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Abstract 

Bachelor thesis in Political Science by Karin Kvist Ekholm, spring term 2016 

Supervisor: Tomas Mitander 

“Where did the question of democracy go? – A qualitative text analysis of the 

democratic values in the regional debate about the new regions” 

 

The purpose of this essay is to examine whether and if so how democratic values are expressed 

in the debate about new region on a regional level, compare the differences and similarities of 

the debate in two different counties to get a broader sense of how democratic values are 

discussed and to explain which political issues the debate contains. The reason for doing so is 

to challenge the idea of democracy’s role in the new regionalism. 

 

The study is conducted using a qualitative text analysis to answer its purpose and the theoretical 

framework that is the basis for this essay consists of the driving forces behind new regionalism, 

and democratic values. The material for the analysis is newspaper articles from the two counties 

Halland and Dalarna. Presented first is the political issues the two debates contain. After that 

the democratic values that emerged in the debates were discussed and lastly a summarizing 

discussion was conducted where differences and similarities between the debate of the two 

counties were discussed. 

 

The result of this study shows that there are mainly nine political issues that are talked about in 

the debates in the two counties. These are: Democracy, identity, healthcare, effectivity, size, 

challenges, development, economy and infrastructure. The study also shows that democracy 

was one of the political issues that were discussed the most in both counties and that the 

democratic values that could be understood in the other political issues were values such as 

accountability, participation, influence and political equality. The biggest similarity of the two 

counties was how democracy and democratic values were discussed a lot and the biggest 

differences was which political issues that were talked about and how much space they got in 

the debate. In the end the result of this study shows that democracy in the new regions is a 

subject that is discussed a lot, at least on a regional level which shows that older research might 

not have been right with giving democracy such a small part. Since there still is a worry about 

how democracy will be affected by the new regions the matter should not be underestimated. 

Keywords: Big regions, Regionalism, Democracy  
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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Karin Kvist Ekholm, VT-16 

Handledare: Tomas Mitander 

 ”Vart tog demokratifrågan vägen? - En kvalitativ textanalys av demokrativärden i den 

regionala debatten om storregioner” 

 

Syftet med denna uppsats är undersöka om och i så fall hur demokratiska värden kommer till 

utryck i debatten kring storregionfrågan på den regionala nivån, jämföra skillnader och likheter 

i debatten i två län för att skapa en bredare bild om hur demokrati diskuteras samt redogöra för 

vilka politiska frågor som återfinns i debatten. Detta för att utmana idén om demokratins roll i 

den nya regionalismen. 

Studien som har genomförts använder sig av en kvalitativ textanalys för att kunna besvara syftet 

och det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien består av drivkrafter bakom ny 

regionalism samt demokratiska värden. Analysen har gjorts utifrån tidningsartiklar från 

Hallands och Dalarnas län. Först presenteras vilka politiska frågor som kunnat noteras i de två 

regionala debatterna. Därefter analyseras vilka demokratiska värden som har framkommit i 

debatten och i de politiska frågor som diskuterats. Avslutningsvis sammanfattas analysen i en 

diskussion där likheter och skillnader av debatterna i de två länen diskuterades. 

 

Resultatet av studien visar att det framförallt finns nio olika politiska frågor som diskuterats i 

de två länen. Dessa är demokrati, identitet, sjukvård, effektivitet, storlek, utmaningar, 

utveckling, ekonomi och infrastruktur. Det framgår också att demokrati är en av de politiska 

frågorna som diskuterats och diskuteras allra mest i båda länen samt att det går att utläsa 

demokratiska värden såsom ansvarsutkrävande, deltagande, inflytande och politisk jämlikhet i 

de andra kategorierna. Den främsta likheten mellan de två länen är att funnits en tyngdpunkt 

mot demokrati och demokratiska värden som debatterats mycket, medan den största skillnaden 

var i vilka politiska frågor som diskuterats och hur . I slutändan pekar denna studie på att 

demokrati inom storregionerna varit föremål för omfattande diskutionerpå regional nivå trots 

tidigare forsknings mening att demokratins roll i frågan är liten. Det är tydligt att det fortfarande 

finns en oro kring hur demokratin kommer påverkas av de nya regionerna och frågan  ska inte 

undervärderas.  

 

Nyckelord: Storregioner, Regionalism, Demokrati.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer problemformulering, syfte samt frågeställningar att presenteras. Därefter 

kommer en kort bakgrund till den svenska regionaliseringsprocessen och kapitlet avslutas med 

en disposition där  uppsatsens upplägg förklaras. 

 

1.1 Problemformulering 

Regionalisering av Europa är en process som har pågått i ett par decennier. De administrativa 

gränserna inom nationalstater förändras och ansvarsfördelningen skiftar. En process som enligt 

vissa är avpolitiserad och att den startades för att nationalstaterna inte längre klarar av att på ett 

tillfredställande sätt hantera den regionala utvecklingen som i en allt mer globaliserad värld 

kräver handlings och -konkurrenskraft.1  

 

2 juni 2015 startades en ny utredning med kommittédirektiv från regeringen. Detta 

kommittédirektiv syftar till att försöka dela in Sveriges län och landsting i större regioner. De 

motiverar utredningen genom att peka på de utmaningar Sverige står inför. I direktivet kan 

utläsas framförallt två skäl för att förstora regionerna, geografiskt och demografiskt. För det 

första rör medborgare på sig inom ett allt större geografiskt område vilket kräver att kommuner 

och andra aktörer samarbetar mer med varandra. Bland annat krävs det samordning gällande 

kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Regeringen menar att det behövs större regioner för att 

samordna dessa frågor. Sedan står framförallt hälso- och sjukvården inför stora utmaningar med 

en allt äldre befolkning. För att möta denna utmaning krävs ett större befolkningsunderlag och 

resurser vilket dagens landsting inte har. Större regioner skulle kunna bemöta dessa utmaningar 

på ett effektivare sätt då möjligheten för samordning blir bättre. Regeringen menar att man med 

ny indelning kan få förhållanden som överensstämmer bättre med medborgarnas behov och 

deras möjligheter att utöva inflytande samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande.2 

 

Försöket med att förändra den svenska samhällsstrukturen är ingen ny företeelse. Denna process 

är något som pågått sedan 1960-talet. Från början var demokratifrågan en viktig aspekt av det 

svenska arbetet. I SOU 1999:103 Regionreform på försök – första stegen mot en ny regional 

samhällsorganisation beskrivs att regionaliseringsprocessen framförallt ska ses  som en 

                                                 
1 Mitander, T. Regio Ex Machina – Om det regionala medborgarskapets villkor. s. 3 
2 Direktiv 2015:77 Ny indelning av län och landsting 
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demokratisering av Sverige.3 Dock har inte dessa ambitiösa tankar om att demokratisera 

Sverige hängt med i utvecklingen av regionerna på senare år. I SOU 2007:13 Regional 

utveckling och regional samhällsorganisation kan man konstatera att fokus har förts bort från 

demokrati och ligger istället på andra drivkrafter bakom regionalisering, såsom den globala 

ekonomin, europeisk integration och en regional och ekonomisk utveckling.4 

 

Det är inte heller enbart i Sverige som det går att se ett skifte i hur debatten kring 

regionaliseringen förs. Daniel Kübler och Birgitte Schwab skriver i sin artikel New regionalism 

in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, deliberation and democratic 

accountability att debatten om ny regionalism främst handlar om governance och hur viktigt 

det är för att regionerna ska vara konkurrenskraftiga och när demokrati väl kommer på tal är 

det i form av att forskare diskuterar det eventuella demokratiska tappet.5 

 

Tidigare forskning hävdar alltså att demokrati inte utgör en viktig driftkraft bakom den 

pågående debatten om regionalisering i stort inte diskuterar demokrati överhuvudtaget utan 

fokuserar på andra aspekter av regionaliseringen, så som omfördelningar av statliga uppdrag6 

och hur regionerna kan bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Vi kan också se att demokrati 

har fått en allt mindre plats i samtalet även från regeringens håll då regionaliseringen av Sverige 

har gått från att beskrivas som först och främst en demokratisk fråga till det att fokus nu istället  

har hamnat på utveckling och ekonomisk tillväxt. Men då skapandet av nya regioner i Sverige 

är på tapeten ytterligare en gång kan det vara intressant att utmana tanken om demokratins plats 

i samtalet. Ambitionen med denna uppsats är därför att studera hur debatten kring 

storregionerna ser ut på den regionala nivån och jämföra två län för att förhoppningsvis kunna 

få en fördjupad förståelse för om och hur demokrati blir viktig i någon del av samhällsdebatten.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syfte blir därför att undersöka om och i så fall hur demokratiska värden kommer till 

utryck i debatten kring storregionfrågan på en regional nivå samt att jämföra skillnader och 

likheter i debatten i två län för att skapa en bredare bild om hur demokrati diskuteras. För att 

genomföra detta syfte behöver jag också redogöra för samhällsdebatten i de två länen.  

                                                 
3 SOU 1999:103 Regionreform på försök, s. 5 
4 SOU 2007:13 Regional utveckling och regional samhällsorganisation, s. 187-191 
5 Kübler, D. Schwab. B. “New regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, 

deliberation and democratic accountability”, European Journal of Political Research, nr. 46, 2007, s. 475 
6 Gidlund, Janerik. Regionalisering & demokratisk legitimitet, s. 3 
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1.3 Forskningsfrågor 

För att kunna uppfylla mitt syfte använder jag mig av tre forskningsfrågor. Den första frågan är 

av en beskrivande karaktär för att kartlägga hur debatten kring storregioner ser ut. Den två andra 

frågorna är mer tolkande för att kunna besvara om och hur demokratiska värden kommer till 

uttryck. 

 

1. Vad för olika politiska frågor diskuteras gällande storregionfrågan i respektive län och 

hur diskuteras dessa frågor? 

2. Hur kommer demokrativärden i uttryck i debatten om storregioner? Går det att utläsa 

demokratiska värden i de politiska frågor som diskuteras? 

3. Finns det några skillnader och likheter i vilka politiska frågor och demokratiska värden 

som diskuteras/framkommer i de två länen? 

 

1.4 Utvecklingen av de nya regionerna 

Processen till den nya regionindelningen vi kan se idag har varit lång. Ett första beslut togs 

1996 och då var tanken att man skulle förändra Skåne och Västra Götalands län och innan dess 

hade utredningar kring frågan pågått i nästan 30 år. Själva regionförsöken började  1997. Först 

startades försöksverksamheten upp i Skåne, sedan Västra Götaland och till sist i Kalmar och 

Gotland.7 

 

Försöksverksamheterna har dock inte varit strukturerade på samma sätt. Region Skåne och 

Västra Götalandsregionen blev regioner där fullmäktige bestod av direktvalda politiker. I 

Kalmar utvecklades istället ett kommunalförbund där kommunerna i länet gick samman för att 

sköta de regionala utvecklingsfrågorna där ett indirekt val bestämde vilka som skulle sitta i 

kommunalförbundet. På Gotland blev lösningen at kommunen och länet slogs ihop genom att 

kommunen fick ta över ansvaret från länet och istället för att heta Gotlands Kommun bytte man 

namn till Region Gotland.8 

 

                                                 
7 SOU 1999:103 Regionreform på försök, s. 8 
8 Johansson, J. Regionalpolitikens utveckling. I Mitander, T. Säll, L. Öjehag-Pettersson, A. Det regionala 

samhällsbyggandets praktiker,  s. 56-57 



4 

 

Dessa försöksverksamheter hade initialt en försöksperiod som varade fram till 2002, då  ett nytt 

beslut om regionernas framtid skulle fattas.9 Gotland och Kalmar blev redan då av med sin 

status som försöksverksamhet. Regeringen gjorde det också möjligt för övriga län att använda 

sig av kommunala samverkansorgan för att ansvara om regional utveckling utifrån modellen 

som användes i Kalmar. I dagsläget finns det sju län som använder sig av denna typ av 

samverkan.10 För Region Skåne och Västra Götalandsregionen blev dock försöksverksamheten 

förlängd. Regeringen bestämde att de skulle fortsätta vara försöksverksamheter fram till 2006 

och sedan förlängdes den ytterligare en gång genom ett beslut från regeringen 2004. Det var 

först 2009 som regeringen fattade beslutet att dessa två regioner blev permanenta 

samhällsorganisationer.11 Samtidigt som dessa försöksverksamheter pågick tillsattes en 

kommitté, kallad ansvarskommittén, som skulle utreda möjligheten till ytterligare regioner. De 

kom med två olika förslag, ett där länen skulle slås ihop till sex nya regioner och ett där det 

skulle formas nio regioner. Inga besluts gjordes om detta och regeringen ville istället att 

samverkan skulle komma underifrån där länen själva gick ihop och skapade större regioner.12 

 

Detta tar oss fram till dagsläget. Som nämnts i problemformuleringen har regeringen tillsatt en 

ny kommitté som har uppgiften att ta fram ett förslag till en ny indelning av dagens län och 

landsting. Den 9 mars 2016 släppte Indelningskommittén ett diskussionsunderlag med en första 

indelning. Förslaget kommittén kom med var att den nya indelningen skulle bestå av sex 

storregioner och det är samhällsdebatten kring det här förslaget som kommer ligga till grund 

för analysen i föreliggande uppsats. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. I det första kapitlet har ämnet kort presenterats. Kapitlet 

innehåller också syftet för uppsatsen samt de tillhörande frågeställningarna. Det andra kapitlet 

innehåller dels tidigare forskning om ny och gammal regionalism dels det teoretiska ramverk 

som kommer användas för att genomföra analysen. Det teoretiska ramverket består av 

demokratiska värden. Kapitlet avslutas med en sammanställning av det analysverktyg som 

kommer att användas i analysen. I kapitel tre diskuteras val av metod, forskningsdesign, 

                                                 
9 Johansson, J. Regionalpolitikens utveckling. I Mitander, T. Säll, L. Öjehag-Pettersson, A. Det regionala 

samhällsbyggandets praktiker,  s. 58 
10 Direktiv 2015:77 Ny indelning av län och landsting, s. 7 
11 Regeringens proposition 2009/10:156, Regional utvecklingsansvar i vissa län¸ 2009 
12 Johansson, J. Regionalpolitikens utveckling. I Mitander, T. Säll, L. Öjehag-Pettersson, A. Det regionala 

samhällsbyggandets praktiker,  s. 58 
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material och avgränsningar. En beskrivning om hur materialet är insamlat och hur det 

analysverktyget som presenterades i kapitel två mer precist kommer att användas i analysen 

åter finns också i detta kapitel. Kapitel fyra är resultatet. Där presenteras analysen av den 

kodning som skett av materialet och det är i detta kapitel som frågeställningar huvudsakligen 

besvaras. I det femte kapitlet, som är det sista i uppsatsen, återfinns slutsatser av analysen samt 

en avslutande diskussion. I slutsatsen besvaras frågeställningarna mer konkret och den 

avslutande diskussionen kommer bestå av dels återkoppling till uppsatsens syfte men även till 

tidigare forskning dels förslag till vidare forskning. 
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2. Teori  

Den teoretiska ansatsen för den här uppsatsen kommer bestå av tidigare forskning om 

regionaliseringen av Europa samt en teori om demokrati och hur det ska förstås i den här 

studien. Det är teorin kring demokrati och demokrati värden som kommer ligga till grund för 

de analysverktyg som presenteras i slutet av detta kapitel. 

 

Innan jag redogör för de drivkrafter som ligger bakom regionaliseringen är det viktigt att först 

reda ut vad som menas med regioner och regionalism i denna uppsats, då dessa är två begrepp 

som inte enbart har en definition.13 

 

2.1 Regioner/Storregioner 

Den definitionen som kommer användas i den här uppsatsen är skapad av Norval Veggelad. 

Han delar upp regionerna i 3 skepnader som kallas funktionella, administrativa och kulturella 

regioner.14 

 

Funktionella regioner syftar till de regionerna som skapas då det finns ett gemensamt intresse 

hos geografiska enheter att samarbeta. Denna typ av regioner behöver inte vara permanenta 

utan förändras eller till och med löses upp när omständigheterna förändras. De administrativa 

regionerna är istället något som skapas genom beslut på nationell nivå, ofta för att omorganisera 

offentlig verksamhet. Den sista typen av regioner, kulturella regioner, är områden som är 

sammanbundna av starka kulturella och historiska band.15 De nya storregionerna som det görs 

försök till att skapas nu är något som skett på regeringens initiativ, alltså är de ett beslut på 

nationell nivå. Därför är det den administrativa regionen som bäst stämmer överens med hur 

regionerna är utformade och också så som de kommer att ses i denna uppsats. 

 

2.2 Gammal och ny regionalism 

Som det ser ut i forskningen idag brukar man dela upp regionalism i två delar, en som kallas 

gammal regionalism och en som kallas ny regionalism. Nu används oftast den nya 

regionalismen när man gör analyser och det är även på detta sätt som det kommer att ses i denna 

                                                 
13 Gren, J. Den perfekta regionen? s. 15 
14 Gren, J. Den perfekta regionen? s. 15 
15 Gren, J. Den perfekta regionen? s. 15-16 
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uppsats. Men det är ändå bra att redogöra för den gamla regionalismen för att förstå vad det är 

som är nytt med ny regionalism.  

 

Enligt Jörgen Gren, som är doktor i Europeiska studier finns det fyra övergripande orsaker till 

den gamla regionalismen. Tidsmässigt så varade detta synsätt mellan 1960-1980. Den gamla 

regionalismens kan sägas är baserat på ett top-down approach. Vilket betyder att det är en 

process som startades och utfördes av centralstaten.16 

 

Den första orsaken till den gamla regionalismen var att centralstaten behövde avlasta sig självt 

när det gällde vissa socio-ekonomiska behov, såsom kollektivtrafik och sjukvård. Men då  var 

det viktigt att makten fortfarande var kvar hos centralstaten och att det enbart var administrativa 

uppgifter som flyttades ner till regionerna. Den andra orsaken var att staterna under 1960- och 

70-talet utförde vissa åtgärder för att säkra territoriell jämlikhet inom staterna, genom stödpaket 

till vissa utsatta regioner, skattelindringar och statliga subventioner. Här är det viktigt att påpeka 

att dessa stödpaket var till för att hjälpa i enskilda fall, inte för att regionerna skulle kunna 

genomföra långsiktiga utvecklingsprogram. Den tredje orsaken var de nya kulturella kraven 

som uppstod på grund av marknadskrafter och centralism. Människor inom olika regioner, där 

det finns starka kulturella rötter, kände att deras gemensamma identitet var hotad. Den sista 

orsaken beskriver Gren är att det inte fanns någon överstatlig politisk kraft som drev frågan 

framåt. Det skapades en europeisk fond, men som enligt Gren inte skapades för ett ökat 

partnerskap mellan EU och regionerna utan fondens medel delades ut till nationalstaterna som 

sedan själva fick distribuera ut pengarna till sina regioner.17 

 

Skiftet mellan den gamla regionalismen och den nya regionalismen skedde i slutet av 1980-

talet. Nedan kommer jag gå in på djupare på de driftkrafter som ligger bakom den nya 

regionalismen. Men det kan sägas att den nya regionalismen framförallt kännetecknas av ett 

skifte i synen på regioners uppgift. De har inte längre bara en administrativ uppgift vars syfte 

var att underlätta bördan för centralstaterna. Istället ses de nu som mer självständiga enheter 

med eget beslutsfattande som ska svara för den regionala utvecklingen på lång sikt.18 

 

                                                 
16 Gren, J. Den perfekta regionen? s. 18 
17 Gren, J. Den perfekta regionen? s. 18-19 
18 Syssner, J. What kind of regionalism? s. 36 
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2.3 Krafter bakom den nya regionalismen  

Här nedan presenteras fyra olika drivkrafter bakom regionalisering som skett runtom Europa. 

De kategorier som kommer att presenteras är globalisering, europeisk integration, ekonomisk 

utveckling och partisystem.  

 

Globalisering 

Globalisering är en av de drivkrafter som oftast används för att beskriva regionaliseringen som 

skett i Europa. Rune Dahl Fitjar, en professor i statsvetenskap, beskriver två huvudområden 

inom globalismen som har påverkat regionalismen. Dels rörligheten av tjänster och varor dels 

något som han kallar lokalpatriotism.19 

 

I och med globaliseringen så har världen på ett sätt blivit mindre. Den teknologiska 

utvecklingen har gjort det enklare än någonsin att ha kontakt med människor över hela världen. 

Vi kan också resa mycket enklare på grund av utveckling inom transportmedel, så som tåg och 

flygplan. Detta har också gjort att länders ekonomiska struktur har förändrats. Nationalstaterna 

spelar en allt mindre roll i den ekonomiska sfären, detta på grund av en ökad internationell 

handel, allt fler transnationella företag samt genom inrättandet av internationella ekonomiska 

regimer.20 

 

Som Fitjar skriver skulle man kunna tänka sig att i och med försvagandet av nationalstatens roll 

i den ekonomiska sfären så skulle även territorium spela en allt mindre roll i den politiska sfären. 

Men istället verkar nästan det motsatta vara sant. Territorium har blivit allt viktigare då det har 

blivit enklare för företag att flytta sina affärer över statsgränser. Företag flyttar gärna sina 

fabriker till de regioner där det finns skicklig och flexibel arbetskraft, där den teknologiska 

utvecklingen har kommit långt samt där det finns en väl utvecklad infrastruktur. 

Regionaliseringen blir här ett sätt att skapa konkurrenskraftiga regioner som drar åt sig många 

företag.21 

 

Den andra delen av globaliseringen som har påverkat regionaliseringen av EU är 

lokalpatriotism. Detta är en kulturell konsekvens av globalism, medan rörligheten av kapital 

                                                 
19 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 17-20 
20 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 18-19 
21 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 18-19 
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och arbetskraft är en ekonomisk konsekvens som för övrigt brukar användas mest när det 

beskrivs hur globaliseringen har påverkar regionaliseringen. Lokalpatriotism menar Fitjar har 

skett som en reaktion mot homogeniseringen av världens kulturer. Sett på detta vis är 

regionalisering en process för att skydda den regionala/lokala kulturen. Det finns också forskare 

som menar att en del av globaliseringen är att vi blir allt mer individualiserade och då blir 

lokalpatriotism ett sätt att försöka stärka den kollektiva identiteten. Sett utifrån dessa kulturella 

förklaringar blir regionaliseringen en process som istället för att anamma globaliseringen blir 

mer en motsättning mot den.22  

 

Europeisk integration 

En annan orsak som ofta används för att förklara den nya regionalismen är europeisk 

integration. Likt globaliseringen så handlar den europeiska integrationen framförallt om 

förändringar i ekonomiska system och flernivås styrning. 

 

Det är framförallt förändringarna i de ekonomiska systemen som liknar det sättet som 

globalisering har påverkat regionalismen. Centralstaten har fått en allt mindre roll i den 

internationella ekonomin. Integrationen i EU har gjort det ännu enklare för kapital, varor, 

tjänster och människor att röra sig emellan EU-medlemsstaterna. Detta ger regionerna tillgång 

till en mycket större marknad än när man bara hade tillgång till den inhemska marknaden. Att 

de får tillgång till en större marknad gör att regioner, både stora och små kan växa och utvecklas 

vilket i sin tur leder till att staterna växer. EU vill att regionerna ska kunna utnyttja denna 

marknad fullt ut.23  

 

Den andra anledningen till att europeisk integration har haft stor betydelse för regionalismen är 

på grund av att det tillkommit en ny maktnivå som uppmuntrar regionerna till att skaffa sig en 

allt starkare ställning gentemot nationalstaterna. Påtryckningar från den övre maktnivån har 

gjort att centralstaterna/nationalstaterna inte har samma makt över regionerna, vilket regionerna 

har använt för att stärka sin position vilket i sint tur har utvecklat regionalismen. En anledning 

till att EU har uppmuntrat regionaliseringen är för att det har visat sig vara ett bra sätt att få in 

information om lokala problem, tidigare skedde detta genom nationalstaterna vilket kunde 

                                                 
22 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 19-20 
23 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 21-22 
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riskera en viss partiskhet. Att EU har möjligheten att komma i kontakt med en mer lokal nivå 

än nationalstaterna gör att det kan få en ärligare bild om vad som pågår.24 

 

Ekonomisk utveckling 

Fitjar menar dock att bara beskriva regionaliseringen med hjälp av globalisering och europeisk 

integration inte är tillräckligt tillfredsställande. Ekonomisk utveckling är en av de orsaker som 

han menar att forskning delvis har glömt bort. Här handlar inte den ekonomiska utvecklingen 

om hur de ekonomiska systemen har förändrats och blivit mer internationella, utan det handlar 

om att decentralisering av det ekonomiska ansvaret har förstärkt tanken om regionalisering, 

framförallt i väl utvecklade regioner.25 

 

Det finns två olika sätt som Fitjar menar att den ekonomiska utvecklingen påverkar 

regionalismen. Den första är skatteincitament, med detta menar Fitjar att statens monopol med 

att ta ut skatt har lett till att regionerna känner frustration, att de måste ge staten mer än va det 

får tillbaks. Detta gjorde att regionerna krävde att få kontroll över skatt. Det andra sättet som 

ekonomisk utveckling har påverkat regionalisering är att då regionerna har fått större 

ekonomiskt ansvar har det också velat ha större beslutandemakt.26 

 

Partisystem 

Den sista orsaken bakom regionalisering är förändringar i partisystem. Detta kan förklaras 

utifrån två perspektiv, antingen utifrån regionala val eller nationella val. 

 

Ser man på saken utifrån regionala val så är förklaringen till regionalisering att vissa partier 

vinner flera mandat på regionala val än i de nationella valen. Då det är två separata val kan det 

bli så att de som är oppositionen på nationell nivå blir de som har majoritet i regionala val. Om 

det blir på detta vis kan det vara i oppositionens intresse att stärka den regionala nivån för att få 

mer politisk makt. Det kan också vara så att de som har majoritet på den nationella nivån men 

inte har så många mandat i vissa regioner är de som för regionaliseringen framåt genom 

decentralisering av makt. Anledningen till att de gör detta är för att minska missnöjet i de 

                                                 
24 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 22-23 
25 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 27-30 
26 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 29-30 
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regioner där de inte har majoritet genom att låta dem få mer makt att skapa policys som passar 

regionens behov vilket i senare regionala val kan innebära att de vinner mandat.27 

 

2.4 Demokratiska värden 

Uppsatsens fokus ligger vid att försöka klargöra ifall demokratiska värden framkommer i den 

regionala debatten gällande de nya regionerna. För att kunna göra detta behövs också 

demokratibegreppet redogöras för. Det är ett mångtydigt begrepp och därför kommer jag 

behöva begränsa demokratibegreppet till de värden som blir viktiga för denna uppsats. I den 

här delen kommer jag redogöra för hur demokrati ska förstås i studien.  

 

Sverige har ett demokratiskt styrelseskick. Med detta menas att all makt utgår ifrån folket och 

för att förverkliga denna makt används representativ demokrati. Tanken bakom representativ 

demokrati är att förtroendevalda partier och politiker representerar folket och tar de politiska 

beslutet.28 Då detta är den typen av demokrati som används i Sverige och även används för att 

välja politiker till det regionala beslutsfattandet så bör det också vara denna typ av demokrati 

som utgör grunden för min teoretiska ansats. De olika värdena av representativ demokrati som 

kommer att användas i här är delvis tagna ifrån Kristina Elofsson och Teresia Rindefjälls text 

Flernivådemokrati – En teoretisk så väl som praktiskt utmaning. Likt deras text så kommer 

denna uppsats inte heller utgå ifrån att medborgarens roll enbart är att rösta utan att de även har 

en mer aktiv roll. Som Elofsson och Rindefjäll skriver så är denna del mer i linje med den 

deltagardemokratiska skolan men att det ändå inte är oförenligt med den representativa 

demokratin.29 Förutom Elofssons och Ridefjälls text så kommer det teoretiska ramverket också 

bygga på Kerstin Gynnerstedts kapitel Medborgarinflytande och lokal demokrati i boken 

Demokrati i praktiken samt ett kapitel om ansvarsutkrävande av Staffan Kumlin i boken 

Demokratins Mekanismer.30 De värden som kommer tas upp i denna studie är politisk 

jämlikhet, ansvarsutkrävande, deltagande och inflytande. I den här delen kommer jag även 

presentera begreppen centralisering/decentralisering av makt och demos/identitet. Gynnerstedt 

skriver att decentralisering av makt inte är det samma som demokrati,31 men det blir ändå viktigt 

att förstå dessa begrepp för den demokratiska debatten som förs i Sverige, på grund utav det 

                                                 
27 Dahl Fitjar, R. The rise of regionalism – causes of regional mobilization in Western Europe, s. 24-26  
28 Elofsson, K. Rindefjäll, T. Flernivådemokrati – en teoretisk såväl som praktisk utmaning, s. 13 
29 Elofsson, K. Rindefjäll, T. Flernivådemokrati – en teoretisk såväl som praktisk utmaning, s. 14 
30 Kumlin, S. Finns det någon ansvarig? I Gilljam, M. Hermansson, J.(red) Demokratins mekanismer, s. 83 
31 Gynnerstedt, K. Medborgarinflytande och lokal demokrati. I Agevall, L. Klasson, T. (red.) Demokrati i 

praktiken. s. 95  
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starka lokala självstyret som finns. Det är också viktigt att förstå att dessa värden inte är helt 

åtskilda utan de fungerar och skapar förutsättningar för varandra.  

 

Politisk jämlikhet 

Politisk jämlikhet är ett av de värden som är mest förknippat med representativ demokrati. 

Tanken är att alla människors ska ha lika möjlighet att påverka politiken och detta uppfylls 

genom att varje medborgare har en röst att lägga på valdagen. Men som Elofsson och Rindefjäll 

skriver så är inte jämlikheten begränsad till enbart jämlikhet inom rösträtt, det handlar också 

om att skapa en jämlik representation. Det är viktigt med en jämlik representation för att alla 

medborgare ska känna sig representerade på den politiska arenan. En så hög grad av jämlik 

representativitet som möjligt försäkrar att alla medborgares preferenser tillgodoses. Elofsson 

och Rindefjäll menar också att jämlik representation är viktigt för systemets legitimitet. Känner 

medborgarna att de inte är representerade på den politiska arenan finns det också riska att de 

tappar tilltro till systemet.32  

 

Ansvarsutkrävande 

Ytterligare ett viktigt värde för den representativa demokratin är ansvarsutkrävande. Då 

medborgarna själva inte har möjligheten att delta i beslutstagandet är det viktigt att kunna 

utkräva ansvar av de som tar besluten. Det måste också vara tydligt för medborgarna vem det 

är som ansvaret ska utkrävas av. För att detta ska fungera är det viktigt att hela den politiska 

processen är öppen och transparent.33 

 

Förutom att ansvarsutkrävande kan användas som ett sätt för medborgarna att bevaka att 

politikerna gör rätt för sig under själva mandatperioden är det också en modell för hur 

medborgarna kan rösta vid valdagen. Denna modell kallas för ansvarsmodellen. Tanken med 

detta är att medborgarna på valdagen ska utvärdera hur den sittande regeringen/fullmäktige har 

utfört sitt arbete som beslutsfattare och utifrån detta välja en ny regering. De som förespråkar 

ansvarsmodellen har ofta en skeptisk syn på väljarna. De menar att medborgarna inte har 

tillräckligt med kunskap för att kunna rösta med hjälp av mandatmodellen, vilket är en modell 

där istället för att se hur den sittande regeringen och så klart även oppositionen har skött sitt 

jobb ska rösta utifrån vad partierna har för vallöften om framtiden. De som förespråkar 

                                                 
32 Elofsson, K. Rindefjäll, T. Flernivådemokrati – en teoretisk såväl som praktisk utmaning, s. 15 
33 Elofsson, K. Rindefjäll, T. Flernivådemokrati – en teoretisk såväl som praktisk utmaning, s. 16 
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ansvarsmodellen menar att det är politikernas jobb att oroa sig om framtiden, det är de som 

måste förutse vad det är för problem som måste lösas under mandatperioden för att göra väljarna 

nöjda.34 

 

Men som med de flesta teorier och modeller så finns det problem runt ansvarsutkrävande och 

ansvarsmodellen. Ett problem är informationsbrist. Med detta menar Kumlin att medborgarna 

faktiskt inte kan utkräva ansvar om de inte vet vad det är de vill utkräva ansvar för eller vem 

det är de vill utkräva ansvar av. Kumlin beskriver tre saker som medborgarna behöver 

information om för att kunna utkräva ansvar. De måste ha information om hur det politiska 

resultatet ser ut, medborgarna måste veta vilken eller vilka politiska aktörer som är ansvariga 

samt vad dessa politiska aktörer har gjort för att förbättra för medborgare och vad deras 

eventuella misslyckanden är.35 Det är här det blir viktigt med öppenhet och transparens för att 

medborgarna ska ha möjlighet att samla in informationen de behöver. 

 

Ett annat problem Kumlin tar upp liknar det tredje problemet, fast istället så är problematiken 

här flernivådemokrati. Det finns i dagsläget fyra olika nivåer som kan fatta beslut. Kommunal, 

landsting, riksdag och EU. Då det är flera olika nivåer kan det vara svårt för medborgarna att 

veta vad det är för beslut som har tagits på vilken nivå. Vet man inte detta kan det vara så att 

man utkräver ansvar av fel nivå och låter någon som inte ska ha skulden ta den.36 

 

Kumlin tar också upp två olika konsekvenser som uppstår när inte ansvarsutkrävandet fungerar 

på ett optimalt sätt. Dessa konsekvenser benämner han som blint ansvarsutkrävande och politisk 

cynism och apati. Med blint ansvarsutkrävande menas att väljarna försöker att utkräva ansvar 

trots de problem som finns. Riskerna med detta är att fel politiker kan bli ansvarig för något de 

inte gjort eller att de politiska aktörerna som borde stå till svars för något istället blir belönade. 

Den andra konsekvensen, politisk cynism och apati, är att ett dåligt fungerande 

ansvarsutkrävande kan göra medborgarna missnöjda med hela systemet. Dels försämrar detta 

valdeltagandet dels att medborgare aktivt röstar emot den sittande regeringen, oavsett hur de 

har hanterat och löst problem under sin mandatperiod.37 

 

                                                 
34 Kumlin, S. Finns det någon ansvarig? I Gilljam, M. Hermansson, J.(red) Demokratins mekanismer, s. 85 
35 Kumlin, S. Finns det någon ansvarig? I Gilljam, M. Hermansson, J.(red) Demokratins mekanismer, s. 91-92 
36 Kumlin, S. Finns det någon ansvarig? I Gilljam, M. Hermansson, J.(red) Demokratins mekanismer, s. 95-96 
37 Kumlin, S. Finns det någon ansvarig? I Gilljam, M. Hermansson, J.(red) Demokratins mekanismer, s. 100-102 
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Deltagande och Inflytande 

Även om medborgarna inte aktivt kan delta i det dagliga beslutsfattandet i en representativ 

demokrati så betyder detta inte att de enbart ska sitta vid sidan av den politiska arenan. 

Medborgarna bör kunna påverka politikerna och den demokratiska processen detta också för 

att kunna ge uttryck för sina preferenser.38 Inflytande är ett demokratiskt värde som ofta läggs 

ihop med aktivt deltagande, då det är genom ett aktivt deltagande som medborgarna ges 

möjlighet att få inflytande över politiken.39  

 

Gynnerstedt skriver i kapitlet Medborgarinflytande och lokal demokrati i Demokrati i praktiken 

att medborgarnas aktiva deltagande i politiken kan komma till uttryck på olika sätt. Det är inte 

enbart genom att rösta på ett parti på valdagen som en medborgare kan göra för att påverka 

politiken. De kan också vara aktiva i politiska partier, demonstrationer, skriva insändare med 

mera. Men för att medborgarna ska kunna delta aktivt i den demokratiska processen behövs 

några förutsättningar. Även för deltagandet är det viktigt att den politiska processen och de 

offentliga myndigheterna arbetar på ett öppet och transparent sätt samt att information finns 

tillgängligt för medborgarna. Utöver detta behöver också medborgarna vilja, resurser, tid, 

mötesplatser och kunskap för att kunna delta i politiken. Vad som menas med detta är att 

medborgarna måste vilja delta, makten kan inte tvinga dem att vara aktiva. De resurser som 

används för deltagande måste finnas hos medborgaren, den måste åsidosätta tid för de politiska 

aktiviteterna samt själv aktivt söka kunskap om politiken. Dessutom måste medborgarna ha 

mötesplatser där de kan delta i politiken och utöva sitt inflytande.40 

 

Men det finns även problem med deltagande och det hänger i stort ihop med de brister som 

finns inom den politiska jämlikheten. I den representativa demokratin strävas det efter att ha en 

så jämlik representation som möjligt, men som det ser ut i dagens läge så är det flera grupper 

som är underrepresenterade. Som Gynnerstedt skriver kan det vara svårare för dessa grupper 

att påverka politiken för att de, på grund av sin underrepresentation, inte behandlas på ett jämlikt 

och neutralt sätt. Ett annat problem med deltagande är att alla inte har samma möjlighet att delta 

i politiken. Tid och resurser är två viktiga förutsättningar för ett aktivt deltagande och alla 

medborgare har varken tiden eller resurserna att åsidosätta för politiska aktiviteter, detta gör att 

                                                 
38 Elofsson, K. Rindefjäll, T. Flernivådemokrati – en teoretisk såväl som praktisk utmaning, s. 15 
39 Gynnerstedt, K. Medborgarinflytande och lokal demokrati. I Agevall, L. Klasson, T. (red.) Demokrati i 

praktiken. s. 108 
40 Gynnerstedt, K. Medborgarinflytande och lokal demokrati. I Agevall, L. Klasson, T. (red.) Demokrati i 

praktiken. s. 112-113 
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vissa medborgare för en större möjlighet att påverka politiken. I Gynnerstedts kapitel skriver 

hon mest om den kommunala nivån, här menar hon att storleken på kommunerna är en faktor 

till hur stort inflytande medborgarna kan ha på politiken. Det är enklare för medborgare i en 

liten kommun att påverka än i en stor kommun.41 

 

Centralisering/Decentralisering av makt 

Definitionen av dessa två begrepp som kommer användas i den här studien är att centralisering 

handlar om att inflytande stärks på högre nivåer och decentralisering handlar om att inflytande 

stärks på lägre nivåer.42 I den här studien handlar det framför allt om att centralisera eller 

decentralisera makt över beslutsfattandet i politiska frågor och offentlig verksamhet.  

 

Rapporten Ner och upp – decentralisering och centralisering inom svensk 

arbetsmarknadspolitik tar upp fördelar med både centralisering och decentralisering av makt. 

Det som talar för centralisering av makt är bland annat att kan organisationen dra nytta av 

stordriftsfördelar, det blir tydligare vem det är som har ansvar, vilket betyder att det blir lättare 

för medborgarna att utkräva ansvar samt enklare för organisationen att samla kompetens för att 

sedan sprida deras kunskap igenom organisationen. Fördelar med decentralisering handlar 

framförallt om att beslut kan tas snabbare, de blir mer flexibla och anpassade till de medborgare 

som faktiskt berörs av besluten då det anpassas till de lokala förutsättningarna bättre.43 

 

Men som Gynnerstedt påpekar så betyder inte decentralisering av makt att beslutsfattandet blir 

mer demokratisk. Även fast det ofta ses som att det blir mer demokratiskt då makten kommer 

närmare folket kan det också bli så att lokala eliter får monopol på beslutsfattandet.44 Inte heller 

påstår jag att centralisering är den perfekta åtgärden, även här finns det nackdelar så som att 

besluten kommer längre från medborgarna vilket försvårar deras inflytande. 

 

                                                 
41 Gynnerstedt, K. Medborgarinflytande och lokal demokrati. I Agevall, L. Klasson, T. (red.) Demokrati i 

praktiken. s. 116-118 
42 Rapport 2012:1, Ner och upp – decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995-

2010 s. 7 
43 Rapport 2012:1, Ner och upp – decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995-

2010 s. 7 
44 Gynnerstedt, K. Medborgarinflytande och lokal demokrati. I Agevall, L. Klasson, T. (red.) Demokrati i 

praktiken. s. 98 
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Demos och regional identitet 

Demokrati består av två grekiska ord. Demos som betyder folk och kratia som betyder styre 

och översätts ofta till folkstyre. För att en demokrati överhuvudtaget ska fungera behövs ett 

folk. Demostanken i den här uppsatsen kommer utgå från Janerik Gidlunds definition i 

uppsatsen Regionalisering & demokratisk legitimitet. Denna tanke är att identitet och 

samhörighet hos demos är viktigt för att den demokratiska processen ska fungera. Finns det inte 

en samhörighet hos folket riskerar det att påverka det kollektiva beslutsfattandet negativt. 

 

Gidlund menar att identiteten och samhörigheten hos demos blir extra viktigt när det kommer 

till att skapa nya regioner. Saknas det samhörighet mellan folket i den tänkta regionen försvårar 

det att skapa en legitim regional demokrati, framförallt på kort och mellanlång sikt. Som 

Gidlund skriver så går det att tvinga fram en regional samhörighet med tid, då folket i regionerna 

faktiskt redan delar en identitet, deras nationalitet. Folket anpassar sig förr eller senare till de 

nya administrativa gränsdragningarna och formar utifrån dessa nya regionala identiteter. Men 

skapas regionerna med ett brett folkligt stöd från början förenklas den regionala demokratiska 

processen.45 

 

2.5 Sammanställning av analysverktyg 

I det här kapitlet har jag gått igenom faktorer som är drivande i den nya regionalismen och 

demokrativärden för den representativa demokratin. Härnedan kommer jag klargöra hur dessa 

drivkrafter och demokrativärden kommer att användas vid analysen av materialet.  

 

Som man kan förstå Fitjars beskrivning av den nya regionalismen ligger det ett stort fokus på 

ekonomisk utveckling av olika slag, både globalt, på EU nivå samt på nationell nivå. Att 

förstärka demokrati eller demokratiska värden har inte varit framträdande i debatten om ny 

regionalism, detta är något som Daniel Kübler och Birgitte Schwab påpekar i sin artikel New 

regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, deliberation and 

democratic accountability. De skriver att skiftet från den gamla regionalismen till den nya 

regionalismen är påverkad av skiftet från government till governance och att forskning och 

debatten kring ny regionalism lägger stor fokus på effektivitet och ekonomisk 

                                                 
45 Gidlund, Janerik. (1998) Regionalisering & demokratisk legitimitet, s. 10-15 
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konkurrenskraftighet och när väl demokrati kommer på tal så är det ofta på grund av de bortfall 

av demokratiska värden som kan ses i och med den nya regionalismen.46 

 

Men Kübler och Schwab identifierar ändå två olika sätt att se på demokrati och ny regionalism 

i sin artikel, något som denna uppsats kommer att använda sig av i analysen. De kallar dessa 

två synsätt för det optimistiska och det pessimistiska synsätten. Här kommer jag dela in de olika 

demokratiska värdena i dessa två synsätt, detta för att kunna besvara hur demokratiska värden 

diskuteras i debatten.  

 

Den nya regionalismen fokuserar starkt på ekonomisk utveckling och effektivitet, detta uppnås 

som Kübler och Schwab skriver genom partnerskap, mellan olika nivåer i det offentliga men 

även mellan det offentliga och det privata. Det som de kallar en optimistisk syn på de 

demokratiska värdena i ny regionalism uppmuntrar den privata sektorns inbladning i det 

offentliga, de menar på att detta förstärker demokratiska värden så som deltagande, inflytande 

samt konsensus. Den pessimistiska synen på ny regionalism och demokrati lutar sig istället mot 

den mer klassiska synen på  demokrati som även används i denna uppsats, vilket är den 

representativa demokratin. I ett allt mer nätverksbaserat styra försvårar det för medborgarna att 

utöva ansvarsutkrävning och då företag och individer kan vara med att bestämma försämras 

legitimiteten av det representativa valsystemet då det inte längre är enbart folkvalda 

representanter som tar beslut utan andra aktörer är med i processen. 47 Så som detta ska förstås 

i denna uppsats är att det pessimistiska synsättet lutar sig framförallt på demokratiska värden 

så som politiks jämlikhet och ansvarsutkrävande. I analysen kommer verktyget nedan användas 

på så vis att jag i materialet kommer leta efter meningar eller ord som ger uttryck för dessa 

värden. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Kübler, D. Schwab. B. “New regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, 

deliberation and democratic accountability”, European Journal of Political Research, nr. 46, 2007, s. 475  
47 Kübler, D. Schwab. B. “New regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, 

deliberation and democratic accountability”, European Journal of Political Research, nr. 46, 2007, s. 479-480 



18 

 

 

Centralisering/decentralisering och demos/identitet är två värden som inte kan delas in i dessa 

två synsätt men som ändå blir viktiga för diskussionen kring regionaliseringen. Identiteten är 

viktigt för att man ska kunna förstärka den demokratiska legitimiteten i de nya regionerna och 

diskussionen kring centralisering och decentralisering blir viktig på grund av att de nya 

regionerna är ett skifte i maktfördelningen mellan Sveriges olika beslutsfattande nivåer.  Jag 

kommer sedan i kapitel tre föra en diskussion om hur detta analysverktyg mer konkret kommer 

att användas när jag utför analysen. 

  

SYN PÅ 

DEMOKRATISKA 

VÄRDEN I NY 

REGIONALISM: 

 

            

 

 OPTIMISTISK 

 

             

 

 PESSIMISTISK 

 Deltagande Politisk jämlikhet 

 Inflytande Ansvarsutkrävande 
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3. Metod och Material 

I den här delen kommer jag presentera den metod som använts för att besvara 

frågeställningarna. Därefter kommer jag även att diskutera val av material, förklara hur kodning 

av material utförts samt hur analysverktyget används och tillföra ett resonemang kring validitet 

och reliabilitet, vilket kommer ske löpande genom kapitlet. 

 

3.1 Metod och forskningsdesign 

Jag har valt fallstudie som forskningsdesign där jag gör två nedslag i den regionala debatten för 

att kunna belysa den. Men det finns även en komparativ aspekt av studien för att kunna 

framhäva om det finns intressanta likheter och skillnader emellan dessa två fall. Jag har sedan 

använd mig av en kvalitativ textanalys som metod, detta för att jag anser att det bäst hjälper 

mig uppfylla syftet, att  undersöka om demokratiska värden kommer till uttryck i den regionala 

debatten samt att jämföra ifall det finns några likheter eller skillnader i om och hur dessa värden 

diskuterats i de olika länen. 

  

Anledningen till att en kvalitativ textanalys används som metod i uppsatsen är för att kunna 

svara på om det går att uttolka demokratiska värden i den regionala debatten.  Det går att utföra 

en kvalitativ textanalys på flera olika sätt. I boken Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl. så 

delas kvalitativ textanalys upp i två grupper som sedan också har undergrupper. Dessa två 

huvudgrupper kallas för ”systematisera” och ”kritiskt granska”. Att göra en systematiserande 

analys betyder att argument ordnas logiskt, klassificeras eller att tankestrukturen klarläggs. Det 

handlar om att reda ut en text och strukturera den så att underliggande meningarna i texten lyfts 

fram och  tydliggörs. Att kritiskt granska en text betyder att man kritiskt analyserar texten 

idékritiskt, ideologikritiskt eller att man använder sig av en diskursanalys. Dessa typer av 

analyser handlar inte om att strukturera om en text så den är mer lättförståelig, istället så lyfter 

man fram de argument texterna innehåller för att granska dem, till exempel genom att kritisera 

hur väl en argumentation lever upp till förutbestämda normer.48 Den här studien kommer 

använda sig av både systematiserande och kritiskt granskande kvalitativ textanalys. Den första 

forskningsfrågan handlar om att klargöra hur samhällsdebatten ser ut medan de andra två 

frågorna handlar om att se om det går att utläsa några demokratiska värden i debatterna som 

förs samt jämföra dem. Ytterligare en utgångspunkt för denna uppsats är att det är en idécentral 

                                                 
48 Esaiasson P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ 

och marknad. s. 211-212 
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studie. Det kommer inte vara något fokus på vem det är som har yttrat en viss åsikt utan det 

viktiga är här istället att åsikten har blivit yttrad. Det är själva idén som ska analyseras inte 

personen bakom idén.49 

 

Valet av både forskningsdesign och metod är viktigt för validiteten av uppsats. Det finns flera 

sätt att se på validitet men oftast brukar man säga att en studie uppnår god validitet ifall det har 

undersökt det som den sagt att den ska undersöka.50 Jag anser att en kvalitativ textanalys 

säkerhetsställer syftet med uppsatsen då jag kommer kunna klargöra vilka politiska frågor som 

diskuteras gällande nya de nya storregioner samt om och hur demokratiska värden framkommer 

i debatten och att en komparativ fallstudiedesign tillåter mig att jämföra hur de demokratiska 

värdena diskuteras. 

 

3.2 Material 

De två länen jag har valt att undersöka samhällsdebatten i är Dalarnas och Hallands län, detta 

görs genom att analysera tidningsartiklar. Anledningen till att jag valde dessa två län är för både 

deras likheter och olikheter. Båda länen är små och har båda skapat regioner med hjälp av 

kommunförbund, dock är Dalarna bara i början av att göra det medan Halland har hållit på ett 

tag. Olikheten som främst fick mig att välja dessa två län var att Hallands län ska enligt 

diskussionsunderlaget ingå i Västra Götalandsregionen medan Dalarnas län ska skapa en helt 

ny storregion tillsammans med fem andra län. 

 

Samhällsdebatten kan synliggöras på ett flertal olika sätt, till exempel med hjälp av 

fokusgrupper, offentliga dokument så som utredningar m.m. från kommuner och landsting. På 

grund av den korta tidsram som ges för att skriva en c-uppsats och den förväntade omfattningen 

på en sådan, har jag fått ta beslutet att göra en snäv avgränsning av mitt material. Med detta 

menas att jag inte använder mig av flera olika typer av material.51 Den begränsning som uppstår 

när ett snävt avgränsat material används är att det bara blir en liten del av samhällsdebatten som 

synliggörs men samtidigt möjliggörs det också en djupare analys än om man valt ett bredare 

materialurval. De fördelar som finns med att använda sig av just tidningsartiklar är att det 

                                                 
49 Esaiasson P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ 

och marknad. s. 218-219 
50 Esaiasson P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ 

och marknad. s. 57 
51 Esaiasson P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ 

och marknad. s. 220 
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möjliggör en bredare diskussion om frågan än vad offentliga dokument gör då det inte enbart 

är politiker och tjänstemän som skriver om regionfrågan utan även medborgare och att det inte 

är lika tidskrävande att generera materialet som till exempel fokusgrupper. Brister finns dock i 

att använda sig av tidningsartiklar som material, bland annat kan utgivarna av tidningen som 

artiklarna är tagna ifrån vara politisk färgade vilket också kan påverka vilken typ av artiklar de 

publicerar. 

 

För att samla in materialet använde jag mig av söktjänsten Retriever – Mediearkivet. Detta är 

en sökdatabas som har artiklar från både tryckt press och webbkällor. För att begränsa 

sökningen valde jag att tidsmässigt söka från det att Indelningskommittén släppte sitt 

diskussionsunderlag då diskussionen kring storregioner blev högst aktuellt och framåt. 

Diskussionsunderlaget släpptes den 9 mars 2016 och tidsramen av sökningen  blev mellan den 

14 mars till den 14 april för att ge debatten några dagar att reagera på förslaget. Anledningen 

till att tidsramen är en månad är för att jag skulle få tillräckligt mycket material till min analys, 

men att det inte heller skulle bli för mycket. För att hitta artiklar om regionfrågan valde jag att 

använda mig av tre sökord, ”indelningskommittén”, ”storregioner” och ”storregion”. Jag valde 

dessa sökord är för att jag ville försäkra mig om att det var just förslaget om nya, större regioner 

som nämndes/diskuterades i artiklarna.  

 

Av de sökningarna jag gjorde fick jag totalt 51 artiklar. 14 artiklar från tidningen 

Hallandsposten, 10 av dessa är nyhetsartiklar och fyra är debattartiklar. 29 av artiklarna är från 

tidningen Dala-Demokraten, 12 av dessa är nyhetsartiklar och 17 är debattartiklar/insändare. 

Alla artiklar inhämtades från Retriever den 10 maj 2016. 

 

3.3 Kodning och analys av material  

Här kommer jag mer konkret beskriva hur jag kommer utföra kodningen och analysen av 

materialet samt diskutera uppsatsen reliabilitet. 

 

För att utföra en analys behövs ett analysredskap och för att bygga upp detta analysredskap bör 

man först fundera på vad för typ av förhållningsätt man vill använda sig av. Antingen kan man 

ha förhandsdefinierade angreppssätt eller ett öppet förhållningssätt. Esaiasson m.fl. skriver att 

om man använder sig av det förhandsdefinierade förhållningssättet blir det viktigare med ett 

analysredskap, detta på grund av att man redan tidigt i uppsatsen bestämmer vilka de viktigaste 
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svarsalternativen är och att det sedan är det man letar efter i texten. Används istället ett öppet 

förhållningsätt menar Esaiasson m.fl. att det är materialet som i större utsträckning bestämmer 

hur analysen kommer att formas. Då görs allmänna avgränsningar istället för att använda ett 

tydligt analysredskap.52 Den här uppsatsen kommer använda sig av en blandning av de båda 

förhållningsätten. Ett öppet förhållningsätt behövs framförallt för att besvara den första 

forskningsfrågan, där meningen är att identifiera vilka politiska frågor som finns i den regionala 

debatten, medan de andra två frågorna besvaras med förutsättningarna att det finns 

demokratiska värden som redan innan analysen påbörjats är förutbestämda. 

 

Kodningen har skett i två steg; först en genomläsning av artiklarna för att bilda en övergripande 

uppfattning om vad de handlar om. Detta för att kartlägga hur debatten sett ut och vilka politiska 

frågor som den  centrerats runt. Därefter har en  djupare analys av texterna gjort det möjligt att  

utkristallisera de tänkbara demokratiska värdena i debatten. 

 

Analysen kan därför ses vara uppdelad i två olika delar. I den första delen används inte 

analysverktyget då meningen är att framhäva de politiska frågorna som tas upp i debatten. För 

att avgöra om en politisk fråga har tagits upp eller ej har det behövts stå explicit om dessa frågor. 

Till exempel för att demokrati skulle utläsas som en politisk fråga måste det också ha stått om 

demokrati i materialet och lika så har det behövt stå om sjukvård för att det skulle vara en 

politisk fråga som tas upp i debatten. Det är i den andra delen av analysen som analysverktyget 

har använts. Här har inte de olika värdena behövt nämnas direkt för att de ska anses återfinnas 

i texten. Skulle det till exempel i någon av artiklarna stå följande: ”Storregioner försvårar för 

medborgarna att veta vem de ska vända sig till med frågor eller för att visa missnöje” så kan 

detta förstås både som att deltagande och ansvarsutkrävande. Att ställa frågor till bland annat 

politiker skulle kunna ses som en form av politisk deltagande och att veta vem man ska vända 

sig till vid missnöje kan ses som en form av ansvarsutkrävning. Dock ska även nämnas att om 

de demokratiska värdena faktiskt nämnts i artiklarna så har detta också förståtts som att de har 

tagits upp. 

 

Reliabilitet är viktigt för uppsatsens resultatvaliditet. Som Esaiasson m.fl. skriver i 

Metodpraktikan så beror bristande reliabilitet ofta på slumpmässiga eller osystematiska fel vid 

                                                 
52 Esaiasson P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ 

och marknad. s. 217 
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kodningen av materialet.53 För att stärka reliabiliteten i den här uppsatsen har analysmaterialet 

vid kodning lästs igenom flera gånger. Den har stärkts ytterligare genom referering i form av 

citat och fotnoter som hänvisar till de artiklar som analyserats. 

 

3.4 Avgränsningar 

Förutom de avgränsningar som har gjorts vid val av material har jag också behövt göra 

begränsningar vad gäller de olika begreppen som finns i mitt teoretiska ramverk. Begränsningar 

har gjorts vid beskrivningen av regioner, gammal och ny regionalism samt demokrati. 

Anledningen till att det gjorts avgränsningar vid dessa begrepp är för att de finns en mängd 

olika sätt att beskriva dem på. Det kommer i kapitlen tre klargöras hur dessa begrepp har 

avgränsats samt hur de kommer att användas i uppsatsen.  

                                                 
53 Esaiasson P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ 

och marknad. s. 63 
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4. Resultat 

I det här avsnittet sker själva analysen av utpekat material. Det börjar med att presentera vilka 

politiska frågor som skrivs om i samhällsdebatten i de två länen och hur det diskuteras, detta 

kommer sedan att ligga till grund för den andra delen av resultatet. Den andra delen kommer 

bestå av en analys om och hur de demokratiska värdena kan förstås i förhållande till det som 

sägs i samhällsdebatten. Den sista delen kommer vara en sammanfattning av analysen samt en 

jämförelse mellan de olika länen. 

  

4.1 Halland 

I artiklarna från Hallandsposten är det framförallt sex kategorier som är framträdande. Dessa 

kategorier har jag valt att benämna som identitet, demokrati, utmaning, stora/effektiva regioner, 

sjukvård och ekonomi. Det som diskuterades vid flest tillfällen i artiklarna var demokrati. 

Därefter identitet, effektivisering och sjukvård. Det skrevs där emot väldigt lite om utmaningar 

och ekonomi men det fanns ändå med. Att det ifrågasätts vad storregionerna ska förbättra, vad 

för utmaningar/problem de ska lösa känns som ett genomgående tema i de artiklarna som finns. 

 

Demokrati 

Demokrati var det ämne som mest kom på tal i artiklarna från Hallandsposten. Som det kan 

förstås i artiklarna så har en majoritet av de en ganska negativ syn på storregionernas påverkan 

på demokratin. Bland annat så menar dessa artiklar att själva demokratin kommer att försummas 

på grund av att beslutsfattarna flyttas längre ifrån folket och att både insynen och inflytande 

kommer försämras om de blir en del av en större region.54 Dessa artiklar menar också att själva 

förslaget om större regioner kan riskera att bli en odemokratisk process om man inte lyssnar 

mer på medborgarna då förslaget inte är förankrat hos medborgarna och att man bör göra en 

folkomröstning innan man tar ett beslut.55  

 

Men det är inte bara negativa åsikter som yttras utan det finns även de artiklarna som tar upp 

positiva åsikter eller bara mer informerar om demokrati. De argument som mer lutar åt att 

demokratin faktiskt förbättras nämner framförallt att man som en stor region har större 

                                                 
54 Erlandsson, N. ’Svar uteblir om regionindelningar’ Hallandsposten, 2016-04-07, s. 21. Ericson, J. ’Kasta genast 

förslaget om nya regioner’ Hallandsposten, 2016-03-16, s. 13 
55 Erlandsson, N. ’Svar uteblir om regionindelningar’ Hallandsposten, 2016-04-07, s. 21, Kommuninvånare, 

’Ombytta roller’, Hallandsposten, 2016-04-09, s. 26. Holm, M. ’Mobilisering pågår hos M’ Hallandsposten, 2016-

04-02, s. 2. Persson, Y. ’Blandade känslor vid möte om storregion’ Hallandsposten, 2016-03-31, s.5. Persson, Y. 

’Rejält högre skatt om Halland byter region’ Hallandsposten, 2016-03-24, s. 5 
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inflytande och är handlingskraftigare gentemot centralstaten,56 men också att makten och 

beslutsfattande kommer närmare folket genom ”att man drar makt från Stockholm…”57. 

 

Det diskuteras även om representation. I två artiklar nämns det att 11 kommuner inte är 

representerade i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.  Den ena artikeln är mest en 

information om hur det ser ut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och att det med 

Halland och Värmland skulle bli 71 kommuner som skulle ingå i regionen jämfört med de 49 

som ingår idag.58 I den andra artikeln tas det istället upp som något som inte har varit ett problem 

för demokratin i Västra Götalandsregionen då kommunerna också skapat kommunalförbund 

som fungerar som en extra instans där de kommunerna kommer överens vad som är bäst för 

utvecklingen i deras område.59 

 

Identitet 

Den här kategorin handlar framförallt om viljan att hålla Halland helt, som en egen region samt 

att det i artiklarna skrivs mycket om hallänningarnas intresse och vad som är bäst för Halland. 

Stora delar av argumentationen som förs kring storregionerna är att Halland klarar sig bra på 

egen hand.60 I ett citat från artikeln Mobilisering pågår hos M blir detta extra tydligt att de har 

en stark känsla om en gemensam identitet, de skriver: 

”Men nu gäller det att försvara Halland och motståndrörelsen samlar alla 

politiska partier och samtliga halländska kommuner. Än en gång kommer 

reaktionen mot övermakten. Hallänningar har varit med förr.”61 

Av det är citatet låter det som om regeringen vill splittra den Halländska identitet med hjälp av 

storregionerna och som en annan artikel beskriver så finns det en oro att Halland skulle slukas 

av Västra Götaland om de går med i regionen.62 Men det står också där att det inte är något 

Hallänningarna borde oroa sig över.63 Utöver detta finns det även röster som menar att det inte 

                                                 
56 Persson, Y. ”DAGS ATT KLIVA UR BUNKERN NU” Hallandsposten, 2016-03-23, s. 6-7. Persson, Y. ’Råd 

från norr: ”Behöver inte vara oroliga”’ Hallandsposten, 2016-03-23, s. 7 
57 ’Oväntat stöd för regeringsformen från C’ Hallandsposten, 2016-04-07, s. 2 
58 Erlandsson, N. ’Svar uteblir om regionindelningar’ Hallandsposten, 2016-04-07, s. 21 
59 Persson, Y. ’Råd från norr: ”Behöver inte vara oroliga”’ Hallandsposten, 2016-03-23, s. 7 
60 Welin, C. ’SKL mötte Halland om regioner’ Hallandsposten, 2016-04-13, s. 8. Persson, Y. ’Region Halland 

anlitar PR-byrå för 400 000’ Hallandsposten, 2016-04-12, s. 5. ’Oväntat stöd för regeringsformen från C’ 

Hallandsposten, 2016-04-07, s. 2 
61 Holm, M. ’Mobilisering pågår hos M’ Hallandsposten, 2016-04-02, s. 2 
62 Persson, Y. ’Råd från norr: ”Behöver inte vara oroliga”’ Hallandsposten, 2016-03-23, s. 7 
63 Persson, Y. ’Råd från norr: ”Behöver inte vara oroliga”’ Hallandsposten, 2016-03-23, s. 7 
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är hållbart att hålla sig kvar vid idén om Halland som en egen region och istället börja fundera 

på en plan B.64 

 

Stora/Effektiva regioner 

Effektivisering av offentliga organ har det varit mycket fokus kring från regeringens sida och 

ett av huvudargumenten för att förändra samhällsorganisationen i Sverige. I artikeln  ”DAGS 

ATT KLIVA UR BUNKERN NU” så skrivs att regionerna måste bli större för att få en effektivare 

samordning i samhällsfrågor.65 

 

Utöver detta så är debatten kring effektivisering av regionerna, speciellt med fokus på storleken, 

mer ifrågasättande. Bland annat så menar vissa artiklar istället att en effektivare samordning 

blir sämre med de nya regionerna då gränserna blir högre. Det påpekas att man behöver starka 

regioner, men att detta inte nödvändigtvis betyder att man måste ha större regioner.66 

 

Det finns även ett sista sätt som storlek diskuteras på. Det är dock mer ifrån Västra 

Götalandsregionens synvinkel. Man menar nämligen att inte de heller har något direkt behov 

av att bli större, men att de kan tänka sig att bli större om det är det som behövs.67 

 

Sjukvård 

Sjukvården är ett av landstingens och regionernas huvudområde och även en av de största 

frågorna gällande storregionerna. Trots detta så nämns sjukvården bara i två av de fjorton 

artiklarna som är från Hallandsposten. 

 

Sjukvårdsfrågan ges en relativt liten plats i artiklarna, men en av de artiklarna som nämner det 

lägger stor tyngd vid frågan. Den menar att själva syftet med storregionerna är att få en 

effektivare sjukvård. Dock likt de andra kategorierna så ställer sig denna artikel skeptisk till om 

sjukvården verkligen blir effektivare om regionen blir större. Den påpekar att det är små 

landsting så som Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar som har den bästa sjukvården i 

Sverige och att det inte är stordriftsfördelar och stora regioner som gör sjukvården effektiv, utan 

att det istället är ansvar för ekonomi och ordning och reda.68 

                                                 
64 Persson, Y. ”DAGS ATT KLIVA UR BUNKERN NU” Hallandsposten, 2016-03-23, s. 6-7 
65 Persson, Y. ”DAGS ATT KLIVA UR BUNKERN NU” Hallandsposten, 2016-03-23, s. 6-7 
66 Holm, M. ’Mobilisering pågår hos M’ Hallandsposten, 2016-04-02, s. 2 
67 Persson, Y. ’Blandade känslor vid möte om storregion’ Hallandsposten, 2016-03-31, s. 5 
68 Ericson, J. ’Kasta genast förslaget om nya regioner’ Hallandsposten, 2016-03-16, s. 13 
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I den andra artikeln diskuteras hur organiseringen av sjukvården ser ut i Västra 

Götalandsregionen i dagsläget. Det finns fyra sjukvårdsområden som har ansvar för sjukvården 

inom sitt område och att dessa blir som delregioner. Den menar också att Halland förmodligen 

skulle bli ett eget sjukvårdsområde om de blev en del av regionen, vilket skulle göra att de 

fortfarande har visst ansvar för sjukvården.69 

 

Utmaningar 

Att dagens landsting och regioner står inför utmaningar nämns i ett par artiklar. Men vad som 

faktiskt menas med utmaningar är inte tydligt. I artikeln Svar uteblir om regionindelningar så 

skrivs: 

”VISST STÅR VI inför utmaningar, men att tro att nya storregioner per 

automatik löser detta är att vara naiv…”70 

Artikeln verkar hålla med att det finns utmaningar som Sverige står inför, det står dock inte rakt 

ut vad det är för utmaningar, bara att dessa inte automatiskt kommer att lösas av större regioner. 

Den andra artikeln handlar mer om att man inte vet vad det är för problem/utmaningar som ska 

lösas med hjälp av de nya regionerna.71  

 

Ekonomi 

Ekonomi och ekonomisk effektivisering var det som diskuterades minst i artiklarna. Kring 

ekonomi diskuteras mest om hur större regioner faktiskt löser de ekonomiska problemen som 

flera små kommuner har i dagsläget samt att om Halland skulle gå med i Västra 

Götalandsregionen skulle hallänningar få en betydligt högre landstingsskatt.72 Utöver detta så 

förs ingen diskussion om ekonomi eller ekonomisk effektivisering. 

 

4.2 Dalarna 

Sex kategorier kunde identifieras i artiklarna från Dala-Demokraten. Dessa är: Demokrati, 

sjukvård, identitet, stora/effektiva regioner, infrastruktur, utveckling och utmaningar. De 

kategorier som det skrev och diskuterades mest om var demokrati och efter det sjukvård. Det 

                                                 
69 Persson, Y. ’Råd från norr: ”Behöver inte vara oroliga”’ Hallandsposten, 2016-03-23, s. 7 
70 Erlandsson, N. ’Svar uteblir om regionindelningar’ Hallandsposten, 2016-04-07, s. 21 
71 Holm, M. ’Mobilisering pågår hos M’ Hallandsposten, 2016-04-02, s. 2 
72 Lyxell, L. ’Inga svar om Halland i riksdagsdebatten’ Hallandsposten, 2016-04-08, s. 10. Persson, Y. ’Rejält 

högre skatt om Halland byter region’ Hallandsposten, 2016-03-24, s. 5 
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skrevs även en del om storleken på och effektiviseringen av regionerna samt infrastruktur. 

Utveckling/utmaningar och identitet skrevs det om, men i mycket mindre utsträckning.  

 

Demokrati 

Demokrati var den kategori som det skrevs mest om, nästan alla artiklar nämnde demokrati på 

ett eller annat sätt. När det skrevs om demokrati så var det framförallt fokus på hur storregioner 

påverkar medborgarnas, kommunens samt Region Dalarnas möjlighet till att delta och 

påverka.73 

 

I flera artiklar så var man skeptisk till att demokratin skulle förbättras och menar att 

storregionerna är något som regeringen tvingar på Sveriges befolkning.74 Det påpekas också att 

storregioner skulle betyda en centralisering av makten och att det blir svårare för medborgarna 

att delta i  den politiska processen, ha insyn och veta vem det faktiskt är som representerar 

dem.75 Istället menar man att beslutsfattandet måste ske nära medborgarna då det är nödvändigt 

för en riktig demokrati.76 Flera artiklar betonar även att det inte finns något folkligt stöd för 

storregioner och om nu regioner ska göras bör de ha som mål att medborgarna aktivt deltar i 

processen.77 

 

Det finns även de artiklarna som menar att storregioner skulle innebära risker för demokratin, 

men att det är nödvändigt bland annat för sjukvården, samt att storregioner är en möjlighet 

oavsett om medborgare och politiker vill ha det eller inte och att Dalarna därför måste delta i 

processen.78  

 

Men det finns även en mer optimistisk ton i debatten gällande demokratin. Bland annat finns 

det röster som menar att det kommer bli enklare för medborgarna att få insyn i den politiska 

processen om Sverige får en mer rationell samhällsstruktur. Som det ser ut i dagsläget är länen 

                                                 
73 ’Centerpartiets Göran Engström gäst talade’ Dala-Demokraten, 2016-04-05, s. 26. ’Socialdemokraterna i Mora 

höll årsmöte’ Dala-Demokraten, 2016-04-02, s. 16  
74 Svensson, R. ’Lindström 2000-talets Vasa?’ Dala-Demokraten, 2016-03-31, s. 18 
75 Pettersson, A. ’Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård’ Dala-Demokraten, 2016-04-08, s. 21. Zakrisson, 

V. ’Dags att se nyktert på regionbildningen!’ Dala-Demokraten, 2016-03-18, s. 23 
76 Pettersson, A. ’Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård’ Dala-Demokraten, 2016-04-08, s. 21 
77 Pettersson, A. ’Medborgarna vill inte ha storregioner’ Dala-Demokraten, 2016-04-13, s. 23. Pettersson, A. 

’Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård’ Dala-Demokraten, 2016-04-08, s. 21. Olsson, K. ’Lägg 

storregioner åt sidan!’ Dala-Demokraten, 2016-03-31, s. 3  
78 Persson, I. Barke, G. ’Vi måste behålla dalarnas bästa i fokus’ Dala-Demokraten, 2016-03-22, s. 28 

’Socialdemokraterna i Mora höll årsmöte’ Dala-Demokraten, 2016-04-02, s. 16 
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och landstingen väldigt olikt utformade vilket kan försvåra insynen.79 Artikeln  Ja till 

storregioner och sammanslagningar menar att storregioner kommer förbättra demokratin då 

det kommer behövas mindre gemensamma nämnder och kommunalförbund som artikeln menar 

inte är demokratiska.80 En annan artikel påpekar att det finns både demokratiska vinster och 

förluster. Beslutet flyttas längre ifrån medborgarna, men om större regioner faktiskt ger starkare 

beslutskraft gentemot staten så är det en demokratisk vinst.81 

 

Sjukvård 

Sjukvården var den andra kategorin som det skrevs mycket om i Dala-Demokraten och det 

nämns på ett par ställen att det är en av orsakerna till att storregioner har kommit på tal i 

Sverige.82 Även här går åsikterna vitt isär. En del anser att det skulle förbättra sjukvården om 

man ingick i en storregion, medan andra  anser att det inte skulle göra det. Vissa röster lägger i 

stället fram förslaget om att sjukvården borde förstatligas. 

 

I stort uttrycker artiklarna att sjukvården behöver resurser som inte landstingen själva kan 

hantera som det är nu. Flera av de åsikter som förs fram menar att storregioner inte kommer att 

lösa detta problem eftersom det inte blir färre medborgare som behöver sjukvård och 

skatteunderlaget inte blir större(i relation till antal medborgare) bara för att man skapar 

storregioner.83 Medan andra artiklar menar att en vettigare samhällsstruktur skulle leda till 

effektivare sjukvård samt att sjukvården inom en storregion kan ha nytta av stordriftsfördelar.84 

 

Idén om att förstatliga sjukvården är ett populärt förslag i artiklarna istället för att ingå i en 

storregion. Detta då på grund av att storregionerna likt landstingen inte skulle klara av de 

utmaningar sjukvården står inför. De menar också att om staten har ansvaret för sjukvården så 

                                                 
79 Westholm, E. ’Storregioner utmanar storstädernas övertag’ Dala-Demokraten, 2016-03-15, s. 25 
80 Lindström, L. ’Ja till storregioner och sammanslagningar’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 20 
81 Westholm, E. ’Storregioner utmanar storstädernas övertag’ Dala-Demokraten, 2016-03-15, s. 25 
82 Vahlberg, K. ”Hon har utsett sig själv som ordförande för regionfrågan” Dala-Demokraten, 2016-04-13, s. 5. 

’Socialdemokraterna i Mora höll årsmöte’ Dala-Demokraten, 2016-04-02, s. 16, Olsson, K. ’Lägg storregioner åt 

sidan!’ Dala-Demokraten, 2016-03-31, s. 3. Greider, G. ’Storregioner gör et ännu ensammare på landsbygden’ 

Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 2. Svensson, R. ’Behöver Sverige storregioner?’ Dala-Demokraten, 2016-03-

18, s. 8 
83 Pettersson, A. ’Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård’ Dala-Demokraten, 2016-04-08, s. 21. Olsson, 

K. ’Lägg storregioner åt sidan!’ Dala-Demokraten, 2016-03-31, s. 3. Greider, G. ’Storregioner gör et ännu 

ensammare på landsbygden’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 2. Westholm, E. ’Storregioner utmanar 

storstädernas övertag’ Dala-Demokraten, 2016-03-15, s. 25 
84 Brännström, B. ’Med 1,7 miljoner invånare kan vi göra oss hörda’ Dala-Demokraten, 2016-03-21, s. 22. 

Lindström, L. ’Ja till storregioner och sammanslagningar’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 20 
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skulle den bli mer likvärdig, som det ser ut i dagsläget så har alla landsting olika förutsättningar 

för att erbjuda medborgarna god och likvärdig sjukvård.85  

 

Identitet 

Att säkerhetsställa Dalarna och Dalarnas invånares intressen återkommer på flera stället i 

artiklarna. I artikeln Vi måste behålla Dalarnas bästa i fokus blir åsikten att Dalarna, oavsett 

vad de tycker om förslaget om storregioner måste hållas samman, tydlig. Det står:  

I dagsläget är det fortfarande en diskussion och inget är beslutat, men vi 

måste ändå vara med och påverka förslaget så det går i bästa möjliga 

riktning utifrån Dalarnas perspektiv.”86 

Även om de ska samarbeta med fem andra län så är det stort fokus på att det ska bli så bra som 

möjligt för dem. Liknande tankesätt finns i flera av artiklarna. Det handlar framförallt om att 

Dalarna måste hävda sig i processen.87 Det verkar även finnas en viss oro att Dalarnas identitet 

skulle försvinna om länet skulle komma att  ingå i en storregion då förslaget om storregioner är 

ett beslut uppifrån, vilket kan ses som en avvecklingsprocess av Dalarna.88 

 

Stora/ effektiva regioner 

Effektiviteten, storleken och styrkan hos storregioner diskuteras på ett par olika sätt i Dalarna. 

Övergripande så handlar det om att artiklarna ställer effektivitet eller storlek i förhållande till 

något annat, bland annat sjukvården, europeisk integration och demokrati. I en övervägande del 

av artiklarna, som nämner antingen storlek eller effektivitet, så är man skeptisk till om 

storregioner faktiskt kommer förbättra effektivitet, eller att storleken kommer lösa något.89 När 

det kommer till effektivisering kontra sjukvården så menar vissa artiklar att inte kan ske genom 

                                                 
85 Sign/Bn, ’Flera fattiga landsting kan inte bli ett rikt’ Dala-Demokraten, 2016-04-04, s. 17. Olsson, K. ’Lägg 

storregioner åt sidan!’ Dala-Demokraten, 2016-03-31, s. 3. Greider, G. ’Storregioner gör et ännu ensammare på 

landsbygden’ Dala-Demokraten 2016-03-29, s. 2. Hjertström, A. ’Frågor som bör flyttas ut från bypolitiken’ Dala-

Demokraten, 2016-04-02, s. 21 
86 Persson, I. Barke, G. ’Vi måste behålla dalarnas bästa i fokus’ Dala-Demokraten, 2016-03-22, s. 28 
87  ’Socialdemokraterna i Mora höll årsmöte’ Dala-Demokraten, 2016-04-02, s. 16, Zakrisson, V. ’Dags att se 

nyktert på regionbildningen!’ Dala-Demokraten, 2016-03-18, s. 23. Rönning, F. ’Hellre storregion än regionröra’ 

Dala-Demokraten, 2016-03-19, s. 20 
88 Petterson, A. ’Köp inte grisen i säcken’ Dala-Demokraten, 2016-03-22,s. 29 
89 Greider, G. ’Storregioner gör et ännu ensammare på landsbygden’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 2. 

Pettersson, A. ’Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård’ Dala-Demokraten, 2016-04-08, s. 21. Sign/Bn, 

’Flera fattiga landsting kan inte bli ett rikt’ Dala-Demokraten, 2016-04-04, s. 17. Svensson, R. ’Lindström 2000-

talets Vasa?’ Dala-Demokraten, 2016-03-31, s. 18. Greider, G. ’Storregioner gör et ännu ensammare på 

landsbygden’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 2. Svensson, R. ’Behöver Sverige storregioner?’ Dala-

Demokraten, 2016-03-18, s. 8 
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större regioner eller att regionerna kommer få mer resurser till sjukvården bara för att man slår 

ihop flera län.90 

 

Artikeln Storregioner gör det ännu ensammare på landsbygden menar att det är onödigt att 

prata om att bilda större regioner i Sverige som en del av regionaliseringen av Europa då Sverige 

kan ses som en liten region i jämförelse med de stora regionerna som finns i andra Europeiska 

länder.91 Vissa artiklar sätter även effektivisering mot demokrati. Artikeln Uppgivenhet – 

demokratins fiende! påpekar att vissa enbart ser frågan om regionalisering enbart som en 

effektivisering av den offentliga sektorn och inte alls en demokratisk process.92 

 

Men även om debatten verkar präglas av en negativ syn så finns det ändå ett fåtal artiklar som 

menar det motsatta. Artikeln Hellre storregionen än regionrör menar att det behövs 

storregioner, eller i alla fall en ny samhällsstruktur som minskar antalet aktörer som är med och 

samarbetar i de regionala frågorna. Storregioner kan alltså öka effektiviteten om den regionala 

verksamheten struktureras på ett rationellt och tydligt sätt.93 

 

Infrastruktur 

När det kommer till infrastruktur så är det i flesta fall sett som något positivt som storregioner 

för med sig, men det finns även vissa som oroar sig. De som oroar sig menar framförallt att 

resurserna som läggs på infrastrukturen inte kommer läggas i Dalarna eller på landsbygden 

överlag utan kommer att koncentreras till storregionernas tätorter. Detta på grund av att 

resurserna inte blir fler bara för att beslutsområdet blir större.94 

 

Det finns också de som menar att storregioner inte behövs för att göra infrastrukturen bättre. 

Som det ser ut i dagsläget så samarbetar kommunerna i Dalarna samt ett flertal andra aktörer 

för att se till att tåg körs i Bergslagsområden och att även flera kommuner i Sverige arbetar med 

att utveckla Europaväg 45.95 Dock finns det även röster som menar att samarbete på detta sätt 

har gjort att ett flertal politikområden, infrastrukturen däribland, har flyttats utom räckhåll för 

                                                 
90 Sign/Bn, ’Flera fattiga landsting kan inte bli ett rikt’ Dala-Demokraten, 2016-04-04, s. 17 Pettersson, A. 
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Dalarnas befolkning och att insynen och möjligheten att påverka dessa politikområden har 

försämrats.96  

 

Det märks att infrastrukturen likt sjukvården är en viktig fråga för artiklarnas skribenter och det 

verkar som att de flesta har en positiv inställning till att storregionerna skulle kunna förbättra 

infrastrukturen i Dalarna. Artikeln Storregioner utmanar storstädernas övertag påpekar att 

trafikverket planerar att bygga nya banor mellan Stockholm och Skåne för 200-300 miljarder 

medan Dalarnas järnväg försämras. Skulle Dalarna där emot ingå i en storregion skulle de 

kunna bli mer högljudda och utmana storstädernas övertag.97 Storregioner behövs enligt dessa 

artiklar för att Dalarna inte ska bli bortglömt när det gäller infrastruktursatsningar och att 

infrastrukturfrågan är för stor för att hanteras av kommunerna.98  

 

Utveckling och Utmaningar 

Utveckling och utmaningar nämns bara i en liten del av artiklarna, och när det nämns så är det 

antingen i kontext där artiklarna menar att Dalarna inte klarar av utmaningar med sjukvården, 

skolan, flyktingkrisen på egen hand och att Dalarna inte utvecklas,99 eller så nämns det ihop 

med att storregioner inte kommer lösa några problem utan att det är andra saker som spelar roll 

för utvecklingen.100 Det finns också en artikel som pekar på att utmaningarna som finns i 

Sverige inte kommer lösas på grund av att regionerna blir större, utan att det som är viktigt för 

Sverige är att vi får en vettig samhällsstruktur där medborgarna tydligt kan se vem det är som 

fattar beslut och där organisationen är effektiv.101 

 

4.3 Demokrativärden 

Halland 

I debatten kring de nya storregionerna i Halland återfinns nästan alla de demokratiska värdena 

denna uppsats satt upp, inte minst då demokrati har varit i fokus i debatten. Politisk jämlikhet 

är det värdet som jag inte har kunnat utläsa i debatten. När det kommer till diskussionen om 

demokrati gällande de nya regionerna så var det framförallt ansvarsutkrävande och inflytande 
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som togs upp och det finns ingen direkt enad mening och hur de nya storregionerna skulle 

påverka dessa demokratiska värden. Som nämnt ovan så finns det de artiklarna som säger att 

ansvarsutkrävande och inflytande skulle påverkas negativt, detta på grund av att makten och 

beslutsfattande kommer längre ifrån medborgarna. Men det finns även de artiklarna som menar 

att ansvarsutkrävande och inflytande skulle förbättras då på grund av att makten skulle komma 

närmare medborgarna och att det skulle förenkla insynen. De röster som är för och emot 

storregionerna använder sig av i princip samma argument när demokrati diskuteras, men de 

spinner det på sitt sätt. Antingen ses förslaget som en centralisering som för makt och möjlighet 

till inflytande längre från folket eller så ses det som en decentralisering där makten kommer 

närmare medborgarna och ger dem större möjlighet till inflytande. Det går inte heller att säga 

vem som har rätt eller fel. Som Daniel Kübler och Birgitte Schwab skriver i sin artikel så råder 

det delad mening även inom forskning om demokrati förstärks eller försämras i den nya typen 

av regionalism.102  

 

En del av frågan gällande demokrati i den här uppsatsen var om de demokratiska värdena kan 

förstås i de politiska frågor som diskuteras gällande de nya regionerna, då inte enbart det som 

explicit sägs om demokrati. I halländska debatten  är inte de demokratiska värdena 

framträdande. Det som framkommer mest i övrigt är hur effektiva de nya regionerna är, speciellt 

gällande sjukvården och de utmaningar som det menas att vi står inför. Men bara för att de inte 

är framträdande så betyder de inte att de inte finns. I artikeln Kasta genast förlaget om nya 

regioner sår det: 

”Vi tycker att människor ska ha rätt att få veta i förväg om förslaget kommer 

innebära att lokala sjukhus och vårdcentraler riskeras läggas ned.”103 

Detta kan förstås som medborgarnas rättigheter till insyn i beslutfattandet som i sin tur har att 

göra med ansvarsutkrävande. Är det så att medborgarna får veta att de riskerar förlora 

vårdcentraler och sjukhus kanske de kommer att rösta på ett annat parti vid nästa val eller att 

de kommer försöka påverka politiken.  

 

Identitet är inget som nämns rak ut av de som har skrivit artiklarna utan är en kategori som jag 

själv utläst av det som står och som enligt Janerik Gidlund är viktigt för att demokratin i de nya 
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regionerna ska fungera. När väl identitet kom till utryck i artiklarna så är det som att det finns 

en stark samanhållning hos hallänningarna. I flera artiklar har det skrivits att det är viktigt att 

hålla Halland helt och att det verkar som de tror att regionerna kommer förstöra deras identitet 

som Hallänningar. Att de har en så pass stark identitet kan möjligtvis försvåra att det känner 

samhörighet med befolkningen i andra län, vilket i sin tur kommer försvåra de nya 

storregionernas demokratiska legitimitet.  

 

Överlag verkar demokrati ändå vara ett viktigt ämne i debatten i Halland. Som det skrivs i 

artikeln Blandade känslor vid möte om storregioner så hade regionstyrelsen i Halland skickat 

en inbjudan till civilminister Ardalan Schekarabi för att diskutera frågan och nämner att de ville 

diskutera den demokratiska aspekten.104 

 

Ser man då till det optimistiska och det pessimistiska synsättet på de demokratiska värdena så 

är det inte direkt tydligt att de som menar att demokratin försämras använder sig av de mer 

klassiska demokratiska värdena och att de som menar att demokratin förbättras använder sig av 

en mer deliberativ typ av demokrati. Båda sidor använder sig som sagt av ansvarsutkrävande 

och inflytande/påverkan för att argumentera för sin sak.  

 

Dalarna 

Demokrati har varit ett viktigt ämne som debatterats i Dalarna, nästan alla artiklar har nämnt 

demokrati på ett eller annat sätt. Ser man till de demokratiska värden, som politisk jämlikhet, 

ansvarsutkrävande samt deltagande/inflytande och de två tillhörande begreppen 

centralisering/decentralisering och demos/identitet så återfinns alla i daladebatten.  

 

När det kommer till vad som sägs om just demokrati går det att utläsa tre av de demokratiska 

värdena och de centrala begreppen: ansvarsutkrävande, inflytande/deltagande och 

centralisering/decentralisering. Som nämnt i den första delen av analysen så går det att dela upp 

synen på demokrati i två läger, de som tror att den kommer förbättras och de som tror att den 

kommer försämras. De använder liknande argument för att påpeka att det kommer 

förbättras/försämras. De som är emot menar att demokratin kommer försämras för att besluten 

flyttas längre ifrån medborgarna vilket gör att de får sämre insyn och svårare att påverka, i 

artikeln Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård skrivs det att närkontakt mellan 
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politiker och medborgare är viktig för en verklig demokrati.105 Detta går då att kopplas till 

ansvarsutkrävande och inflytande/deltagande. De menar att om besluten tas för långt ifrån 

medborgarna så kan de inte delta. Det går också att koppla till centralisering och 

decentralisering, då debatten kring demokratin fokuseras mycket kring om det är bra eller dåligt 

att politiken flyttas längre ifrån eller närmare folket. 

 

De som menar att demokratin skulle bli bättre av att storregioner använder sig också av insyn 

vid beslutfattandet och påverkansförsök. De menar istället att det kommer bli enklare för 

medborgarna att ha insyn i politiken om Sverige har en mer rationell ordning i sin offentliga 

organisation. När det kommer till medborgarnas möjlighet till att påverka politiken menar flera 

artiklar att Dalarna som helhet kommer kunna påverka riksdagspolitiken på ett helt annat sätt 

om de går ihop med fem andra län, med ett större medborgarantal blir det svårare för politikerna 

i riksdagen och regeringen att ignorera dem. Detta går också att kopplas till ansvarsutkrävande,  

inflytande och centralisering/decentralisering. En mer rationell samhällsordning gör det enklare 

för medborgarna att ha insyn i politiken, alltså blir det tydligare vem de ska utkräva ansvar av 

om det behövs och eftersom de får en större röst jämtemot riksdagen/regeringen så förbättras 

inflytande. Artikeln Ja till storregioner och sammanslagningar menar att demokratin kommer 

bli bättre i jämförelse vad man har idag, med kommunsamarbeten.106 Något som de som anser 

att demokratin försämras av storregioner är det bättre alternativet för demokratin.  

 

I de andra politiska frågorna som jag identifierat i debatten är det där emot svårare att utläsa 

några demokratiska värden, men de är i alla fall närvarande i vissa argument. De demokratiska 

värdena som går att utläsas i dessa politiska frågor är inflytande/deltagande, politisk jämlikhet 

och demos/identitet. När det kommer till diskussionen om sjukvård och storregioner så är det 

framförallt politisk jämlikhet och inflytande/deltagande som går att uttolka. I flera artiklar 

skrivs det om att regionerna inte kan uppnå en rättvis och jämlik sjukvård på samma sätt som 

landstingen idag inte kan uppnå det, att regionerna inte kommer ha det ekonomiska underlaget 

som behövs. Sjukvården bör vara rättvis och jämlik, att alla ska få tillgång till samma sjukvård 

oavsett vem man är, kan kopplas till politisk jämlikhet. Tanken om allas likavärde är inte något 

som enbart genomsyrar demokrati utan också andra politiska frågor. Inflytande kan kopplas till 

sjukvården genom att flera artiklar nämner att det är viktigt att Dalarna är med i processen till 

                                                 
105 Pettersson, A. ’Storregioner ett hot mot landsbygdens sjukvård’ Dala-Demokraten, 2016-04-08, s. 21 
106 Lindström, L. ’Ja till storregioner och sammanslagningar’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 20 
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storregioner och inte backar in i samarbetet då det kan betyda att de förlorar mycket, här kopplas 

det inte till varje individuell medborgares möjlighet att utföra inflytande utan som en grupp.  

 

När det kommer till diskussionen om infrastruktur kopplas det till argumentationen om att 

demokratin kommer förbättras med storregioner då dessa kan göra sig hörda i det nationella 

perspektivet. I artikeln Storregionerna utmanar storstädernas övertag skrivs det att det planeras 

en ny järnvägsbana mellan Stockholm och Skåne för flera hundra miljoner medan Dalarna blir 

bortglömt, men att man med ett större medborgarunderlag skulle kunna göra sig hörda och få 

rikspolitikernas uppmärksamhet.107 Detta går att koppla till inflytande/deltagande då det 

handlar om att påverka rikspolitikerna. 

 

När det kommer till effektivitet och utmaningar så blir det inte riktigt lika tydligt att det finns 

några demokratiska värden att hämta. I artikeln Storregionerna utmanar storstädernas övertag 

nämns det att större regioner betyder att regionerna får större beslutskraft gentemot Stockholm, 

men att större regioner även kan ses som en centralisering om man söker en effektivisering, just 

detta argument går att kopplas till det som tidigare skrivits om demokrati, att en centralisering 

skulle innebära svårigheter att få insyn i och att påverka politiken på grund av att beslutet 

kommer längre ifrån medborgarna, detta skulle då kunna kopplas till ansvarsutkrävande och 

inflytande. När det kommer till utmaningar skulle det möjligtvis kunna kopplas till 

inflytande/deltagande. I artikeln Storregioner – en idé på kvicksand? Nämns det att det inte 

finns något intresse hos varken kommuner eller landsting att skapa storregioner och de som 

behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden inte tjänar på att arbetsmarknadspolitiken 

flyttas längre ifrån dem.108 Detta går då att kopplas till inflytande och centralisering då det med 

detta tankesätt blir svårare för denna del av befolkningen att påverka politiken. 

 

Flera av artiklarna nämner att skapandet av storregioner kommer förstöra både Dalarnas 

identitet men även landskapsidentitet som helhet och istället ”trolla fram mycket större 

enheter.”109 Detta går att koppla till det demokratiska värdet demos/identitet på så vis att detta 

är viktigt för att demokratin i regioner ska fungera. I debatten i Dalarna blir det i flera artiklar 

ett vi mot dem tänkande, vilket enligt Gidlund kan försvåra fören demokratisk legitimitet i de 

nya regionerna. 

                                                 
107 Westholm, E. ’Storregioner utmanar storstädernas övertag’ Dala-Demokraten, 2016-03-15, s. 25 
108 Svensson, R. ’Storregioner – En idé på kvicksand?’ Dala-Demokraten, 2016-03-19, s. 3 
109 Greider, G. ’Storregioner gör et ännu ensammare på landsbygden’ Dala-Demokraten, 2016-03-29, s. 2 
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Ser man till den pessimistiska kontra optimistiska synen på demokrati i ny regionalism så är det 

de som är pessimistiska mot demokratin i de nya storregionerna som ofta använder sig av de 

demokratiska värden som hör samman med det pessimistiska synsättet. De använder sig av 

ansvarsutkrävande och politisk jämlikhet, dock använder de sig också av inflytande/deltagande 

som möjligtvis kan kopplas mer till det optimistiska synsättet. Det som menar att demokratin 

kommer att vara bättre kan inte lika enkelt att kategoriseras in i det optimistiska synsättet av 

demokrati då de använder sig av liknande argument som de med en pessimistisk syn på 

demokrati använder. De menar att ansvarsutkrävandet kommer bli bättre och att det blir enklare 

för medborgarna att utöva inflytande. Ingen av artiklarna tar upp samarbete mellan det privata 

och det offentliga i diskussionen om demokrati, inte heller något om konsensus, vilket 

vanligtvis är kopplat till den mer optimistiska synen på ny regionalism.  

 

4.4 Sammanfattning och jämförelse 

I den halländska debatten är det sex politiska frågor som varit framträdande. Identitet, 

Demokrati, Utmaning, Effektivisering/Storlek, Sjukvård och Ekonomi. I huvudsak 

diskuterades hur dessa politikområden antingen skulle försämras eller förbättras på grund av de 

nya storregionerna. I de flesta av artiklarna som analyserats så finns det en ifrågasättande ton 

för de flesta frågorna. Argumentet om att man inte faktiskt vet om storregionerna skulle lösa 

något används flera gånger. Gällande sjukvård påpekas det att de små regionerna har bättre 

sjukvård än de stora regionerna. Demokratin skulle enligt flera artiklar försämras på grund av 

att besluten flyttas längre ifrån medborgarna. Men det fanns inte enbart negativa röster i 

debatten, i några artiklar skrivs det att demokratin skulle kunna förbättras om storregionerna 

blev av och att det skulle bli effektivare och enklare att samordna viktiga samhällsfrågor. 

 

Debatten I Dalarna bestod också av sex politiska frågor. Dessa var demokrati, sjukvård, 

effektivitet/storlek, infrastruktur, identitet samt utveckling/utmaningar. Tonläget i debatten har 

varit blandat, vissa har fört fram åsikter om att saker och ting kan komma att försämras medan 

andra menar att det kan komma att förbättras. En av de viktigaste frågorna var hur demokratin 

skulle påverkas av storregionerna. Vissa artiklar menar att demokration skulle kunna försämras 

på grund av en centralisering av beslutsfattandet medan andra ansett att den skulle kunna 

förbättras på grund av en mer rationell samhällsordning. Gällande sjukvård så var flera av 

artiklarna överens om att sjukvården borde förstatligas då varken storregioner eller dagens 
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landsting kan hantera de allt större uppgifterna sjukvården har, men huruvida storregioner är en 

bra idé överlag, var dessa artiklar inte överens om. Infrastrukturenfrågan var även  i Dalarna en 

viktig fråga i debatten. Det argumenterades mycket kring om landstingen kunde klara av den 

frågan själva. I en artikel skrevs det att Dalarna klarar av det med hjälp av samarbete kommuner 

emellan, inte bara mellan kommunerna i Dalarna utan även andra kommuner runtom i landet. 

Medan andra artiklar ansåg att Dalarna är för litet för att kunna göra sin röst hörd gentemot 

staten i så viktiga frågor som infrastruktur och att länet är för litet för att självt kunna 

upprätthålla en bra infrastruktur.   

 

När det kommer till demokratiska värden går det att se att nästan alla värden var närvarande i 

både Dalarna och Halland, men i olika utsträckning. I Halland gick det att utläsa alla 

demokratiska värden förutom ett, vilket var politisk jämlikhet. Värdena ansvarsutkrävande och 

deltagande/inflytande diskuterades ofta ihop med decentralisering/centralisering. Vissa artiklar 

menade att dessa värden skulle försämras på grund av att storregioner skulle innebära en 

centralisering av makten medan andra menade att det skulle förbättras för att det skulle innebära 

en decentralisering av makten. Identitet diskuterades inte direkt utan det kunde utläsas i de 

artiklarna som visade en oro om att den Halländska identiteten skulle försvinna och att man inte 

vill att den Halländska identiteten ska splittras.  

 

I Dalarna kom alla de demokratiska värdena till utryck. Framförallt var det just när demokrati 

kom på tal som demokratiska värden blev synliga. Även i Dalarna handlar det mycket om hur 

insyn och möjligheter för medborgarna att påverka politiken antingen skulle kunna förbättras 

eller försämras med storregioner. I de andra politiska frågorna var det  ansvarsutkrävande och 

deltagande som blev synligt i första hand, men inte alltid medborgarnas möjlighet till att 

påverka, snarare Dalarnas landstings möjlighet att påverka. Politisk jämlikhet kom till utryck i 

diskussionen kring sjukvården genom att tanken om att alla medborgare är jämlika och har 

samma rättigheter kom till utryck i att man vill att sjukvården ska vara rättvis och jämlik. 

 

Att olika politiska frågor var viktiga i de två landstingen är inte direkt förvånande. Men de har 

olika förutsättningar så som var de är geografiskt placerade i Sverige, hur landstingen är 

organiserade samt hur det nya förslaget påverkar deras samarbete, då Hallands län kommer ingå 

i en redan etablerad storregion och Dalarna får delta i ett helt nytt skapande av en storregion. 

Men trots att det varit olika politiska frågor som diskuterats och i olika utsträckning så har 

debatten  varit likartad. Det uttrycks i båda länen  en oro kring att storregioner skulle kunna 
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försämra läget i de olika politiska frågorna, något som kanske inte är så konstig då resultaten i 

forskning och undersökningar kring Västra Götalandsregionen och Region Skåne har varit 

blandade gällande hur väl det går för regionerna. Trots denna oro finns det även röster som är 

positiva till en förändring. Diskussionen kring demokrati var den viktigaste frågan i båda länen 

och den diskuterades på likande sätt. En annan likhet hos i debatterna var hur viktig frågan om 

landskapsidentiteten varit i artiklarna. Enligt Janerik så är inte de regionala identiteterna i 

Sverige inte särskilt starka, vilket de på flera ställen den kanske inte är. Men den har ändå fått 

en relativ stor plats i debatten i både Halland och Dalarna och om man vill att de nya regionerna 

ska ha en stark demokratisk legitimitet redan från början kan det vara bra att  inte undervärdera 

vikten av länens identiteter. 

 

Hur de demokratiska värdena kom till utryck i debatterna är ytterligare en likhet hos de två 

länen. I båda debatterna är ansvarsutkrävande och deltagande/inflytande de värdena som 

återfinns mest och då ofta ihop med centralisering/decentralisering. Att det är på detta vis anser 

jag har att göra med att tanken av att regionerna skulle få ett större ansvarsområde kan verka 

som makt tas ifrån kommunerna. Detta skapar, som det går att döma av debatterna i de två 

länen, en oro om att Sverige starka lokalstyre skulle skadas vilket enligt dessa artiklar skulle 

försämra demokratin.   

 

Skillnaderna mellan de två länen ligger i vilka politiska frågor som tas upp och i vilken 

uträkning det tas upp. Bland annat så var sjukvården och infrastrukturen något som diskuteras 

mycket i Daladebatten medan knappt kom upp i den Halländska debatten. Anledningen till detta 

kan vara, om man dömer av debatten, att Dalarna för tillfället möter större utmaningar inom 

dessa politiska områden än vad Halland gör, vilket gör att dessa frågor också blir viktigare att 

diskutera. Det skiljer sig också i hur synliga de demokratiska värdena var i debatten i de 

frågorna som inte hade explicit med demokrati att göra. I Daladebatten var det tydligare att det 

gick att utläsa demokratiska värden i de andra frågorna än vad det var i den Halländska debatten.  

Den största anledningen att detta är fallet tror jag beror på antalet debattartiklar var flera i 

Dalarna än vad det var i Halland. Fler åsikter och värderingar kommer fram i sådana texter än 

vad det gör i en nyhetsartikel.   
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5. Slutsatser och  avslutande diskussion 

I följande kapitel presenteras slutsatser av analysen där jag besvarar uppsatsen forskningsfrågor 

samt en avslutande diskussion där uppsatsen i sin helhet diskuteras samt förslag på vidare 

forskning tas upp.  

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att se om demokratiska värden kommer i utryck i 

samhällsdebatten i två olika län samt att presentera vilka politiska frågor som diskuteras i 

debatten i de två länen. För att uppnå detta syfte har jag svarat på tre forskningsfrågor:  Vad för 

olika politiska frågor diskuteras gällande storregioner i respektive län och hur diskuterad de? 

Kommer demokrativärden i uttryck i debatten om storregioner och i så fall hur? Går det att 

utläsa demokratiska värden i de politiska frågor som diskuteras? Och  Finns det några skillnader 

och likheter i vilka hur politiska frågor och demokratiska värden diskuteras/framkommer i de 

två länen? 

 

Uppsatsens första forskningsfråga har besvarats på så vis att det i analysen har identifierats 

sammanlagt nio olika politiska frågor som diskuteras i Hallands och Dalarnas län. Demokrati, 

identitet, sjukvård, effektivitet, storlek, utmaningar och utveckling är frågor som har diskuterats 

i båda länen. Ekonomi diskuterade ytterst lite och då enbart i de artiklar som ifrågasatte hur 

ekonomin faktiskt skulle förbättras. Infrastruktur diskuteras i Dalarna, det nämndes i Halland 

men inte nog för att det skulle bli en helt egen kategori. I avseende till hur de olika politiska 

frågorna diskuterades så går det att döma av analysen att alla kategorier diskuterades på 

liknande sätt. Det finns en ifrågasättande ton i debatten i både  Halland och Dalarna där man 

undrar hur de politiska frågorna kommer att förbättras om man skapar större regioner. Det finns 

även de som menar att det skulle försämras med nya regioner samt de som har en positiv syn 

på det hela och som menar att storregioner skulle förbättra saker i de flesta politiska frågorna.   

 

Svaret på den andra forskningsfrågan är att ja, det går att utläsa demokratiska värden i den 

regionala debatten, inte minst för att demokrati var ett ämne som diskuterades mycket i båda 

länen. De demokratiska värden som tydligast framträtt i båda debatterna var ansvarsutkrävande, 

deltagande/inflytande och centralisering/decentralisering. Dessa värden diskuterades ofta ihop 

och även demokrati och demokratiska värden diskuterades på samma sätt som de övriga 

kategorierna. Jag anser att det i Halland blev tydligast att det finns en viss oro när det gäller 
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demokratifrågorna. Som det framkommer är det flera debattörer som anser att storregionerna 

skulle skada medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande och begränsa möjligheten att 

delta i politiken. Dessa värden är viktiga för den representativa demokratin och fungerar inte 

dessa förlorar demokratin legitimitet, därför är det förståeligt att det finns en oro för risken att 

de försämras.  

 

Men som visats i analysen så är inte alla negativa eller ifrågasättande när det gäller demokrati 

och demokratiska värden. De finns artiklar, i båda länen, som argumenterar för att demokratiska 

värden såsom ansvarsutkrävande och deltagande/inflytande istället skulle kunna förbättras med 

större regioner. De som menar att demokratin skulle förbättras använder sig i första hand av det 

faktum att en tydligare samhällsordning skulle göra det enklare för medborgarna att utkräva 

ansvar och utöva inflytande då det blir tydligare vem det är de ska vända sig till. Som det ser ut 

i dagsläget så har landstingen möjlighet att organisera sig på olika sätt vilket har gjort de ser 

väldigt olika ut. Detta kan motverka påverkansmöjligheter och göra det svårare för 

medborgarna att veta vem som egentligen bär ansvar. Ett resultat av detta är att fel 

personer/partier kan få skulden för ett beslut, vilket skulle kunna ligga dem till last vid nästa 

val och dessutom  kan det också ses som problematiskt att den som begått felet inte ställs till 

svars.  

 

Utöver detta har analysen också visat att man kan utläsa demokratiska värden även i övriga 

politiska frågor. Det gäller främst ansvarsutkrävande och deltagande/inflytande som tydligast 

framkommer, då på grund av att vissa beslut  i de utpekade politiska  frågorna kommer att 

flyttas längre från folket., Andra synes mena att det kommer göra det enklare att påverka 

riksdagen/regeringen i dessa frågor. Politisk jämlikhet är ett värde som framkom i Daladebatten 

kring sjukvård. Det skrevs mycket om en rättvis och jämlik sjukvård, alltså, tanken om alla 

medborgares lika värde och att de ska ha samma rättigheter inte bara är viktiga inom demokrati 

utan sträcker sig även till andra politiska frågor.  

 

Det sista det sista centrala begreppet för demokrati(demos/identitet)   framkom i båda 

debatterna genom deras oro om att storregioner skulle förstöra eller splittra 

landskapsidentiteten. I Halland går det också i några artiklar att se en tanke om att det är 

Hallänningarna som måste kämpa för sitt självbestämmande i förhållande till staten och i 

Dalarna framkommer också identitetsfrågan på så vis att man i flera artiklar nämner att Dalarna 

måste se till att det blir så bra som möjligt för Dalarna i den nya storregionen. Det är inte 
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negativt att de vill se till att medborgarna i Dalarna får det så bra som möjligt då det är 

politikernas arbete att representera medborgarnas intresse. Det som kan bli problematiskt är att 

man istället enbart tänker på sitt läns bästa och då inte ser till att arbeta som en enhetlig region, 

det kan också skapa ett vi mot dom tänk, vilket enligt Janerik kan försvåra legitimiteten i 

beslutet från regionfullmäktige då det finns större risk att grupper känner sig bortglömda. 

 

En sista dimension i analysen av demokratisynen var huruvida det diskuterades i linje med det 

som Daniel Kübler och Birgitte Schwab kallar optimistisk eller pessimistisk syn på demokrati 

i den nya regionalismen. Svaret man kan ge från analysen är att det blir svårt att kategorisera in 

åsikter som uttryckts i något av de här två synsätten. De som menar att demokratin försämras 

med storregioner var de som enklast går att beskriva genom Küblers och Schwabs två 

kategorier, då dessa använde sig mycket av att den klassiska synen av demokrati, med 

ansvarsutkrävande, politisk jämlikhet och representativitet överlag. Dock trycker de även på 

deltagande/inflytande som delvis hör mer till det optimistiska synsättet. De som menar att 

demokratin skulle förbättras av storregionerna använde sig dock inte av den demokrati som 

Kübler och Schwab beskrev, där fokus ligger på deltagande hos medborgarna och mer 

nätverksstyrning. Istället så argumenterar även dessa mycket från perspektivet 

ansvarsutkrävande.  

 

Uppsatsen sista forskningsfråga besvarades genom en jämförande diskussion i slutet av 

analysen. Av denna diskussion framkommer att det finns många likheter i hur demokratiska 

värden men också andra politiska frågor diskuteras i Hallands och Dalarnas län.  Som nämnts 

ovan diskuterades de olika kategorierna på liknande sätt i båda länen på så vis att det fanns de 

som var skeptiska, de som var negativa och de som var positiva till hur storregionerna skulle 

påverka demokratin och andra politiska och mer praktiska frågor. De största skillnaderna hos 

Hallands och Dalarnas län är dels vilka och i vilken utsträckning politiska frågor diskuterades 

och hur tydligt demokratiska värden framkom i debatterna. Detta är inte särskilt förvånande då 

länen har olika förutsättningar vilket gör att olika frågor blir viktiga för dem. Anledningen till 

att de demokratiska värdena blev tydligare i Daladebatten anser jag är för att det var fler 

debattartiklar i den debatten och att det i Hallands län var fler nyhetsartiklar. Det blir enklare 

att finna värderingar i texter där människor uttrycker sina åsikter än i de texter där de försöker 

ge en objektiv återspegling om vad som har hänt.  
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5.2 Avslutande diskussion 

Som det framkommer av uppsatsen är diskussionen kring demokrati och även demokratiska 

värden såsom ansvarsutkrävande och deltagande minst sagt levande i den debatten i Hallands 

och Dalarnas län. Detta blir tydligt inte minst på grund av att demokrati var det som det skrevs 

om mest i de båda länen och att det skrevs om på liknande sätt. När det kommer till hur 

demokratin diskuterats visas det av resultatet att synen på och drivkrafterna bakom ny 

regionalism inte spelar någon större roll för hur man argumenterar om demokrati. De som 

menar att demokratin skulle bli bättre är inte mer inriktade på governance-styrning än de som 

har en mer skeptisk syn på demokratin i storregionerna. 

 

Tidigare forskning har visat att demokrati varken utgör en viktig driftkraft bakom 

regionaliseringen eller ges något större utrymme i debatten på nationell eller internationell nivå. 

Ofta påstås det att regionerna skapas för att det är ekonomiskt nödvändigt och inte att de är 

politiskt önskvärda.110 Jag försöker inte påstå att demokrati utgör en viktig drivkraft bakom 

regionalisering då det inte var uppsatsens syfte att undersöka om så är fallet, men jag anser att 

det kan vara problematiskt att man menar att demokrati inte har någon plats i debatten då den i 

vissa delar av debatten faktiskt visat sig ha stor betydelse. Skapandet av storregioner är trots 

allt en politisk process och om det visar sig att det finns en viss oenighet i hur demokratin 

kommer förbättras eller försämras  när man skapar nya regioner bör detta inte förbises utan 

istället tas upp och diskuteras även på ett högre plan. 

 

Eftersom denna uppsats enbart har analyserat en avgränsad del av samhällsdebatten i två 

svenska län går det inte att dra några generaliserade slutsatser av dess resultat och därför behövs 

det forskas mer inom ämnet. Vidare forskning kan därför utföras på den regionala debatten. 

Detta genom att studera flera regioner samt att bredda det material som används för att utföra 

analysen. Men jag anser även att det överlag är viktigt att forska om demokratins inverkan på 

och roll i regioner och regionalismen  då det fortfarande finns relativt lite forskning kring det 

  

                                                 
110 Johansson, J. Regionalpolitikens utveckling. I Mitander, T. Säll, L. Öjehag-Pettersson, A. Det regionala 

samhällsbyggandets praktiker,  s. 51 
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