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Sammandrag 

B-uppsats i statsvetenskap av Daniel Frisén, ht -18. Handledare: Idris Ahmedi. 

”Regionalisering i Sverige”  

Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om 

att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade 

regeringen direktiven för indelningskommittén? Jag har genom processpårning med hjälp av 

dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut.  

 

Resultatet visar att media har stor påverkan över hur utfallet blir och att det finns några 

huvudsakliga argument som framförts. Debatten har främst bestått av två argumentationslinjer 

mot storregioner: 1) att stora regioner skulle skapa koncentrationer av makt och i andra 

aspekter vara dåliga i sak och 2) att processen för bildandet av storregioner inte varit 

demokratisk eftersom medborgarna aldrig fått möjlighet att rösta om det som valfråga. Det 

har främst varit den andra argumentationslinjen som tagit betydande plats i debatten. 

Slutsatsen att media påverkar utfallet är baserat på dagordningsteorins teser om att 

dagordningen påverkar vad medborgare senare tycker; det kan i detta fallet ses som att en 

betydande faktor till att storregionsreformen uteblev.  
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1.0 Inledning 

Regeringen beslutar nu att detta uppdrag och tillhörande deluppdrag ska utgå. 

Kommittén ska inte heller utreda länsstyrelsernas organisation eller lämna förslag till 

hur det regionala utvecklingsansvaret ska tilldelas landstingen. 

Under en lång tid har diskussioner om regionalisering pågått i Sverige. I juli 2015 deklarerade 

regeringen att Sverige skulle bilda väsentligt färre regioner.1 En utredning tillsattes på temat 

och ett förslag om en indelning presenterades i mars 2016.2 Detta medförde en stor debatt och 

mycket motstånd i medier. I juni 2017 presenterades nya riktlinjer för utredningen som 

begränsade uppdragets omfång och resultatet av utredningen blev att de nuvarande landsting 

och regionkommuner skulle kallas regioner, det vill säga utan förändringen med färre 

regioner som deklarerades januari 2015.3  

 

Att direktiv för utredningar ändras är i sig inte särskilt ovanligt, vad som däremot inte är 

vanligt är helomläggningar av utredningsdirektiv, där essensen av utredningen försvinner. 

Den omläggning av utredningen som skedde i juni 2017 är i sig relativt unik och det kan 

uppfattas som egendomligt att den ägde rum. Detta ger ett intressant perspektiv, om varför 

hela förslaget om omgjorda landsting till färre regioner ändrades i grunden.  

1.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning på ämnet om regionalisering i Sverige, den mesta av det handlar 

dock om begreppet som sådant och hur regioner agerar, en mindre del ägnar sig åt att 

diskutera statens, och politikens förhållningssätt till bildandet av storregioner. En 

masteruppsats har tidigare behandlat ämnet; Den uteblivna regionaliseringen – En studie av 

den politiska process som resulterade i att förhandlingarna om storregioner avslutades 

skriven av Matilda Wärnmark Den var dock mer inriktad på att analysera argumenten från 

aktörerna med hjälp av idéanalys.4 Min ansats med denna uppsats är dock hypotestestande av 

dagordningsteorin i aktuellt fall och skiljer sig således från tidigare forskning på ämnet. Det 

                                                 
1 Dir 2015:77 s. 1 
2 Indelningskommittén, Promemoria, 2016-03-09 
3 Dir 2017:72 s. 1 
4 Matilda Wärnmark, Den uteblivna regionaliseringen – En studie av den politiska process som resulterade i att 

förhandlingarna om storregioner avslutades, Uppsala Universitet. 2017. 
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jag med denna uppsats försöker bidra med perspektiv på är perspektiv på varför regeringen 

drog tillbaka förslaget om införande av storregioner.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Med denna B-uppsats vill jag undersöka varför regeringen valde att dra tillbaka sitt förslag 

om storregioner genom att ändra direktiven för Indelningskommittén under 2017 då 

Indelningskommitténs förslag till regionindelning i Sverige blev mycket omdebatterat. 

Undersökningens syfte är därmed teoriprövande: eftersom den vill testa i vilken utsträckning 

dagordningsteorin med hjälp av processpårning kan besvara forskningsfrågan.5 För att 

uppfylla syftet med uppsatsen har jag formulerat följande frågeställning: 

Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?  

1.3 Teori, begrepp och Metod 

För att förklara varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om storregioner kommer jag 

använda mig av dagordningsteorin; teorin förklarar hur medier påverkar debatten och 

människors åsikter; det kan beskrivas som makten över dagordningen.6  

 

Man kan skilja mellan tre olika dagordningar: allmänhetens dagordning, mediers dagordning 

och den politiska dagordningen. De olika dagordningarna innebär olika saker: allmänhetens 

dagordning innebär de frågor som medborgarna tycker är viktiga, mediers dagordning är de 

frågor som får medial uppmärksamhet och den politiska dagordningen är de frågor som drivs i 

olika processer.7  

 

Dagordningsteorin grundläggande samband ligger i att mediernas dagordning överförs till 

medborgarnas dagordning, och påverkar således vilka frågor som medborgarna tycker är 

viktiga, detta kan kallas prioritetsöverföring. När en fråga får mycket uppmärksamhet i media 

signalerar detta till medborgarna att detta objekt är viktigt, och genom uppmärksamheten det 

objekt som medborgarna får information om och intresse för.8  

 

Även om dagordningsteorin i första hand förklarar sambandet mellan mediers och 

medborgares dagordning finns det också en koppling till den politiska dagordningen; den 

                                                 
5 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 91ff 
6 Strömbäck, J., Makt, Medier och Samhälle, s. 99 
7 Strömbäck, J., Makt, Medier och Samhälle, s. 100 
8 Strömbäck, J., Makt, Medier och Samhälle, s. 102 
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påverkas dock mer av hur medierna påverkar medborgarna och inte lika mycket förhållandet 

mellan medier och politiken. Politiker vill ha genomslag och det blir således viktigt att även 

medborgarna tycker att frågorna är viktiga. Ofta tas opinionsundersökningar till hjälp för att ta 

reda på vad medborgarna tycker, och om då medborgarnas dagordning speglar medias har 

media en makt även över den politiska dagordningen i viss mån.9 

 

På den mest generella nivån utövas dagordningsmakten varje gång någon aktörsgrupps 

prioriteringar av hur viktiga olika objekt är överförs till andra aktörsgrupper.10 

 

Så utrycker Jesper Strömbäck sig i boken Medier, makt och samhälle om när teorin är aktuell; 

dagordningsteorin kan anpassas på fler ställen än bara mediers påverkan på medborgare och 

politiken. Begreppet dagordningsskapande (agenda-building) beskriver hur politiska aktörer 

exempelvis partier eller enskilda politiker försöker påverka medias dagordning. 

 

För att förtydliga hur olika aktörer påverkar varandra illustreras detta av Strömbäck:11 

 

 

Dagordningsteorin delas in i två steg, det första delen om vilka frågor som medborgarna 

uppfattar av media och den andra delen om hur de uppfattar frågorna. I dagordningsteorins 

andra nivå (second-level agenda setting) är det vad medierna berättar om frågorna som blir 

                                                 
9 Strömbäck, J., Makt, Medier och Samhälle, s. 103 
10 Strömbäck, J., Makt, Medier och Samhälle s, 103 
11 Strömbäck, J., Makt, Medier och Samhälle, s. 104.  
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det relevanta.12 Medierna får där inte bara makt över vad som uppfattas utan också hur det 

uppfattas. Med media åsyftar jag inte bara det som är skrivet som artiklar utan även insändare 

och debattartiklar då detta har lyfts fram av media på deras plattformar.  

 

Regionbegreppet används brett i olika sammanhang och många har skrivit om begreppet, men 

vad det betyder är fortfarande tvetydligt. Baserat på Noralv Veggelands teoribildning om 

regioner, går det att urskilja tre typer av regioner: administrativa, funktionella och kulturella. 

Gren exemplifierar detta:13  

 

1. Den funktionella regionen, är baserad på att geografiska enheter samlas kring ett 

gemensamt intresse, exempelvis Öresundsregionen, 

2. Den administrativa regionen, är baserad på en decentraliseringsprocess, till exempel 

Västra Götalandsregionen, samt 

3. Det kulturella regionen, som är baserad på en region med stark gemensam kulturell 

eller historisk identitet, till exempel Jämtland eller Skottland. 

 

I regiondebatten är det den administrativa regionen som åsyftas; med storregioner menar man 

en indelning av befintliga 20 landsting till färre, enligt diskussionsunderlaget 2016 sex 

storregioner. En viktig del av detta är överflyttning av ansvar från statlig nivå till den 

regionala, till exempel det regionala utvecklingsansvaret som förr låg hos länsstyrelserna. 

Andra områden som skulle ligga inom kompetensen är beskattningsrätt och sjukvårdsansvar, 

vilket tydligt går in under Veggelands definition av den administrativa regionen. 

 

Begreppet region används på många olika sätt och är således något vag. I denna uppsats syftar 

det främst till Indelningskommitténs förslag på regioner.  

 

För att besvara forskningsfrågan har jag valt att använda mig av metoden ”process-spårning” 

(process tracing) som passar väl för att testa dagordningsteorin i detta fall. Jag söker att se i 

vilken grad dagordningsteorin kan beskriva och förklara varför regeringen kan ha valt att 

frångå sitt tidigare beslut i regionfrågan, med hjälp av process-spårning. Metoden används för 

att fånga upp och bekräfta kausala mekanismer mellan orsaker och utfall, vilket är lämpligt 

                                                 
12 Strömbäck J., Makt, Medier och Samhälle, s. 107 
13 Gren, J., Den perfekta regionen? s. 15f 
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för att besvara forskningsfrågan då jag söker testa om dagordningsteorin kan ge svar på varför 

utredningens direktiv ändrades. 

 

I arbetet har jag använt mig av Metodpraktikan av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik 

Oscarsson, Ann Towns och Lena Wängnerud för att applicera process-spårningen.14 I 

Metodpraktikan beskrivs hur processen går till. 

En skiljelinje i synsätt om process-spårning är om metoden syftar till att fastställa effekterna 

av orsakerna eller orsakerna av effekterna, de har sitt tillvägagångssätt med inomfallstudier 

för att förstå orsakerna till effekterna och mellanfallstudier för effekterna till orsakerna. Dessa 

kan dock kombineras i samma studie.15 

 

Det man bör börja med är att detaljerat lägga ut händelseförloppet och i det hitta de kausala 

samband som finns mellan orsaker och utfall. I arbetet med kartläggningen bör frågan vara 

hur utfallet kunde bli som det blev och således bör fokus ligga på själva processen till beslutet 

och inte beslutet i sig. Ett tillvägagångsätt för arbetet är att börja med beslut som ligger nära 

utfallet och jobba sig bakåt till dess att något intressant uppkommer. Genom detta sätt 

kommer man ofta fram till ett formativt ögonblick som definierar vidare beslut för aktören, i 

detta fallet regeringens agerande. Ofta talas det om spårbundenhet (path dependency) som gör 

att den fortsatta utvecklingen i princip bara kan gå åt ett håll när ”rälsen väl är lagd”.16  

 

I arbetets gång behöver flera steg bli uppfyllda:  

1) Identifiera relevanta aktörer och delbeslut från dessa, 

2) rekonstruera de överväganden som gjorts i samband med besluten och 

3) översätta övervägandena till allmängiltiga faktorer och orsaksmekanismer som kan 

tillämpas på andra fall. 

I första steget är meningen att först identifiera relevanta aktörer, i detta fallet regeringen. 

Vidare ska man identifiera de delbeslut fattat av aktören som lett fram till beslutet i fråga eller 

påverkat utfallet på annat vis. Andra steget är att rekonstruera de överväganden som gjorts, 

för att förklara processen eller utvecklingen. Det tredje och sista steget är att översätta 

övervägandena till allmängiltiga faktorer och orsaksmekanismer som kan tillämpas på andra 

fall. På den sista punkten blir det ett problem med generalisera övervägandena eftersom jag 

                                                 
14 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 129 
15 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 129f 
16 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 130 
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enkom undersöker ett fall. Dessutom har jag tillgång till ett begränsat material i form av 

offentliga beslut och artiklar, men det är inget säkert att aktörens överväganden uttalas direkt 

genom dessa.17 

 

Jag har funderat kring vilken metod jag har valt och främst funderat på processpårning och 

motivanalys. Anledningen till att jag valde processpårning är för att den är mer förenlig med 

dagordningsteorin som jag vill testa. De två tillsammans kan ge en bättre förklaringsmöjlighet 

till forskningsfrågan och förklara varför beslutet blev som det blev, baserat på processen. Det 

blir extra aktuellt i en fråga som varit mer eller mindre aktuell under 70 års tid och där många 

meningar går isär. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till hur regeringen och andra relevanta aktörer har agerat och 

uttalat sig i frågan och kommer som stöd också att använda mig av opinionsundersökningar 

för att få ytterligare material att utgå från. Vidare kommer jag också inhämta material från 

olika tidningar som har påverkat hur debatten har gått, detta passar väl med 

dagordningsteoremet. Jag kommer dessutom att begränsa materialet till uttalanden om det 

som sagts och skrivits mellan 23 mars 2015 då Ardalan Shekarabi (S) på DN Debatt skrev att 

en regionutredning skulle komma till stånd,18 till och med 31 augusti 2018 när remissvaren 

för slutbetänkandet skulle lämnas in. 

1.5. Material 

Mitt material består främst av olika uttalanden i media bestående av debatt-, ledar och 

nyhetsartiklar samt offentligt tryck. Jag tar även stöd i opinionsundersökningar som 

publicerats i media och även dokument kopplade till utredningen som remissvar och andra 

yttranden som inte är en del av offentligt tryck. 

 

Jag har försökt få en bred spridning av insamlade artiklar från såväl stora tidningar som små, 

olika delar av landet och uttalanden från många olika aktörer. För att hitta artiklar har jag 

använt mig av sökuttrycken storregioner, regionutredningen, Indelningskommittén och 

regionalisering. Det har gett mycket täckning för stor del av artiklarna på ämnet och jag har 

                                                 
17 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 130f 
18 Shekarabi, A., Ny regionreform ska göra landstingen färre från 2019, Dagens Nyheter, 2015-03-23 
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därifrån kunnat välja ut relevanta artiklar. Begreppen storregioner  och Indelningskommittén 

genererat mest relevanta resultat.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är upplagd så att jag i kapitel 1 kommer presentera en kort inledning, syfte och 

frågeställningar, forskningsläget, teoretiskt ramverk, begrepp och metod samt vad jag har 

gjort för avgränsningar och använt för material. I kapitel 2 kommer jag presentera relevant 

bakgrund till länsindelningsutredningen för att sedan gå vidare till kapitel 3 och resultatdelen, 

där jag kommer ägna mig åt processpårningen genom att börja vid det första relevanta 

delbeslutet enligt mig och jobba mig framåt i tiden, kronologiskt med andra ord. Vidare i 

kapitel 4 kommer jag till analysdelen där jag kommer koppla ihop metod och teori genom att 

analysera  processen kopplat till just dagordningsteorin. Slutligen kommer i kapitel 5 en 

diskussion och mina slutsatser i kapitel 6. 

2. Bakgrund - Sveriges indelning i län och landsting  

2.1 Uppkomsten av nuvarande indelning 

Sveriges länsindelning är 384 år gammal och har utan större förändringar gällt sen tillkomsten 

med 1634 år regeringsform § 23 som stadgade att riket skulle delas in i 23 län. Under 1700-

talet gjordes en del förändringar i länsindelningen där länen minskades till 20 men också 

tillkom fyra län, vilket gjorde att Sverige vid 1810 hade 24 län.19  

 

Efter att Stockholm stad och län gått ihop 1960 samt hopslagningen i Skåne och i Västra 

Götaland under 1997 och 1998 har Sverige idag 21 län och landsting.  

2.2 Utredningar om länsindelning  

Debatten om länsindelning har pågått länge, redan på 1800-talet lades motioner i riksdagen 

om indelning av länen på olika vis.20 Redan med 1944 års kommitté för kommunal samverkan 

föreslog bildandet av ett ”storlandsting” med flera likheter med den typ av storregioner som 

kommer att debatteras av Indelningskommittén under 2015-2017, som bekant genomfördes 

inte kommitténs förslag.21 

                                                 
19 SOU 1967:23, s. 12ff 
20 SOU 1995:27, s. 68ff 
21 SOU 1995:27, s. 70f 
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Flera andra utredningar kom att ske på området; den första stora var 

Länsindelningsutredningen från 1959 som genom SOU 1961:41 lade fram alternativa förslag 

till ändringar inom Stockholm- och Göteborgsområdena. Nästa utredning att komma till stånd 

var 1963 års Länsindelningsutredning som i sitt slutbetänkande SOU 1967:23 föreslog att 

kraftigt minska antalet län från 24 till 16. Vidare kom Länsberedningen 1970 som genom 

SOU 1974:84 föreslog en helt ny länsindelning. Ingen av dessa kom att genomföras när de 

stötte på kraftig kritik.22 

 

Under 1991 kom Regionutredningen som kom fram till i SOU 1992:63 att regionfrågan skulle 

fortsätta att utredas och att antalet regioner bör vara mellan 8-12. Året därpå tillsattes 

Regionberedningen som föreslog i slutbetänkandet (SOU 1995:27) vissa ändringar i 

länsindelningen; att Kristianstad och Malmöhus  län skulle bilda Skåne län och att Göteborgs 

och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län samt Kungsbacka kommun slås samman till Västra 

Götaland län. Dessa förändringar kom i huvudsak att genomföras.23 

 

2003 tillsattes Ansvarskommittén som i SOU 2007:10 föreslog att regeringen skulle tillsätta en 

utredare för att leda indelningsprocessen och att antalet regioner bör vara mellan sex och nio 

regioner. Utredningen hade dock inget eget förslag på indelning.24 Slutligen tillsattes 

Utredningen om den statliga regionala förvaltningen 2009 som i betänkandet SOU 2012:81 

föreslog ny länsstyrelseindelning om 11 stycken med nya residensstäder, detta kom som ett 

undantag att börja gälla från och med 2015.25 

2.3 Regionernas uppgifter  

Det bör påpekas att frågan om regioner inte kan begränsas till indelning utan är till stor del en 

fråga om till exempel kompetens och självstyre. Frågor om vad regionen ska syssla med 

berördes i Länsdemokratiutredningen från 1964, Länsberedningen från 1970 och 

Länsdemokratiutredningen från 1976.26 I och med försöksverksamheten av nya regioner i 

                                                 
22 SOU 1995:27, s. 72ff 
23 SOU 1995:27, s. 13 
24 SOU 2007:10, s. 300 
25 SOU 2012:81, s. 18 
26 SOU 1995:27, s. 79ff 
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Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland27 gäller sedan 2010 Lag om regional 

utvecklingsansvar i vissa län som ger de regioner det regionala utvecklingsansvaret.28 

 

Under senare år har flertalet landsting tagit till sig namnet Region så som Region Värmland 

och Region Östergötland. 

3. Resultat 

Nedan kommer jag presentera mitt resultat kronologiskt.  

3.1 2015 års Indelningskommitté 

Genom en artikel på DN Debatt 3 mars 2015 går Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ut med 

att regeringen ska tillsätta en utredning som syftar till att minska antalet regioner/landsting i 

Sverige.29 Redan 9 april 2015 kom kritik mot regeringens sätt att resonera kring regionfrågan, 

då från regionråd Mats Eriksson (M) från Halland som menar att det inte är administrativa 

indelningar som löser framtidens utmaningar, utan att de snarare kan försvåra dem.30 Även i 

Värmland väcks röster mot en sammanslagning till storregioner, men uppfattningen är 

splittrad mellan Tomas Riste (S), ordförande för region Värmland, som är positiv och Fredrik 

Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande, som säger nej till sammanslagning med Västra 

Götalandsregionen.31 

 

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen att tillsätta Indelningskommittén för att utreda en ny 

indelning av län och landsting med Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborgs län, som 

ordförande för utredningen. Utredningen uppdrag var att ta fram förslag på en ny läns- och 

landstingsindelning som skulle bestå av väsentligt färre län och landsting. I utformandet av 

förslaget skulle man ta i beaktande frågor om medborgares och näringslivs behov kopplat till 

”bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö”. 

Vidare skulle förslaget vara utformat baserat på gränserna för kommun och 

arbetsmarknadsregionerna.32  

                                                 
27 Prop. 2009/10:156, s. 11ff 
28 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
29 Shekarabi, A., Ny regionreform ska göra landstingen färre från 2019, Dagens Nyheter, 2015-02-23 
30 Eriksson, M., Nya regiongränser hindrar vårdens utveckling, Dagens Samhälle, 2015-04-09 
31 Blomgren, U., Olika känslor kring att slå ihop regioner, Bohuslänningen, 2015-03-24 
32 Dir. 2015:77, s. 1ff 
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Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående 

fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga 

förhållanden. Indelningen ska också̊ ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre 

överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 

samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande.33 

Kommittén fick även i uppdrag att se över hur det regionala utvecklingsansvaret skulle 

fördelas på regionerna och vilka uppgifter det innebär samt lämna förslag på finansiering av 

de uppgifterna.34 

 

Uppdraget skulle delredovisas 29 februari 2016, 31 januari 2017 och slutredovisas senast 31 

augusti 2017. Om utredningen skulle föreslå ny indelning av ett eller flera län att träda i kraft 

senast 1 januari 2019 skulle delbetänkande lämnas senast 30 juni 2016.35 

 

Kring själva tillsättningen av Indelningskommittén var det i stort avsaknad av debatt.  

3.2 Remissvar från landsting och regioner  

29 oktober 2015 skickade utredningen ut en remiss till samtliga landstings- och 

regionstyrelser i Sverige.36 Svaren på remissen var blandade. Region Hallands svar 20 

december 2015 var att de är positiva till en regionalisering i sig, men inte till att det skulle 

vara färre län och landsting, detta baserat på deras erfarenhet inom länet.37 Region 

Västerbotten svarade 18 december, att de å andra sidan är enig i frågan om att bilda en 

storregion gällande Norrlandslänen där de var positiva utan invändning till bildandet. 

Landstinget i Kalmars svar den 7 januari 2016 var inte odelat positivt, de menar på att 

identiteten till ett område är av stor vikt, till exempel den som smålänning, och även att 

samarbetsformer som finns idag är mycket viktiga att ta i beaktande i en fortsatt process.38  

3.3 Utredningens diskussionsunderlag, sammanfattning och debatt 

Den 9 mars 2016 presenterade utredningen ett diskussionsunderlag i form av en kartbild över 

nya regioner, som skulle vara sex till antalet. De nya regionerna skulle bestå av: 

                                                 
33 Dir. 2015:77, s. 1ff 
34 Dir. 2015:77, s. 1ff 
35 Dir. 2015:77, s. 2 
36 Fi 2015:09/2015/6, s.1f 
37 Region Halland, Kriterier för regionindelning – svar till indelningskommittén, 2015-12-20. 
38 Landstinget i Kalmar, Yttrande över skrivelse med frågor rörande ny läns- och landstingsindelning, 2016-01-

07.  
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1)  Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län  

2)  Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län  

3)  Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län  

4)  Gotlands och Stockholms län  

5)  Hallands, Värmlands och Västra Götalands län  

6)  Blekinge och Skåne län  

Indelningsförslag motiverades genom de mål som satts upp för indelningen; utgångspunkterna 

för dessa var: jämnstarka regioner, kapacitet för att bygga strukturer för regional utveckling, 

förmåga att ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården och att utgå 

från befintliga samverkansmönster.39 

Med detta startade en stor debatt med omfattande kritik; bland många andra gick Lise-Lotte 

Bensköld Olsson (S), oppositionsråd i Halland, ut i Aftonbladet och varnade för att 

folkomröstning skulle hållas om frågan.40 Vidare gick också en rad lokal och regionalpolitiker 

från Miljöpartiet ut i samma tidning och hävdade att ”förslaget går emot vår egen politik”.41  

31 mars 2016 sammanfattade Indelningskommittén läget efter första rundan samtal utifrån det 

diskussionsunderlag som förelåg. Utredningen kom fram till att ” utifrån de sonderande 

samtal som vi nu har slutfört drar vi slutsatsen att det finns stöd för vårt förslag till 

länsindelning för landet som helhet” och att man skulle lägga fram förslag på länsindelning 

till regeringen genom ett delbetänkande 30 juni 2016.42  

3.4 Utredningens delbetänkande och förslag 

30 juni 2016 lämnade Indelningskommittén in sitt delbetänkande genom SOU 2016:48 med 

förslag på att blida tre nya län som skulle vara:  

                                                 
39 Indelningskommittén, Promemoria, 2016-03-09. 
40 Dickson, S., Kritik mot storregioner – utesluter inte folkomröstning, Aftonbladet, 2016-03-09- 
41 Johansson, J. M.fl. Vi kan inte säga jag till storregioner, Aftonbladet, 2016-11-05.  
42Sammanfattning efter första omgången sonderande samtal, promemoria av Indelningskommittén, s. 1f, 2016-

03-31. 
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1) Norrlands län, beståendes av Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 

län,  

2) Svealands län, beståendes av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, 

Västmanlands och Örebro län och,  

3) Västra Götaland län, beståendes av Västra Götalands län och Värmlands län. 

Dessa skulle då bildas från och med 1 januari 2019.43 Vidare yttrar utredningen att planen för 

fortsatt arbete är att gå efter den kartbild som skickades ut 9 mars, dock med undantaget att 

Halland inte har ett klart förslag i delbetänkandet.44 

 

Förslaget har i stort varit baserat på delvis de ovan nämnda punkter om att möta 

medborgarnas behov, men också har stor vikt lagts på att det ska bli en ändamålsenlig 

samhällsorganisation med jämnstarka regioner som har liknande förutsättningar för att 

tillgodose de behov som medborgarna har.45 

 

Halland har i förslaget blivit undantaget från förslaget om indelningen med Västra Götaland 

och Värmland. Det kan noteras att Halland har varit det län som gjort mest motstånd till både 

storregioner som koncept och i synnerhet Halland med Västra Götaland. Även om motstånd 

till förslaget också varit närvarande från Värmland, har det inte lyfts lika mycket i debatten 

och är en del av förslaget till indelning.  

3.5 Debatt 

Efter att förslaget med delbetänkandet kom 30 juni 2016 kom det en mycket omfattande 

debatt; bland de som var först ut att kommentera var tre forskare inom kulturgeografi vid 

Uppsala och Lunds universitet som menade på att utredningen måste släppa idén om 6-8 

storregioner då det inte är förenligt med vad som är befolkningens bästa. De menar också på 

att förslaget leder till en geografisk koncentration av både resurser och makt.46  

 

Även Moderaterna var mycket snabba med att kommentera; Peter Danielsson, förste vice 

partiordförande skrev samma dag som förslaget lämnades att Moderaternas första bedömning 

var att förslaget saknar svar på centrala frågor och att processen blivit framtvingad. Vidare 

                                                 
43 SOU 2016:48, s. 17ff 
44 SOU 2016:48, s. 163ff 
45 SOU 2016:48, s. 17ff 
46 Forskare: Släpp fixeringen vid 6–8 regioner, Svenska Dagbladet, 2016-07-01. 
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menar de att frågan om hur storregioner skulle förbättra för medborgarna inte är besvarad och 

att processen tar så stor uppmärksamhet att andra viktiga reformer inte genomförs.47 

 

Liberalerna i Kronoberg var inte långt efter med att ge kritik som även den är negativ till 

processen; kritiken ligger i linje med den Moderaterna riktade på hur förslaget skulle förbättra 

för medborgarna men även om att viktiga frågor som exempelvis hur demokratiunderskott 

kan undvikas inte har beaktats.48 

 

Det kan konstateras att frågan får stor uppmärksamhet i media, under perioden 29 juni-30 

november skrivs det om ”Indelningskommittén” 250 gånger och ”Storregioner” 733 gånger.49 

De som debatterar frågan mest är naturligtvis politiker, och i synnerhet de som är engagerade 

på lokal och regional nivå.  

 

Under hösten när förhandlingarna närmar sig har partierna bestämt sig i större grad. 12 

oktober meddelar Liberalerna att de säger nej till förslaget om storregioner. Anledningen är 

att det leder till ökad byråkrati men löser inga problem.50 

3.6 Förhandlingarna 

Förhandlingarna om storregioner började officiellt 24 oktober 2016 där alla partier utom 

Sverigedemokraterna är med; SD avstår av anledningen att de inte vill ha några förändringar. 

Redan på dagen förhandlingarna ska börja går Kristdemokraterna ut med att de inte vill se att 

storregioner införs. Emma Henriksson, KDs andre vice partiordförande argumenterar att 

nuvarande förslag enkom är inriktat på geografi och inte på innehållet i regionerna. En punkt 

som lyfts upp är ansvaret som regionerna ska ha; KD vill att ett större statligt ansvar för 

sjukvården och då är det oklart vad regionerna ska ha för ansvar. Partiet är dock generellt 

positivt inställde till en regionreform, men med fler regioner än de sex som är föreslaget och 

där ansvar tydligt lyfts över till regionerna.51 Liberalerna har som nämnt ovan redan sagt nej 

till storregionerna.  

 

                                                 
47 Kommentar av Peter Danielsson, Moderaternas förste vice partiordförande om indelningskommitténs 

betänkande, 2016-06-30.  
48 Nordmark, G., Liberalerna kritiska till storregioner, 2016-07-09. 
49 Baserat på egna mätningar via sökverktyget Google 
50 Liberalerna säger nej till storregionerna, Liberalerna, 2016-10-12.  
51 Olsson, L., KD dömer ut regionförslag, 2016-10-24.  



 

 14 

Moderaterna har under hela processen varit negativa till storregioner, 7 november meddelar 

partiet genom Andreas Norlén, ordförande i KU och partiets förhandlare med regeringen att 

man vill att medborgarna i de län som ska träda in i storregioner 2019 ska få rösta om 

förslaget. Moderaterna önskar en folkomröstning i frågan.52  

 

Under tiden förhandlingarna pågår publicerar Sifo en stor undersökning om frågan som är 

beställd av Region Halland, som visat mycket stort motstånd till storregioner. 

Undersökningen visar att 50 procent av de 7000 tillfrågade svenskarna tycker att idén om 

storregioner är ganska eller mycket dålig. De som är positiva till storregioner är inte ens 

hälften så många, 23 procent. I samtliga län är motståndarna fler än förespråkarna utom i 

Dalarna där båda sidor har 35 procents stöd. Ett halvår tidigare hade samma fråga ställts i hela 

landet och då var 42 procent negativa till förslaget och 28 positiva; en ökning av missnöjda 

med 19 procent.53 

 

Under förhandlingarnas gång blir fler och fler mer negativa till förslaget men 

regeringspartierna och Vänsterpartiet tar mycket lite plats i debatten och är i princip helt för 

förslaget. Moderaterna å andra sidan ger sitt stora besked 23 november om att de hoppar av 

förhandlingarna helt. Beslutet motiveras av att regeringen ”inte på något sätt har försökt gå 

oss till mötes” enligt Andreas Norlén. Moderaternas krav var att frågan skulle lyftas med 

medborgarna genom folkomröstning då den inte fått möjlighet att göra det eftersom hela 

processen skett mellan riksdagsvalen.54 

 

Dagen efter Moderaternas besked kommer det slutgiltiga fallet, även Centerpartiet drar sig ut 

och en majoritet i riksdagen är därmed emot förslaget. Centerpartiet har varit det borgerliga 

parti som varit mest positiva till förslaget, men med att krav på att makt måste flyttas från 

Stockholm och närmare medborgarna. Centerpartiet lämnar förhandlingarna då regeringen har 

nobbat partiets förslag. Andreas W Jonsson från partiet menar att de hade varit beredda att 

titta på förslaget om regeringen hade mött deras krav men att det inte är relevant när 

regeringen inte accepterar kravet.55 Tre av partierna som sagt nej har alltså gjort det baserat på 

                                                 
52 M vill folkomrösta om storregioner, 2016-11-07. 
53 TT, Varannan svensk mot storregioner, 2017-11-18. 
54 v Heijne, T., Moderaterna hoppar av förhandlingarna om storregioner, 2016-11-23. 
55 Knutson, M., Regeringens plan på nya storregioner faller, 2016-11-24. 



 

 15 

två huvudanledningar: 1) Att regeringen inte är villiga att möta krav från partierna och att 2) 

förslaget är fokuserat på geografi och inte innehållet i regionerna.56 

 

Med anledning av att en majoritet har förkastat förslaget till storregioner meddelar Ardalan 

Shekarabi (S) att  regeringen inte kommer lägga fram en proposition som inte har stöd i 

riksdagen och att ”det är ett svek mot Sveriges kommuner och landsting”.57 Arbetet med 

regionutredningen kommer dock i helhet fortgå då förhandlingarna i detta handlade om en 

proposition om indelningen för några regioner från och med 2019. 

3.7 Tilläggsdirektiven 

Efter att förhandlingarna om införandet av tre storregioner 2019 föll arbetade 

Indelningskommittén vidare med uppdraget, dock kom 22 juni 2017 tilläggsdirektiv från 

regeringen som ändrade delar av uppdraget. Med det nya tilläggsdirektiven ändras 

utredningens uppdrag i stor omfattning; att föreslå en ny läns- och landstingsindelning är inte 

längre med. Som kan ses i delredovisningen har detta varit en mycket betydande huvudfokus 

för utredning, som nu tas bort. Däremot kvarstår uppdraget om att utreda statliga 

myndigheters regionala indelning. Uppdragets slutredovisningstid ändrades också, från 31 

augusti 2018 till 28 februari 2018.58 

 

Eftersom det stora stridsfrågan var över blev också debatten mycket dämpad och näst intill 

obefintlig, detta fortsatte även när Indelningskommittén presenterade sitt slutbetänkande. 

Förslaget från utredningen kan lätt sammanfattas med att tio statliga myndigheter får en 

gemensam regionindelning och att Region blir den nya betäckningen för landstingen. 

 

Det har dock efter detta kommit ett större inlägg i debatten, från tidigare landshövding Anders 

Björck med flera andra. De menar att det i slutbetänkandet också finns ett ytterligare förslag 

som ligger gömt, att staten ensidigt ska få besluta om regional indelning. Till det avstyrs 

folkomröstningar i frågan och inblandade regioner har ej någon möjlighet att stoppa förslaget. 

Vidare är författarna kritiska till förslaget att byta betäckningen för landsting till Region; det 

bryter ännu mer med kopplingen som ordet landsting har, som har använts sedan 1500-talet 

och har stark koppling till regionalt självstyre. Begreppet region är däremot otydligt vilket 

                                                 
56 Knutson, M., Regeringens plan på nya storregioner faller, 2016-11-24. 
57 Knutson, M., Regeringens plan på nya storregioner faller, 2016-11-24. 
58 Dir. 2017:72 
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Indelningskommittén själva är medvetna om och de skriver ”att bruket av region i andra 

sammanhang bör begränsas och användas med stor försiktighet” vilket betyder att de förstår 

otydligheten i begreppet. Kritiken författarna riktar är skarp, de menar helt enkelt att 

regeringen via utredningen försöker ge staten möjlighet att införa storregioner i smyg.59 

Efter slutbetänkandet kom skickades det ut på remiss till berörda parter som skulle inkomma 

till Finansdepartementet senast 31 juli 2018. Flera har inkommit med synpunkter på det som 

Anders Björck med flera skriver om, att indelning i nya län skulle kunna ske av staten utan 

möjlighet för landstingen att avstå. Bland annat har Landstinget i Jönköping,60 Halmstad 

Kommun61 och Örebro läns landsting.62 Dock är det många av instanserna som antingen 

håller med utredningen eller inte har några synpunkter på den delen. Efter att remisserna 

inkommit har dock inget nytt på området skett, varken genom någon proposition eller i 

debatten.  

4. Analys 

Det som kan konstateras med de tidigare regionutredningar är att en gemensam faktor finns, 

nämligen att de, med undantag för försöken i Skåne och Västra Götaland, inte blivit 

genomförda efter omfattande kritik och debatt. Exakt hur stor påverkan den mediala debatten 

haft på utfallet är inget jag har belägg för att spekulera om i denna uppsats, utan nöjer mig 

med konstaterandet att så var fallet och att det inte verkar för otroligt att om det stämmer på 

tidigare utredningar att det också stämmer denna gång.  

 

För att analysera varför media lyfter en specifik fråga har dagordningsteorin två möjliga 

förklaringar: att media tycker att medborgarna bör känna till frågan och att medierna tror att 

medborgarna vill veta om frågan. Robert Sandberg skrev 25 november 2016 i Dala-

Demokraten ”Frågan hade inte varit uppe i föregående val och inte debatterats eller varit 

möjlig för väljarna att ta ställning till”63 vilket kan tydas att han anser att medborgarna bör 

läsa om frågan. Även andra aktörer än mediala har antytt liknande åsikter, där exempelvis 

Moderaterna velat ha en folkomröstning om frågan, och försökt informera medborgarna om 

frågan i stor utsträckning, främst genom att nå ut via media. Det sätt som Moderaterna försökt 

                                                 
59 Björck, A. m.fl. Stoppa försöket att avskaffa de svenska länen bakvägen, 2018-07-29. 
60 Remissvar – Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå  (2018:10) Fi/2018/00966/K 
61 Halmstad Kommun, Halmstads kommuns yttrande över indelningskommitténs betänkande 

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10). 
62 Svar på remiss om myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10). 
63 Sundberg, R., Hej då storregioner – kom inte tillbaka!, 2016-11-25. 
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påverka dagordningen på är ett typexempel på agendabyggande, där en prioritetsöverföring 

sker från den fråga som Moderaterna i detta fall tycker är viktig, till att medierna också tycker 

att den är viktig.  

 

Frågan om storregioner har under processens gång blivit mer och mer infekterad, där fler 

partier och aktörer allt tydligare har tagit ställning för förslaget. Ett exempel där frågan varit 

starkt motarbetat under en lång tid är i Halland, där de flesta, politiker från alla sidor, 

kommuner och medborgare, har varit starkt emot storregioner. Som nämnt ovan beställde 

Region Halland en opinionsundersökning som publicerades 18 november som visade att 

hälften av svenskar var emot förslaget, mer än dubbelt så många som var för. Detta var i ett 

skede där tre partier redan sagt att frågan inte var aktuell, men Centerpartiet och Moderaterna 

fortfarande var delaktiga i förhandlingarna.  

 

Ett av partierna som hade lämnat, Kristdemokraterna, gjorde det med motiveringen att 

regeringen inte var villig att förhandla om deras krav, vilket även Centerpartiet och 

Moderaterna senare motiverade sitt utträde ur förhandlingarna med. Det väcker två frågor: 

Varför ville regeringen inte förhandla om partiernas krav och stämmer motiveringen överens 

med motivet till att lämna? På första frågan är det tänkbart att regeringen inte ville 

kompromissa för att de tyckte att frågan var av för stor principiell vikt, men då de 

kompromissat i många andra till synes viktigare frågor är det inte särskilt troligt; ett mer 

troligt alternativ är istället att regeringen inte ville uppfattas som så kallade kappvändare i 

frågan. Ett alternativ som inte är helt omöjligt är det att regeringen känt av det starka 

motstånd som funnits och helt enkelt inte ville lyckas, och valde att misslyckas med 

förhandlingarna för att slippa genomföra det som hade kunnat bli ett mycket impopulärt 

beslut. För att slippa kritiken är det lagförslag som Ander Björck med flera skriver om ett 

bättre alternativ, att få införa det på lång sikt utan samma debatt och möjlighet till att bli 

stoppade. På den andra frågan, om varför Centerpartiet och Moderaterna lämnade 

förhandlingarna, är det fullt möjligt att motiveringen också var motivet, en annan förklaring är 

att de kände så stor press baserat på den stora undersökning som visade stort motstånd till 

storregioner och av den anledningen lämnade förhandlingarna.  

 

Oavsett vilken förklaring som stämmer i de båda frågorna är dagordningsteorins förklaring 

om hur själva dagordningen påverkar beslut relevant; medias dagordning påverkar besluten av 
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politiken genom att dagordningen överförs till medborgarna, som politikerna vill ha rösterna 

från.  

 

Inom en vecka från att den stora opinionsundersökningen publicerades hade förhandlingarna 

om storregioner misslyckats och således även införandet av storregioner. I boken Makten över 

Dagordning av McCombs skrivs det att ”dagordningseffekterna är långt ifrån direkta men 

förhållandevis kortsiktiga”,64 vilket i detta fallet är högst relevant då det varken går att veta 

hur direkt effekt  av undersökningen var på Centerpartiets och Moderaternas beslut att lämna 

eller hur det påverkade regeringen i fråga, men kortsiktig effekt var det definitivt effekten 

fanns.  

 

När förhandlingarna föll sa Ardalan Shekarabi att ”det är ett svek mot Sveriges kommuner 

och landsting”, i det kan finnas en delförklaring till de samarbetssvårigheter som fler partier 

beskriver om förhandlingarna, nämligen att ge oppositionen skulden. Den förklaringen 

stämmer bra överens med hypotesen om att de var svåra att samarbeta med på grund av att de 

inte ville misslyckas i ljuset av den stora motviljan och i det samtidigt inte bara undviker 

eventuell och ganska trolig skuld för genomförandet utan också försöker rikta skulden för 

misslyckandet på oppositionen. En annan möjlighet är att oppositionen gjorde det svårt att 

samarbeta och medvetet tryckte på för att förhandlingarna skulle falla. 

5. Diskussion  

I resultatet kan man tydligt se att en stor del av processen kring storregioner har handlat om 

en allmän debatt, där motståndarna gjort högst väsen av sig och där media till stor del har lyft 

fram det negativa eller kritiken mot storregioner. Även om partierna varit relativt passiva 

under en lång del av processen har många politiker från i princip alla partier riktat kritik från 

början. Det var i mars 2016, när utredningens diskussionsunderlag kom, som media började 

rikta mer uppmärksamhet mot frågan; då började två olika kritiklinjer att växa fram. Först att 

indelningen i sig var dålig ur olika perspektiv och senare, framför allt med delbetänkandet i 

juni 2017, även att förslaget inte hade tagit viktiga aspekter i åtanke och att medborgarna inte 

hade fått tycka till om saken då utredningen deklarerades efter valet 2014 och en stor del av 

förslaget skulle beslutas om innan valet 2018. Den första linjen är alltså mer fokuserad på 

sakfrågan medan den andra linjen mer fokuserar på demokratiska värderingar, som är en 

                                                 
64 McCombs. M, Makten över dagordningen, s. 62. 
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odelat bejakad värdering som alla partier eftersträvar att uppfattas som beskyddare av. Dessa 

två argumentationslinjer kom att dominera debatten och är också de två huvudanledningar 

som ges av partierna som är emot förslaget till att lämna förhandlingarna. Den senare kritiken 

fördes in i debatten, främst av Moderaterna och fick sedan stort genomslag och användes 

flitigt av media.  

 

I dagordningsteorin är det grundläggande sambandet att medborgarnas dagordning kommer 

från mediernas genom en prioritetsöverföring; detta kan ses att ha skett när media under 

processen varit så kritiska, att även medborgarna blivit det. När undersökningen om 

medborgarnas inställning kom den 18 november visade den att de som var negativa eller 

mycket negativa till reformen hade ökat med 19 procent under ett halvårs tid; ett halvår där 

debatten varit mycket aktiv. Detta stärker teorin om att medias dagordning påverkar 

medborgarnas och kan också vara, som redan nämnt, en förklaring till att förhandlingarna föll 

och att regeringen därmed tog tillbaks förslaget genom att de politiska aktörerna inte vill 

genomföra mycket impopulära beslut. 

 

Under processen har de politiska partierna varit avgörande aktörer för att regeringen drog 

tillbaka förslaget och i synnerhet Moderaterna och Centerpartiet som var de partier som med 

sina besked tippade över vågen till nej-sidan. Även de andra partierna som var emot var 

delaktiga, men det föll på Moderaterna och Centerpartiet. Dessutom är de två partierna, de 

som varit bland de mest engagerade i debatten, och där Moderaterna kanske något mer enligt 

mitt resultat.  Under debatten framkommer att det funnits en stor skillnad i syn på hur väl 

förankrat förslaget är mellan olika aktörer. Indelningskommittén beskriver efter de första 

sonderande samtalen i mars 2016 att det finns en stor enighet för förslaget i hela landet; 

samtidigt beskriver många debattörer en vitt skild bild av läget. Att utredningen i samtal med 

länen inte ska ha uppfattat en relativt stor ovilja är osannolikt; en mer trolig förklaring är att 

även Indelningskommittén har försökt sätta en bild för media, det vill säga jobba med 

agendaskapande för att den vägen skapa en mer positiv syn på storregioner.  

Eftersom jag i mitt arbete inte haft tillgång till material som visar vilka överväganden olika 

aktörer gjort eller vad som är motiven bakom är det svårt att med säkerhet svara på frågan om 

vad de bakomliggande orsakerna är till att förslaget om storregioner uteblev. Som jag 

beskriver ovan är process-spårningen ute efter att finna kausala samband mellan orsak och 

verkan, vilket med det begränsade material jag haft inte fullt går att göra kopplat till 

dagordningsteorin. Mina slutsatser är därför så utförliga som materialet tillåter. Min analys 
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och mina slutsatser bygger därför på relativt subjektiva bedömningar och ett uppenbart 

problem är reliabilitet och validitet; har jag mätt rätt saker och skulle andra komma fram till 

liknande slutsatser? Som nämns ovan är det svårt att dra generella slutsatser när man granskar 

ett fall, men som många andra visat på kommer även jag fram till att media är en mycket 

betydelsefull aktör som ofta spelar en avgörande roll, men kan inte hitta de kausala samband 

process-spårningen söker. 

6. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att testa om dagordningsteorin med hjälp av process-spårning kunde 

förklara varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om storregioner. Även om materialet varit 

begränsat vilket inte erbjuder förklaringar med hög reliabilitet har jag i undersökningen har 

jag kommit fram till att många aktörer varit delaktiga till att förslaget föll, främst de som varit 

starka motståndare till förslaget och i synnerhet Region Halland som beställde en stor, och 

enligt min analys delvis avgörande, undersökning. En annan viktig aktör som har varit 

delaktig i utfallet är Moderaterna som i hög grad lyckades påverka medias dagordning. Att 

motståndarna till förslaget lyckats med att framföra sin åsikt är på grund av att media nästan i 

helhet delat de argument som motståndarna haft och själva genom ledare argumenterat mot 

storregioner.   

 

Det har i debatten, i båda huvudargumenten, framkommit stort fokus på demokratiska 

värderingar, där första argumentationslinjen lyfter det i form av hur makten i nya storregioner 

skulle bli centrerad och fokuserad på de större städerna, och i andra argumentationslinjen att 

medborgarna inte har fått vara delaktiga genom ett val. Eftersom demokrati som begrepp är så 

eftersträvat av i princip hela samhället får också hållbara argument som kritiserar något som 

odemokratiskt stort medhåll och slagkraft. 

 

Min uppsats visar på vikten av att vidare forska på medias påverkan i allmänhet och politiska 

aktörers påverkan på dagordningen i synnerhet. 
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