör ingå i en större region. 
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Diagram 8. Svarsfördelning på enkätfråga 2: Anser du att Blekinge har en självklar 

regiontillhörighet? 

Diagrammet nedan speglar 114 svar av 277 tillfrågade. 

   

 
 

         Diagram 8 

Svarsfrekvens=41,2% 

               55,3%=63 svar  

         44,7%=51 svar 

 

Författarens kommentar till Diagram 7 och 8: 

 

En majoritet av de svarande, som är förtroendevalda  i Kalmar, Kronoberg och Skåne, anser 

att Blekinge bör ingå i en större region.  

Drygt hälften av de svarande anser inte att Blekinge har en självklar regiontillhöriget. 

Av de som svarade att de anser att Blekinge bör ingå i en större region är 33,9% av  åsikten 

att Blekinge inte har en självklar regiontillhörighet.  
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Diagram 9. Svarfördelning på enkätfråga 3: Om du svarat ja på någon av frågorna markera 

det alternativ som du anser är ett bra alternativ. 

 

 

 
 

         Diagram 9 

Svarsfrekvens: 23,1%* 

             34,4% = 22 svar 

             25% = 16 svar 

            18,8% = 12 svar 

 

Det gula fältet i Diagrammet motsvara 1,9% av svaren = 2 svar.  

 

114 av 277 tillfrågade ledamöter svarade på enkäten. Av de 114 som svarade på enkäten 

svarade 91 ja på någon av frågorna 1 och 2, och uppmanades därför att besvara fråga 3. 

Vid nekande svar på enkätens bägge första frågor uppmanades respondenterna att ej svara på 

enkätens tredje fråga. 23 svar uteblev således på enkätens tredje fråga. Utav dessa hade 20 

personer svarat nekande på frågorna ett och två. 27 personer valde att inte svara på frågan 

trots att de svarat ja på någon av frågorna 1 och 2.  

Procenttalen i Diagram 9 baseras på 64 svar.  

 

*Svarsfrekvens är baserad på samtliga som svarade ja på någon av frågorna ett respektive två 

och därför uppmanats att besvara enkätfråga 3. 
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Författarens kommentar till Diagram 9: 

 

Svarsfrekvensen skiljer sig mellan Kalmar, Kronoberg och Skåne. Kalmar och Skåne har en 

svarsfrekvens under 40% medan Kronoberg har en svarsfrekvens på 60,0%. Skåne har lägst 

frekvens, men största fullmäktigeförsamling. Den har fler ledamöter än Kalmar och 

Kronoberg tillsammans. 29,6%  valde bort frågan. 

Svarsbilden hos de som svarat är splittrad även om ett svar får något fler än var tredjes 

gillande. 

 

 

5.4 Regionfrågan ur ett partipolitiskt perspektiv 

 Enkäten ger även möjlighet att se om det finns någon koppling mellan svar och 

partitillhörighet (Se Bilaga 5). Överlag menar en majoritet i samtliga partier att Blekinge bör 

ingå i en större region. Inom ett parti, Folkpartiet, är enigheten bland de svarande total. Inom 

övriga partier råder det delade meningar. Sverigedemokraterna är det enda parti där en 

majoritet av de svarande anser att Blekinge inte behöver ingå i en större region. Här är 70,4% 

av de som svarade emot. 

 

Under tiden för undersökningen kom flera mejl från ledamöter i Kalmar, Kronoberg och 

Skåne, som ansåg att detta var en fråga de inte skulle ha någon åsikt i. De menade att detta var 

en fråga för Blekinges förtroendevalda att avgöra. 
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6. ANALYS 

 
I detta kapitel kommer valda delar av enkätundersökningen att belysas utifrån uppsatsens 

syfte och frågeställning. Analysen görs först ur olika perspektiv för att i slutet knytas samman. 

 

 

6.1 Analys av svaren från förtroendevalda som helhet 

 

En klar majoritet av de svarande menar att Blekinge bör ingå i en större region. Nästan 

varannan upplever inte att Blekinge har en självklar regiontillhörighet. 

Detta avspeglas i att fyra av enkätens tänkbara regionförslag ses som möjliga, men att inget av 

dessa förslag har majoritetsstöd.  I tre av dessa fyra förslag finns Skåne respektive Kronoberg 

med som en del av den tänkbara regionen. Kalmar finns med i två av förslagen. 

Att dela nuvarande Blekinge för att få ihop en bra region är inte något alternativ som får något 

större stöd. Denna lösning verkar således inte vara ett alternativ att beakta. 

Förslaget att enbart slå ihop Blekinge och Kronoberg har även det ett svagt stöd och verkar 

inte heller vara ett önskvärt alternativ. 

 

 

6.2 Analys av svaren från förtroendevalda innanför Blekinge läns 
gränser 

 

Svarsfrekvensen i denna grupp som helhet är lite högre än enkätens totala frekvens och bör 

ses som representativ för enkäten som helhet. I de sex undersökta områdena varierar 

svarfrekvensen. 

 

Värt att notera är att en kommun i Blekinge avviker med sina svar. På frågan om Blekinge bör 

ingå i en större region svarade 53,3% av Sölvesborgspolitikerna ja, vilket är den lägsta siffran 

av Blekinges kommuner. I Ronneby kommun svarade 87% av de förtroendevalda ja, vilket är 

den högsta siffran (Se Bilaga 2). 

 

72,1% av Blekinges kommuners ledamöter som svarade, svarar ja på frågan. Ronneby och 

Olofström kommun var mest positiva. I bägge kommunerna gav fler än 80% av 

respondenterna ett positivt svar. I Blekinge landsting svarar 74,1% ja på frågan. 
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Blekingepolitikerna är inte enade om vad som skulle vara ett bra regionförslag för Blekinges 

del. Fyra av de föreslagna alternativen ses som möjliga alternativ och gillas av 20% eller fler, 

men inget av dessa alternativ når en högre siffra än 24,5%. I tre av dessa alternativen finns 

dock Skåne med. Alternativet att bilda region utan Skåne har starkast stöd i Karlskrona 

kommun som ligger geografiskt längst bort.  

 

 

6.3 Analys av svaren från förtroendevalda utanför Blekinge läns 

gränser 

 

Svarsalternativet att Blekinge, Kronoberg och Kalmar skulle bilda region gillas av var tredje 

av de svarande i grannlänen. Dock fanns inom samtliga tre län ett andra regionalternativ som 

gillas av minst 25%. I Kalmar och Region Kronoberg är detta alternativ att Blekinge och 

Skåne ska slås ihop.  

 

Skåningarnas svarsbild är mer splittrad. Fyra av alternativen får mellan 19,4 och 25,8%. 

Endast 19,4% anser att enbart Skåne och Blekinge ska gå samman. Dock anser 7/10 av de 

skånska politikerna att Skåne bör finnas med i den region som Blekinge ska ingå i. Värt att 

beakta är att Skånes politiker var de som hade lägst svarsfrekvens av samtliga grupper. 

 

 

6.4 Analys kring regionfrågan ur ett partipolitiskt perspektiv 

 

En majoritet av de tillfrågade, totalt sett, anser att Blekinge bör ingå i en större region. Endast 

ett parti har svarat med total enighet, Folkpartiet liberalerna är det enda partiet som hade 

100% konsensus i frågan. Samtliga inom partiet är positiva till en regionbildning. 

 

Två partier är markant splittrade när det gäller om Blekinge bör ingå i en större region. 

Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har någon tydlig konsensus i frågan. 

I de mandatmässigt större partierna Socialdemokraterna och Moderaterna avviker 2/10 av de 

tillfrågade i sin åsikt jämfört med sina partikamrater. 
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Det är bara Sverigedemokraterna som tydligt visade att man överlag inom partiet inte är för 

att Blekinge ska ingå i en större region. Dock är var tredje Sverigedemokrat för en 

regionbildning, så inte heller här är det en total samsyn.  

 

Sammantaget kan konstateras att inom åtta av partierna verkar frågan vålla interna debatter då 

mellan 10-40% har en avvikande åsikt i frågan jämfört med majoriteten i sitt parti. 

 

6.5 Analys utifrån uppsatsens syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att belysa regionfrågan och huruvida politikernas åsikter i regionfrågan 

möjliggör en regionbildning där Blekinge ingår. Syftet är även att undersöka om det finns 

grund för uppsatsens hypotes, som presenteras efter frågeställningen nedan.  

Uppsatsen besvarar följande frågeställning: 

 

●       Hur ser de förtroendevalda politikerna på Blekinges möjligheter till en framtida 

regionbildning? 

 

På den första frågan om Blekinge borde ingå i en större region visar enkäten tydligt att en klar 

majoritet av de tillfrågade anser att Blekinge bör ingå i ett större sammanhang med nya 

gränser. I åtta av de nio tillfrågade fullmäktigeförsamlingarna var minst 7/10 av svaren ett ja. 

Sölvesborgs kommun är ett undantag. Av de svaren att döma är det inte alls självklart att 

kommunen ser det som givet att man behöver bilda en större region. Kommunen gränsar till 

Skåne och avståndet mellan tätorten Sölvesborg och Kristianstad är tre mil. Avståndet till 

Karlskrona är nio mil. Det finns bra väg och järnvägsförbindelse vilket gör Kristianstad till en 

naturlig nod och kommunen som en del av en funktionell region trots nuvarande 

administrativa gränser. Detta syns tydligt på LA-kartan i Figur 1 och är en verklighet för 

Region Skåne (Amén m.fl. 2001 s. 33).  

 

När det gäller fråga två, om det finns en självklar tillhörighet för Blekinge, är det fortfarande 

många som tycker att Blekinge har det. Dock är det nästan lika många som inte anser att 

Blekinge har det. Siffrorna 52,3% som svarade ja, 47,7% som svarade nej är, hur man än 

väljer att se på undersökningen, en markant skillnad mot resultatet i fråga ett. Fler är osäkra 

på om Blekinge har en självklar tillhörighet. Detta syns även när frågan ställdes till 
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politikerna i Blekinges angränsande län. Här svarade en knapp majoritet att Blekinge inte har 

det. Svaren visar tydligt att det inte finns en självklar och tydlig tillhörighet för Blekinge. 47 

personer som borde ha svarat på frågan valde att avstå. Detta trots att de hade svarat med 

någon åsikt om att Blekinge borde ingå i en större region eller att de ansåg att Blekinge hade 

en självklar regiontillhörighet. Fler än hälften av dessa bortval gjordes av ledamöter i Kalmar, 

Kronoberg och Skåne. Det är uppenbarligen många som känner att det är svårt att ta ställning.  

När det gäller den tredje enkätfrågan om vad som skulle kunna vara en tänkbar region för 

Blekinge gav enkätsvaren inte någon tydligt och enhetlig bild. Inget av de sex regionalternativ 

som gavs fick mer än 26,5% gillande. Det alternativ som flest var positiva till, var alternativet 

där Blekinge skulle gå samman med Kronoberg och Kalmar.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att det i undersökningen inte går att hitta något som kan kallas 

för en naturlig regiontillhörighet för det som i dag historiskt, administrativt och funktionellt är 

Blekinge. De förtroendevalda politikerna har inte samma bild av vad som är en bra 

regiontillhörighet för länet. Enkätsvaren visar tydligt att det finns en åsikt hos en klar 

majoritet av de svarande ledamöterna, både i och utanför de angränsande länen, att  Blekinge 

bör ingå i en större region. Hur denna region skulle se ut råder det ingen konsensus om hos de 

förtroendevalda  varken innanför eller utanför Blekinges gränser.  De som har mandat att 

bestämma detta ser inte med samma ögon på framtiden. I uppsatsen finns stöd för min 

hypotes, som är: 

 

Blekinge har inte en given och självklar framtida regiontillhörighet. Synen på framtiden 

skiljer sig beroende på var i länet du bor. 
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7. DISKUSSION UTIFRÅN UPPSATSENS SYFTE OCH 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsens hypotes är att Blekinge inte har någon självklar regiontillhörighet och syftet med 

uppsatsen är att undersöka om detta stämmer. För Blekinges del har regionfrågan hörts till 

och från i media, men hur blir framtidens gränser och tillhörighet för dem som bor i 

Blekinge? 

 

Enkätstudien gav en hel del intressanta svar. Det går att diskutera svarsfrekvensen som blev 

44,2% samt även variationerna i svarsfrekvens mellan de nio tillfrågade grupperna. Den 

varierar mellan 34,9% och 61,2% bland de olika fullmäktigeförsamlingarna.  

Likaså går det att diskutera att statistiken som fråga tre bygger på är svar från 170 ledamöter 

av 597 möjliga beslutsfattande mandat. Det finns alltid en risk för ett större bortfall vid 

postenkäter (Bryman 2011 s. 231) och likaså vid webb-baserade enkäter. Ett resultat under 

50%  är oacceptabelt enligt Magiones kategorisering (a.a.). Jag menar att detta visst ska 

beaktas av resultat och analys, men att enkäten som helhet visar på att frågan om Blekinges 

framtida gränser och tillhörighet är en komplex fråga. Tendensen är tydlig. Enkätfrågorna har 

hög validitet och undersökningsgruppen bör anses som reliabel för uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

 

Frågans komplexitet syns bland annat i fördelningen av de olika ledamöternas åsikter om hur 

en tänkbar region skulle kunna se ut. Dessa varierar bland annat beroende på geografiskt läge. 

Endast 16% av Sölvesborgspolitikerna ser det som en bra lösning att bilda en region utan att 

Skåne ingår eller att en delning av Blekinge görs innan nya gränser kan dras. 

Intressant är att de som är mest intresserade av alternativet, att Blekinge går ihop med Skåne, 

inte är fler än 24,7 % (Se Bilaga 4) och att det är Olofström och Karlshamn. Inte Sölvesborg! 

En tänkbar anledning till detta kan vara att erfarenheterna från vardagen här kanske i flera fall 

redan har lösts utan att den administrativa tillhörigheten ändrats. Kristianstads utbud av 

butiker gör att Sölvesborgsbor redan har etablerat band och handelsmönster västerut som 

fungerar. Att bli en del av Skåne är inte ett måste för att utveckla kommunen. Därför behövs 

inte heller en ny administrativ region lika mycket som i övriga Blekinge.  
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Varför Region Skånes förtroendevalda inte var mer intresserade av att delta i 

enkätundersökningen går det bara att spekulera i. Svarsfrekvensen från Region Skåne var 

lägst med 34,9%. En tanke skulle kunna vara att många kanske anser att Skåne redan är en 

region som är lagom stor. Det samarbete som nu existerar med Sölvesborgs kommun fungerar 

bra ur ett skånskt perspektiv, med goda möjligheter för arbetspendling från både Sölvesborg 

och Karlshamn. Att politikerna som valt att inte delta i undersökningen för att de känner att 

Skåne inte har något mer att vinna på att ta med Blekinge och att de därför inte vill lägga 

energi på frågor som inte känns intressanta.   

 

Karlshamn och Olofström har förmodligen mer att vinna på att ingå i en större region där 

Skåne ingår. Mellan 60% och 70% av de svarande från dessa två kommuner ser Skåne som en 

given regionpartner. Karlshamn ligger geografiskt mitt emellan Karlskrona och Kristianstad. 

Historiskt stod det mellan de bägge Blekingestäderna om vilken som skulle bli rikets nya 

viktiga centralort på 1600-talet. Karskrona vann, och var en betydande stad i riket, men har 

idag svårare att vara den självklara nod som den en gång var. Geografiskt är inte läget 

optimalt för alla länets invånare. För Karlshamns del har staden goda pendlingsmöjligheter åt 

både Kristianstad och Karlskrona med en liten favör västerut. När Skånetrafiken utökade den 

rälsburna trafiken till Blekinge och Sölvesborg inlemmades även Karlshamn i den. 

Turtätheten är större väster ut. Kristianstad, som nod, stärkte därmed sina band till västra 

Blekinge. Detta kan vara en anledning till att Karlshamn är mer intresserad än Karlskrona 

gällande tillhörigheten med Skåne. 

 

Ett mindre överraskande resultat kan anses vara att Karlskrona inte är direkt intresserade av 

alternativet att Blekinge enbart skulle bli en del av nuvarande Region Skåne. Karlskrona är 

residentstad i länet. Staden har landstingets största sjukhus samt en viss högskoleverksamhet. 

Staden är en naturlig nod för den närmsta omgivningen. Staden är omgiven av kommuner 

som har en utåtriktad arbetspendling. Attraktionsförmågan minskar med avståndet och 

Karlshamns kommun har lika långt till Kristianstad som till Karlskrona. Att enbart gå ihop 

med Skåne gör inte att Karlskronas kraft som nod blir starkare. Att staden ligger i ett 

geografiskt hörn blir snarare tydligare. Mer överraskande är kanske att alternativet att gå 

samman med Kalmar och Kronoberg lockade Karlskronas politiker mest. Kanske det är så att 

i denna relativt lilla region, med drygt en halv miljon invånare, ser Karlskrona sin bästa 

möjlighet till att kunna utvecklas. Konkurrensen med städerna Kalmar och Växjö finns, om 

vilken av dessa städer, noder, som ska bli starkast. Även om Karlskrona fortfarande är 
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geografiskt beläget i kanten av denna region så blir inte den perifera känslan lika stor som i 

något förslag där Skåne är en del av regionen. 

 

Inget av de sex regionalternativ som gavs fick mer än 26,5% gillande. Det alternativ som flest 

var positiva till var alternativet där Blekinge skulle gå samman med Kronoberg och Kalmar. 

Dock verkar inte Olofströmspolitikerna föredra detta alternativ. Fler än hälften av dessa 

politiker vill gå samman med enbart Skåne. Historiskt har en av kommunens socknar tillhört 

Kristianstad, men att detta skulle påverka finner jag föga troligt. Jag anser att den kulturella 

tillhörigheten knappast kan ses som en faktor som gör att intresset för Skåne i enkätsvaren 

kan styrkas. Betraktas Olofströms kommun utifrån teorier om funktionella regioner, har 

samhället en av Blekinges enskilt största arbetsgivare genom att Volvo har en stor fabrik i 

kommunen. Olofström är en liten nod för närmaste omgivning. Vad som binder Olofström till 

Karlskrona skulle kunna vara sjukvård eller högskolestudier. Det finns även i Kristianstad, 

som finns inom pendlingsbart avstånd. Att vända sig norrut eller österut gör inte att 

kommunen kommer närmare någon större nod. Närmaste större nod är Kristianstad, även om 

kommunen inte har lika bra förbindelse som Sölvesborg då den saknar järnväg. 

 

Alternativet att bilda en storregion där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar skulle ingå 

ses av nästan lika många, 22,4%, som ett alternativ. Dock ser inte Kalmarpolitikerna på 

samma sätt! Detta kan kanske förklaras med att Kalmar län är ett långsmalt geografiskt 

område där avståndet till Skåne är betydande. 

 

Regeringens utredare var rätt tydliga (SOU 2007:10 s. 292) om vad de menar är bäst för 

Blekinge som enligt dem har mer att vinna på att vända sig mot Skåne än Småland. 

Uppenbarligen finns det en skillnad i åsikter mellan utredarna och Blekinges förtroendevalda. 

Vad som är tydligt är att det inte verkar bli en enkel sak att ändra Blekinges gränser. Alla 

gränsändringar i dag handlar om politiska beslut. Det som dock ska tas hänsyn till när dessa 

nya gränser dras, handlar till största delen om ekonomi och tillväxt. Att det därför blir en 

funktionell region med bibehållen tillhörighetskänsla som delas av de som bor innanför 

gränserna är inte givet. Blekinges nuvarande gemensamma identitet verkar, av enkäten att 

döma, inte vara lika tydlig som dess administrativa gräns.  

 

Sammanfattningsvis känns det som att uppsatsens frågeställning är högst aktuell och att 

Blekinges framtid inför framtida regionindelning är i högsta grad oviss. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. 
 

Enkät (kopia av webb-enkät gjord i form av ett google-formulär) med tillhörande följebrev. 
 

 

Enkät om Blekinge och regiontillhörighet 

 

1. Anser du att Blekinge bör ingå i en större region? 

 

☐    Ja   

☐    Nej 

 

2. Anser du att Blekinge har en självklar regiontillhörighet? 

 

☐    Ja 

☐    Nej 

 

3. Om du svarat ja på någon av frågorna markera det alternativ som du anser är ett bra 

alternativ. 

 

☐    Blekinge+Skåne 

☐    Blekinge+Skåne+Kronoberg 

☐    Blekinge+Kronoberg 

☐    Blekinge+Kronoberg+Kalmar 

☐    Blekinge+Skåne+Kronoberg+Kalmar 

☐    Nuvarande Blekinge måste delas för att kunna ingå i någon region  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

4. I fullmäktige representerar jag följande parti 

 

☐    Centerpartiet 

☐    Folkpartiet 

☐    Kristdemokraterna 

☐    Miljöpartiet 

☐    Moderaterna 

☐    Socialdemokraterna 

☐    Sverigedemokraterna 

☐    Vänsterpartiet 

☐    Inget av ovanstående partier 

 

 

5. Jag svarar på enkäten som förtroendevald ledamot i följande församling 

 

☐     Karlskrona kommun 

☐     Ronneby kommun 

☐     Karlshamns kommun 

☐     Sölvesborgs kommun 

☐     Olofströms kommun 

☐     Blekinge landsting 

☐     Kalmar landsting 

☐     Region Kronoberg 

☐     Region Skåne 

 

 

    Tack för din medverkan! 

 
 
 



  
 

III 

Hej Jag behöver din medverkan i min enkätstudie! 

 

Denna enkät är skickad till dig för att du är förtroendevald i kommunfullmäktige, 

landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige och är ordinarie ledamot. 

 

Jag är en av många lärare utan full lärarexamen som skriver på den sista uppsatsen som 

behövs för att nå min examen. Jag arbetar sedan 17 år som So-lärare på Österslättsskolan i 

Karlshamn. Just nu är jag tjänstledig för att på heltid färdigställa en C-uppsats om 

Regionbildning ur ett geografiskt perspektiv. Jag håller på att undersöka om Blekinge med 

dess nuvarande geografiska gränser kan ingå i en större region. Frågan har undersökts men är 

inte enkel.  

Dina svar kan bidra till att belysa frågans komplexitet. 

 

Vänliga hälsningar 

Jan Carlson 

Lärare på Österslättsskolan i Karlshamn 

+ Student vid Linneuniversitetet 

xxx@xxx 

 

Uppsats-handeledare Hans Andrén 

xxx@xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hans.andren@lnu.se
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Bilaga 2. Sammanställning av enkätsvar fråga 1-Anser du att Blekinge bör ingå i en större 

region? 

 

 

Svarsområde Antal 
tillfrågade 

Antal 
svarande 

Svarsfrekvens Antal som 
svarat JA 
 

Antal som 
svarat NEJ 

Blekinge 
Landsting 

47 27 57,4% 74,1% 25,9% 

Kalmar 
Landsting 

67 25 37,3% 84% 16% 

Karlshamns 
kommun 

51 23 45,1% 69,6% 30,4% 

Karlskrona 
kommun 

75 27 36% 70,4% 29,6% 

Olofströms 
kommun 

49 20 40.8% 80% 20% 

Region 
Kronoberg 

61 37 60,6% 81,1% 18,9% 

Region 
Skåne 

149 52 34,9% 73,1% 26,9% 

Ronneby 
kommun 

49 23 46,9% 87% 13% 

Sölvesborgs 
kommun 

49 30 61,2% 53,3% 46,7% 

Alla svar 
sammantaget  

= 597 = 264 44,2% 74,2% 25,8% 
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Bilaga 3. Sammanställning av enkätsvar fråga 2-Anser du att Blekinge har en självklar 

regiontillhörighet? 

 

 

Svarsområde Antal 
tillfrågade 

Antal 
svarande 

Svarsfrekvens Antal som 
svarat JA 
 

Antal som 
svarat NEJ 

Blekinge 
Landsting 

47 27 57,4% 63% 37% 

Kalmar 
Landsting 

67 25 37,3% 68% 32% 

Karlshamns 
kommun 

51 23 45,1% 56,5% 43,5% 

Karlskrona 
kommun 

75 27 36% 55,6% 44,2% 

Olofströms 
kommun 

49 20 40.8% 55% 45% 

Region 
Kronoberg 

61 37 60,6% 51,4% 48,6% 

Region 
Skåne 

149 52 34,9% 51,9% 48,1% 

Ronneby 
kommun 

49 23 46,9% 65,2% 34,8% 

Sölvesborgs 
kommun 

49 30 61,2% 63,3% 36,7% 

Alla svar 
sammantaget  

= 597 = 264 44,2% 52,3% 47,7% 
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Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar fråga 3- Om du svarat ja på någon av frågorna 

markera det alternativ som du anser är ett bra alternativ  

 

 

Svars- 
område 

Antal 
svar 

Blekinge
+ Skåne 

Blekinge+
Skåne+ 
Kronoberg 

Blekinge+
Kronoberg 

Blekinge+
Kronoberg
+Kalmar 

Blekinge+
Skåne+ 
Kronoberg
+Kalmar 

Nuvarande 
Blekinge måste 
delas för att 
kunna ingå i 
någon region 

Blekinge 
Landsting 

20 2 (10%) 4 (20%)  2 (10%) 12 (60%)  

Kalmar 
Landsting 

25 5 (38,5%)   6 (46,2%) 2 (15,4%)  

Karlshamns 
kommun 

14 6 (42,9%) 3 (21,4%)  4 (28,6%) 1 (7,1%)  

Karlskrona 
kommun 

23 3 (13%) 4 (17,4%) 3 (13%) 9 (39,1%) 4 (17,4%)  

Olofströms 
kommun 

13 7 (53,8%) 2 (15,4%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 2 (15,4%)  

Region 
Kronoberg 

20 5 (25%) 4 (20%) 1 (5%) 8 (40%) 2 (10%)  

Region 
Skåne 

31 6 (19,4%) 8 (25,8%) 1 (3,2%) 8 (25,8%) 8 (25,8%)  

Ronneby 
kommun 

18 2 (11,1%) 5 (27,8%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 4 (22,2%) 1 ((5,6%) 

Sölvesborgs 
kommun 

18 6 (33,3%) 4 (22,2%)  3 (16,7%) 3 (16,7%) 2 (11,1%) 

Alla 
svarande 

=170 42 
(24,7%) 

34 (20%) 8 (4,7%) 45 
(26,5%) 

38 
(22,4%) 

3 (1,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga 5. Tabell med partitillhörighet och svar på enkätfråga 1- Anser du att Blekinge bör 

ingå i en större region? 

 

 

Politiskt parti Antal tillfrågade 
ledamöter/Antal 
svar 

Svarsfrekvens Antal som 
svarat ja 

Antal som 
svarat nej 

Centerpartiet 44/28 63,6% 89,3% 10,7% 

Folkpartiet 
Liberalerna 

25/13 52% 100% 0% 

Kristdemokrater
na 

22/9 40,9% 88,9% 11,1% 

Miljöpartiet 32/10 31% 60% 40% 

Moderaterna 117/55 47% 78,2% 21,8% 

Socialdemokrat
erna 

233/100 42,9% 81% 19% 

Sverigedemokra
terna 

87/27 31% 29,6% 70,4% 

Vänsterpartiet 34/20 58,9% 55% 45% 

Annat parti 3/2 66,7% 50% 50% 

Alla 
sammantaget 

597/264 44,2%   

 

 

 

 

 

 


