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Abstract 

Bachelor’s degree thesis in Politcal Science by Joacim Bock, spring term 2014. 

Supervisor: Andreas Öjehag-Pettersson. 

”Parts of Sweden must live! Factors of Legitimacy for Merging of Swedish Regions” 

 

The purpose of this study is to –  through a discourse analysis – examine how the 

parliamentary committee – Ansvarskommittén – legitimizes the need for merging 

administrative regions. The committee’s investigation is what underlies the present debate on 

regionalisation and the merging of regions in Sweden. To carry out this discourse analysis, I 

have used “What’s the problem represented to be?”, by Carol Lee Bacchi as an analytical 

framework. The analytical framework aids the examination on how political parties construct 

problems through the solutions they propose. After carefully examining the final dictum of 

Ansvarskommittén, this study concludes that the committe’s investigation legitimizes the 

merging of regions primarily through three discourses. First, it is being legitimized through 

Neo-Regionalism which is also a component in the remaining two discourses. The second 

discourse is Europeanization that is intended to adapt the regions to the regional standards of 

the European Union. The third discourse is the financial growth discourse and is intended to 

maintain the financial growth and competitiveness of regions against other regions. 

Consequently, the regions are given the responsibility of the state’s wealth instead of the state 

being responsible for the wealth of the regions as seen in traditional welfare states. 

 

Keywords: Regionalisation, Neo-Regionalisation, Discourse Analysis, Carol Lee Bacchi, 

Merging of Regions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 

Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Joacim Bock, VT-2014. 

Handledare: Andreas Öjehag-Pettersson. 

”Delar av Sverige ska leva! En studie av legitimitetsfaktorerna för svenska 

regionsammanslagningar” 

 

Syftet med den här studien är att med hjälp av en diskursanalys undersöka hur 

Ansvarskommittén, genom den parlamentariska utredning som gjorts, legitimerar att Sverige 

behöver slå samman sina regioner. Det är den här utredningen som ligger som till för den 

debatt som idag förs vad gäller regionalisering och regionsammanslagningar i Sverige. För att 

utföra diskursanalysen har studien gjorts med hjälp av Carol Lee Bacchis ”What´s the 

problem represented to be?”, som grund för min analysmodell. Analysmodellen syftar till att 

undersöka hur aktörer konstruerar problem genom de lösningar som föreslås. Efter att ha 

granskat Ansvarskommitténs slutbetänkande noggrant, är min slutsats att utredningen 

legitimerar regionsammanslagningar genom framförallt tre stycken diskurser. Dels genom 

nyregionalism som även är övergripande för de andra två diskurserna. De andra diskurserna är 

europeisering, som syftar till att anpassa de svenska regionerna efter den Europeiska Unionen. 

Och dels en tillväxtdiskurs som innebär att regionerna ska kunna upprätthålla sin egna 

tillväxt- och konkurrenskraft mot andra regioner. Det blir således regionerna som ska bygga 

statens välstånd och inte staten som ska upprätthålla regionernas välstånd på det sättet som 

välfärdstaten är uppbyggd på. 

 

Nyckelord: regionalisering, nyregionalism, diskursanalys, Carol Lee Bacchi, 

regionsammanslagningar 
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1. Inledning 

Regionalisering och regioner är någonting som blivit allt mer aktuellt de senaste decennierna. 

År 1990 presenterades en detaljerad karta över regionernas Europa av lobbyorganisationen 

Assembly of European Regions. De tänkta effekterna med kartan var att visa hur Europa är 

konstruerat av regioner som byggstenar snarare än att kontinenten består av nationer eller 

stater. Denna karta är 25 år senare mer aktuell än någonsin, men har uppdaterats sju gånger 

(Mitander et al. 2013:9). 

Det är svårt att sätta fingret på vad begreppet region egentligen innebär. Det kan förstås på 

flera olika sätt, inom forskningen går det att utröna flera olika definitioner. Dessa definitioner 

innefattar funktionella-, administrativa-, historiska och identitetsregioner som fenomen. 

Regioner kan vara konstitutionella enheter som är skapade för statsbildning, samt vara en 

geografisk del med en gemensam kultur där identitetsskapande är det huvudsakliga (Mitander 

et al. 2013:15f). 

Forskare pratar idag om att Europa har gått ifrån en gammal typ av regionalism till en ny typ 

av regionalism
1
. Den gamla regionalismen startade under 1960-talet och satte för första 

gången regionerna på den politiska kartan. Reformeringen innebar att regionerna fick utökad 

makt i förhållande till staten och möjlighet att själva bearbeta de problem som uppstod i 

samband med moderniseringen av ekonomin. Detta gjorde regeringen genom att förflytta 

makt till statens representanter i regionerna i form av landshövdingar och prefekter (Gren 

2002:17f). Gren (2002:18) menar att detta inte innebar att regionerna behövde konkurrera 

med varandra eller vara något komplement till statens befogenheter som den nya typen av 

regionalism handlar om. Enligt Gren (2002:18f) är den gamla regionalismen baserad på en 

”top-down approach”. Där tanken var att avlasta staterna vad gäller administrativt arbete. Det 

handlade dock inte om att ge mer makt till regionerna själva. För att säkerställa den 

territoriella jämlikheten vidtog staterna ekonomiska stödpaket och skattelindringar för 

speciellt utsatta regioner. Dessutom uppstod nya kulturella krav där sociala rörelser krävde 

rätten till sitt ursprung, identiteterna kände sig hotade av marknadskrafterna. Det fanns heller 

inget överstatligt styre för hur staterna fördelade regionalpolitiska medel. 

Gren (2002:20) menar att den nya regionalismen står i motsatsförhållande till den gamla och 

snarare baseras på konkurrens. Nationalstaterna har fått minskat inflytande för 

                                                           
1
 Se exempelvis (Gren 2002; Mitander et al. 2013; Keating 1998; Johansson 2013). 
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regionalutvecklingen. Statens roll har förändrats till att bara vara en av flera aktörer som 

regionerna använder sig av för att öka sin konkurrenskraft (Gren 2002:30). Globaliseringen 

har lett till att regionerna börjat marknadsföra sig som självständiga globala aktörer och 

arbetar med global utveckling (Gren 2002:33). Något av det tydligaste i den nya typen av 

regionalsim är EU:s inflytande och att detta stärker regionernas möjligheter till kontakter 

mellan varandra, samt med den överstatliga nivån utan någon som helst inblandning av 

nationalstaten (Gren 2002:78). Dessutom skapas nya regionala identiteter genom att 

regionerna får en aktivare roll på den ekonomiska arenan. När dessutom statens roll blir allt 

mer transparent ökar behovet av att kunna identifiera sig med regionerna (Gren 2002:83f). 

I Sverige användes parollen ”låt hela Sverige leva” i mitten av 1900-talet. Det var viktigt att 

alla delar av Sverige hade möjlighet att överleva och kunna upprätthålla en god standard 

enligt den svenska ekonomiska modellens grundprinciper. År 1979 fick den svenska 

regionalpolitiken en helt ny inriktning. Nya reformer för den svenska regionalpolitiken 

innebar att mycket av ansvaret för regionernas utveckling decentraliserades och länen själva 

blev huvudaktörer i processen. Regionutvecklingen bedrevs i första hand med hjälp av statliga 

projektmedel som fördelades mellan regionerna (Johansson 2013:51f). 

I samband med Sveriges inträde i den Europeiska Unionen år 1995 förändrades återigen 

regionalpolitiken. Medlemskapet innebar ett allt större krav på regionalt verksamma aktörer 

och mindre fokus på nationalstaten (Johansson 2013:52f).  

År 2003 beslutade den svenska regeringen att sätta samman en parlamentarisk kommitté för 

att se över den svenska samhällsstrukturen och dess uppgiftsfördelning, kommittén fick 

namnet Ansvarskommittén (SOU 2007:10:3). Uppdraget har varit att se över dagens 

samhällsorganisation för att sedan bedöma vilka strukturella förändringar som behöver göras 

för att de offentliga verksamheterna ska klara framtidens utmaningar (SOU 2007:10). 

Ansvarskommitténs slutsats var att Sverige ska delas in i sex till nio regionkommuner (SOU 

2007:10:283). Den här utredningen var startskottet till de senaste årens debatt angående 

regionsammanslagningar, men frågan om att Sverige ska delas in i färre regioner har varit 

högst aktuell sedan vårt inträdde i den Europeiska Unionen 1995, då den överstatliga nivån 

och regionerna är de viktigaste aktörerna i regionernas Europa (Johansson 2005:18). 

Regeringen lade fram ett förslag som gick ut på att genomföra ett projekt med testregioner 

under hösten 1996. Detta ledde till bildandet av Kalmar-regionen, Region Skåne, samt Region 

Västra Götaland. Dessa regionförsök baserades på SOU 1995:27 (prop. 1996/97:36). Region 
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Västra Götaland och Region Skåne fick efter regionförsöket status att bli ordinarie regioner i 

Sverige.  

Den parlamentariska utredning som tillsattes presenterade ett förslag som alla riksdagspartier 

stod bakom och som innebar att Sverige skulle delas in i sex till nio regionkommuner som tar 

över landstingens uppgifter, samt ansvarar för den regionala utvecklingen och tillväxten 

(Regeringen 2007). Ansvarskommitténs utredning innefattade ett antal tydliga kriterier för hur 

regionerna skulle vara utformade. Bland annat skulle regionen innefatta ett regionsjukhus, ha 

ett invånarantal på mellan en till två miljoner människor, samt inneha ett universitet eller 

högskola med starka forskningsresurser (SOU 2007:10:299f). Dessa kriterier har dock inte 

efterföljts då bland annat Gotland år 2009 tilläts att bli en egen regionkommun trots att de inte 

innehar de resurser som kriterierna kräver (Sveriges radio 2009). 

Frågan är än idag aktuell trots att ansvarskommitténs slutbetänkande är lagt på is, vilket till 

stor del beror på att Moderaterna som är regeringens största parti motsäger sig kommitténs 

förslag med storregioner (SVT 2007). Efter att Gotland och Halland tilläts bli självständiga 

regioner har nu också Region Skåne inlett en förhandling med Kalmar, Kronoberg och 

Blekinge- län om ingå i en ny stor sydsvensk stor- region (Strömkvist 2014). Det saknas 

också relevant forskning på området just vad gäller granskingen av legitimitetsaspekterna och 

vad som är det underliggande problemet för regionsammanslagningarna. Detta gör denna 

undersökning högst relevant. 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

En av slutsatserna i Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10) är att Sverige ska slå 

samman sina regioner som en grund för en ny samhällsorganisation. Frågan är dock hur 

utredningen legitimerar svenska regionsammanslagningar? Hur framställs anledningarna till 

regionsammanslagningar som utredningen lyfter fram mellan raderna? Relevant forskning 

saknas på området, vilket legitimerar denna undersökning än mer. För ge ett svar på de frågor 

som ställs utgår studien från Carol Lee Bacchis diskursanalytiska metod som heter ”What´s 

the problem represented to be”? Anledningen till att jag valt ut just Bacchis diskursanalytiska 

metod är för att den är uppbyggd med syfte att granska policydokument, vilket då också gör 

denna analysmodell applicerbar på Ansvarskommitténs slutbetänkande. Analysmodellen 

angriper problemen omvänt, metoden grundar sig i uppfattningen att det är policydokumenten 

som konstruerar problem genom de lösningar som läggs fram. De presenterade lösningarna 
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konstrueras efter skaparnas egna preferenser och värderingar (Bacchi 2009:3).  Att finna de 

underliggande anledningarna till hur Ansvarskommittén legitimerar svenska 

regionsammanslagningar är mitt mål med denna studie, därför passar denna analysmodell bra. 

Mina preciserade forskningsfrågor som undersökningen ska besvara är: 

 Hur framställs anledningarna till att Sverige måste delas in i färre regioner av 

Ansvarskommittén? 

 Vilka antaganden och förutsättningar underligger beslutet om att Sverige måste delas 

upp i färre regioner enligt Ansvarskommittén? 

 Vad lämnas oproblematiserat i Ansvarskommitténs slutbetänkande och dess 

sekretariatsrapporter? 

De ovan nämnda frågeställningarna är baserade på Carol Bacchis (2009:48) analysprocess. De 

är gjorda med egen tolkning och översättning. Bacchis analys består egentligen av sex 

frågeställningar. Urvalet av frågeställningar är gjort med hänsyn till vad som passar min 

problemformulering bäst. Dessa frågeställningar belyser legitimitetsfaktorerna på ett bra sätt. 

Syftet med min studie är att granska de policydokument som finns tillgängliga med hjälp av 

Carol Lee Bacchis analysmetod för att undersöka hur Ansvarskommittén framställer och 

legitimerar problemet att Sverige måste delas in i färre regioner.  

 

1.2  Disposition 

I uppsatsens andra kapitel beskrivs och redogörs för undersökningens metod och teorier. Här 

finns en presentation av relevant forskning inom området regionalisering som sedan också 

används för att bygga upp studiens diskurser på. Det finns också en beskrivning av 

analysprocessen som genomförs, samt avslutas med ett avsnitt där min egen roll som forskare 

diskuteras. Därefter följer en presentation av mitt empiriska material och en analys av detta. 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel där mina slutsatser presenteras och diskuteras. 
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2. Metodologisk och teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras den diskursanalytiska metod och tidigare relevant forskning som 

studien utgår ifrån. Metoden grundar sig på Carol Lee Bacchis what´s the problem 

represented to be, som I sin tur är uppbyggd på Michael Foucaults syn på sanningen som 

innebär att den är relativ och den värld vi lever i är en diskursiv konstruktion. Dessutom finns 

en beskrivning av analysprocessen som har genomfört i studien. I slutet diskuteras också min 

roll som forskare. Den tidigare forskningen som presenteras används för att bygga upp de 

diskurser som undersökningen utgår ifrån. 

 

2.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen som metod beskrivs än idag av många statsvetare som kontroversiell och 

obegriplig och förknippas med franska filosofer vars begriplighet ifrågasätts. Trots detta har 

diskursanalysen använts allt flitigare de senaste åren (Bergström & Boréus 2005:305). En 

diskursanalys består av flera tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som används 

inom flera olika typer av sociala områden och undersökningar. Diskursanalysen kommer 

ursprungligen från lingvistiken (Bergström & Boréus 2005:307). Enligt Winther Jörgensen 

och Phillips (2000:7) kan en förenklad förklarning av diskurs beskrivas som ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen”.    

Enligt Bergström och Boréus (2005:305) ses det allt mer frekventa användandet av 

diskursanalysen inom de olika samhällsvetenskapliga ämnena som en reaktion på idé- och 

ideologianalyserna som återspeglar yttre materiella förhållanden. I stället för att se 

diskursanalyser som en spegelbild av verkligheten går det att utskilja drag från verkligheten i 

dem. Diskurser skapas genom språket som i sin tur konstruerar den sociala verkligheten 

(Bergström & Boréus 2005:305).  

Winther Jörgensen och Phillips (2000:11) tar upp fyra stycken nyckelpremisser som binder 

ihop det diskursiva fältet. För det första det gäller det att ha en kritisk inställning till 

sanningen. Kunskapen om vår omvärld bör inte betraktas som en objektiv sanning. Den andra 

premissen innebär att forskaren utgår från att människan är en historisk och kulturell varelse, 

vilket innebär att vi förstår och uppfattar världen efter den världsbild vi själva byggt upp med 

hjälp av våra egna preferenser genom erfarenheter och kunskap. Den tredje premissen innebär 

att ta hänsyn till sambandet mellan vår kunskap och den sociala processen. Den här hör ihop 
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med den andra premissen, världen skapas genom sociala processer. Den fjärde premissen är 

sambandet mellan kunskap och social handlig. I en gjuten världsbild blir ett visst handlande 

naturligt eller onaturligt. Om människor har olika världsbilder leder det också till olika typer 

av socialt handlande. Detta gör att den sociala konstruktionen av verkligheten får tydligare 

konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips 2000:11f). 

Angreppssätten inom diskursanalys innebär att forskaren oftast undersöker språket för att nå 

verkligheten. Det är med språket som representationen som verkligheten skapas. Dock 

betyder det inte att den fysiska verkligheten inte existerar, den saknar dock betydelse utan 

diskursen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:15). Även subjektet skapas i diskursen, det 

subjekt som ska analyseras (Winther Jörgensen & Phillips 2000:21). 

 

2.2 Michael Foucault och den konstruerade sanningen 

Michael Foucault sägas vara den som på allvar började använda sig av diskursanalysen. Det är 

Foucaults perspektiv som forskare förhåller sig till inom de flesta diskursanalytiska 

inriktningar. Vad gäller hans författarskap så delas den tiden in i två faser, den första tiden 

kallas för en arkeologisk fas, och den senare delen kallas för en genealogisk fas. Foucaults 

teorier rörande diskursanalys tillhör den arkeologiska fasen. Grundläggande för Foucaults 

uppfattning är den socialkonstruktivistiska uppfattningen om att sanningen är en diskursiv 

konstruktion och det som avgör vad som är sant och falskt är olika kunskapsregimer, syftet är 

då att kartlägga maktstrukturen inom dessa kunskapsregimer (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:19). I Foucaults senare verk utvecklar han en teori om makt/kunskap. Makten, precis 

som diskursen är inte något som tillhör speciella aktörer, istället ses makt som någonting 

aktörer utövar i förhållande till passiva subjekt. På det sättet blir det genom makten som vår 

sociala omvärld skapas (Winther Jörgensen & Phillips 2000:20).  Genom att se världen 

genom Foucaults makt/kunskaps-begrepp så får det också konsekvenser för synen på 

sanningen. Han menar att det inte går att nå fram till sanningen då det är omöjligt att tala 

utanför diskurserna, sanningseffekterna skapas i rådande diskurser. Detta gör att Foucault 

anser att människan ska sluta leta efter sanningen och istället koncentrera sig på 

sanningseffekterna inom de aktuella diskurserna (Winther Jörgensen & Phillips 2000:20f). 

Det är genom denna syn på verkligheten och den konstruerade sanningen som Carol Lee 

Bacchi har grundat sin analysprocess What´s the problem represented to be på. Detta beskrivs 

mer ingående i kapitel 2.3. 
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2.3 What´s the problem represented to be? 

Metoden som studien utgår ifrån grundar sig på Carol Lee Bacchis (2009) analysmodell 

”What´s the problem represented to be?”. Tanken med denna metod var från början en 

modell för att analysera policydokument (Bacchi 2009:XXI). Denna analysmodell grundar sig 

på Michel Foucaults syn på sanningen med uppfattningen att sanningen är relativ, att den 

värld vi lever i är en diskursiv konstruktion. En objektiv sanning existerar inte (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:19). Syftet med metoden är att ingenting ska tas för givet. I stället 

använder forskaren frågorna på ett sätt som kan liknas vid ett förhör med texten. 

Utgångspunkten är att den politik som förs i samhället är en historisk och kulturellt betingad 

och skapas genom sådana händelser. Genom att ställa sig frågorna: Vad är problemet och vad 

är orsakerna till att de har uppstått, till policydokument, så kan vi förstå hur det styr oss och 

vad det får för konsekvenser (Bacchi 2009:IXff).  

Bacchis analysmodell angriper problemen omvänt. Hon anser inte att policydokumenten är 

lösningar på problem utan snarare konstruerar problemen efter skaparnas värderingar och 

tolkningar (Bacchi 2009:3). 

Det viktigaste i Bacchis analysmodell är att ställa följdfrågor i texten. Ett exempel kan vara att 

ställa frågan om någonting tas för givet, och om någonting lämnas osagt i texten (Bacchi 

1999:40). 

Sammanfattningsvis kan Bacchis analysmodell beskrivas som ett verktyg för att med ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt granska policydokument. I denna studie har tre stycken av 

de frågor som Bacchi ställer valts ut och översatts för att sedan anpassa dem efter min egen 

undersökning. Frågorna kan läsas nedan:  

 Hur framställs anledningarna till att Sverige bör delas in i färre regioner av 

Ansvarskommittén? 

- Vad är det egentligen som sägs? 

 Vilka antaganden och förutsättningar underbygger beslutet om att Sverige måste delas 

upp i färre regioner enligt Ansvarskommittén? 

- Vad är den underliggande politiska logiken? 

 Vad lämnas oproblematiserat i Ansvarskommitténs slutbetänkande och dess 

sekretariatsrapporter?  

- Kan problemet framställas på ett annat sätt? 
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Dessa frågor är som sagt min egen tolkning av Bacchis frågor, som i sina original lyder: 

 What´s the problem represented to be in a specific policy? 

 What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem? 

 How has this representation of the problem come about? 

 What´s left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can 

the problem be thought about differently? 

 What effects are produced by this representation of the problem? 

 How/where has this representation of the problem been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced? (Bacchi 2009:48). 

För att genomföra just den här studien är inte att alla sex frågor nödvändiga att ställa till 

materialet. De ovan utvalda frågorna är de som är de mest intressanta och relevanta för min 

undersökning. Den första frågan är grundläggande för hela den här analysprocessen och 

undersöker vad som egentligen finns som grund för den presenterade lösningen i materialet. I 

den andra frågeställningen undersöks vilka antaganden och förutsättningar som finns som 

bakgrund till att Sverige måste delas in i färre regioner, det är nödvändigt att undersöka för att 

se hur Ansvarskommittén legitimerar regionsammanslagningarna. Vad gäller den tredje 

frågan så har jag valt att ta med den då det blir en diskussion om vad Ansvarskommittén inte 

problematiserar, genom detta blottas än mer de diskurser som studien söker efter. 

 

2.4 Material och avgränsningar 

Studien kommer framför allt att utgå från SOU 2007:10 med tillhörande sekretariatsrapporter 

som heter (SOU 2007:11; SOU 2007:12; SOU 2007:13). Slutbetänkandet går under namnet 

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Det är en utredning gjord av en 

parlamentarisk kommitté med syfte att utreda hur den svenska samhällsorganisationen i 

framtiden bör ser ut för att Sverige ska klara av de utmaningar som de offentliga 

verksamheterna kommer att ställas inför (SOU 2007:10:13). En av slutsatserna i detta material 

är att Sverige bör delas in i färre regioner (SOU 2007:10:283ff). Trots att slutsatserna av 

denna utredning för tillfället är lagda på is så är det fortfarande den här utredningen som 

politiker hänvisar till då diskussion förs om den svenska regionaliseringen. I 

Ansvarskommitténs slutbetänkande målas en tydlig problembild upp för varför någonting 

måste ske med de svenska regionerna och hur dessa bör utformas. 
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Studien avgränsas till att undersöka vilka diskurser som finns i Ansvarskommitténs 

slutbetänkande med tillhörande sekretariatsrapporter för att se hur kommittén legitimerar det 

som sker med Sveriges regioner. Ett alternativ hade varit att även ta hänsyn till någon av de 

riksdagsdebatter där svensk regionalisering diskuteras. Som ovan nämnt hänvisar politiker 

dock allt som oftast till just Ansvarskommitténs slutbetänkande. Den ligger fortfarande som 

grund för regionaliseringsdebatten i Sverige. 

För att bygga upp mina diskurser har jag använt mig av en artikel av John Loughlin (2007) 

där de territoriella trenderna inom Europa beskrivs, och hur staterna och regionerna har 

utvecklats från mitten av 1900-talet till idag. Denna artikel ger en bra bild av hur regionerna i 

Europa har utvecklats från att vara anpassade för att vara staternas verktyg vad gäller 

transfereringar till att idag bli mer självständiga och ansvara för sin egen överlevnad och 

standard. Dessutom har jag använt mig av forskning av Jörgen Gren (2002), där 

nyregionalism presenteras och hur detta tar sig uttryck. Jörgens Johanssons (2005) forskning 

om vad som är de svenska drivkrafterna för den svenska regionaliseringen finns också med. 

Den forskningen som här nämns används för att bygga upp de diskurser som studien söker 

efter.  

Den diskursanalytiska metod som har valts ut är Carol Lee Bacchis Analysing Policy: What´s 

the problem represented to be (2009). Här presenteras en analysmodell som är skapad för att 

granska just den här typen av policydokument. Jag anser att denna litteratur tillsammans med 

Winther Jörgenssen och Phillips (2000) och Bergström och Boréus (2005) räcker som grund 

för att göra en bra analys då den är utförlig och får med det nödvändiga maktperspektivet. 

 

2.5 Relevant forskning inom regionalism 

2.5.1 Territoriella trender i Europa 

Det finns flera studier gjorda på just ämnet nyregionalism och vad som händer med 

regionerna i Europa. John Loughlin (2007) har studerat de territoriella trenderna inom Europa 

sedan mitten av 1900-talet.  

Nationalstaten som politisk organisation uppkom i samband med den franska revolutionen 

1789, det var här man började använda ordet nation i stället för stat, det var också efter 

revolutionen som den moderna nationalismen uppkom. Under 1900- och 2000-talet har vi 

européer sett nationalstaten som någonting naturligt. Men även välfärdsstaten är en av 
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grundpelarna i nationsbyggande. Välfärden kompletterade det politiska medborgarskapet i 

Europa (Loughlin 2007:387). 

Välfärdsstaten är konstruerad på ett speciellt sätt vad gäller relationen mellan de centrala (stat) 

och lokala (regioner) aktörerna. Makten i staten är till stor del centraliserad med syfte att 

samla och omfördela medel till människor och områden som har det sämre ställt. Tanken med 

detta är att bygga upp en stark nation där alla har rätt till en lägsta levnadsstandard som svar 

på individualism och regionalism. Regionalpolitiken inom välfärdsstaten syftade till att hjälpa 

speciellt utsatta områden, då tanken var att alla regioner inom staten skulle ha det lika bra. 

Relationen kan beskrivas som en ”principal-agent-relation” där lokala aktörer fungerade som 

agenter för att förmedla välfärdstjänster. Lokala myndigheter fick betydligt mindre 

självständighet då välfärdsstaten växte fram, detta gällde också Sverige och övriga länder i 

Skandinavien (Loughlin 2007:389f). 

Välfärdsstaten fick gå igenom flera kriser under det sena 1960- och 1970-talet. Detta som 

följd av två oljekriser, samt en industriell kris i västvärlden. I samband med detta svepte en 

nyliberal våg över västvärlden, där keynesianism ersattes med mer nyliberala idéer. Detta 

innebar bland annat privatiseringar och decentralisering av flera välfärdstatens verksamheter. 

Detta blev också starten på den nya typen av regionalism (Loughlin 2007:391f). 

Idag ser vi i Europa starka tendenser som pekar mot en politisk decentralisering i kontrast mot 

tidigare, då man i stället i samband med välfärdsstatens uppkomst kunde ana en administrativ 

decentralisering. Kortfattat innebär det att regionerna nu får mer makt i stället för att bara vara 

en administrativ hjälp inom välfärdsstaten (Loughlin 2007:393f).  

Loughlin (2007:396) beskriver att relationen mellan stat och region har förändrats. I den 

gamla typen av regionalism innebar förhållandet en ”principal-agent-relation” där staten hade 

all beslutande makt och endast delegerade till regionen vad som skulle göras och hur.  Den 

nya typen av regionalism kallar Loughlin i stället en ”Choice-modell” där regionerna själva 

har rätt att experimentera. Denna förändring skedde under 1980-talet, då de nationella 

regeringarna minskade sina välfärdstjänster eller upphörde med program för omfördelning av 

resurser till regionerna. I Sverige och övriga Skandinavien lanserades regionala experiment 

som syftade till att minska bördan för den centrala staten. EU har också en stor del i denna 

relation mellan stat och region, då unionen har egna strukturella åtgärder för 

sammanhållningspolitiken (Loughlin 2007:396f). 
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2.5.2 Nyregionalism 

Gren (2002:20) menar att den nya regionalismen står i motsatsförhållande till den gamla och 

baseras på konkurrens mellan regionerna. Den nya regionalismen uppkom i mitten av 1980- 

talet som ett resultat av globaliseringen, europeisk integration och ökat självbestämmande för 

regionerna. En avgörande faktor för fenomenet är en ”bottom-up-approach” med en ny 

överstatlig struktur. Detta samtidigt som regionerna börjar bilda egna nätverk och utforma 

starkare regionala identiteter. Det har inneburit ett paradigmskifte där regionnivån har blivit 

en bas för politisk och ekonomisk utveckling där staten tidigare hade en självklar roll (Gren 

2002:20f).   

Den nya regionalismen har inneburit minskat inflytande från nationalstaterna i 

regionalutvecklingen. Statens roll har förändrats till att bara vara en av flera aktörer i 

utvecklingen som regionerna använder sig av för att öka konkurrenskraften (Gren 2002:30). 

Globaliseringen har medfört att staten inte längre finansierar regionerna med hjälp av 

stödpaket och liknande. Staterna själva har ingen möjlighet att lösa regionernas problem 

(Gren 2002:29f). 

En annan tydlig aspekt inom nyregionalism är att globaliseringen har lett till att regionerna 

börjar undersöka sina egna utvecklingsmöjligheter. Regionerna börjar marknadsföra sig som 

en egen global aktör och arbetar med intern utveckling. Svaret på globaliseringens möjligheter 

har från regionens sida blivit att fokus sätts på interna utvecklingsmöjligheter. 

Nätverksskapande och lobbying har skapat en mer aktiv regional nivå (Gren 2002:33). 

Regioner har börjat agera mer aktivt än tidigare, de hjälper företag, arbetar inom den privata 

sektorn med hjälp av partnerskap och öppnar representationskontor inom viktiga arenor för att 

marknadsföra sig. De blir spjutspetsar för statens ekonomiska utveckling (Gren 2002:34).   

EU:s inflytande stärker regionerna och ger dessa möjligheter till kontakter mellan varandra 

och den överstatliga nivån utan någon inbladning av nationalstaten (Gren 2002:78). I 

fördragen för hur EU ska styras står det att genom fördelning av regionala medel ska 

investeringsviljan i regionerna öka med syfte att förbättra tillväxten (Gren 2002:59). Den 

överstatliga strukturpolitiken uppmuntrar regionerna att själva delta i utvecklingen av sin egen 

region, detta har givit regionerna legitimitet som självständiga ekonomiska aktörer, men också 

möjligheter till diskussioner med en tredje part, nämligen kommissionen (Gren 2002:63).   

Nya regionala identiteter skapas genom att regionerna får en aktivare roll på den ekonomiska 

arenan. När dessutom den statliga rollen blir allt mer transparent blir behovet att identifiera 
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sig med regionerna viktigare (Gren 2002:83f). Med regional identitet menar Gren (2002:83) 

ett samlingsbegrepp för gemensam kultur, språk och historia. Gren (2002:83) skriver också att 

det regionala medvetenheten ökar, det vill säga hårdare krav på ekonomiska och politiska 

aktörer ställs.  

 

2.5.3 Drivkrafter för den svenska regionaliseringen 

Jörgen Johansson forskar om den svenska regionaliseringen och har kommit fram till att det i 

den svenska debatten åberopas fem olika typer av drivkrafter för regionaliseringsprocessen. 

Den första tesen har att göra med EU-integrationen. I och med inträdet i EU började många att 

prata om regionernas Europa, där regionerna tillsammans med den överstatliga EU-nivån 

kommer vara de viktigaste politiska enheterna i framtiden. Då Maastrichtfördraget antogs år 

1992 var regionerna en viktig del i det framtida Europas samhällsliv. Dessutom fanns en stark 

politisk vilja från EU att satsa resurser på samarbete över nationsgränserna för regionerna. 

Detta inspirerade Sverige till att utöka sina regioners samarbete över bland annat Östersjön 

och Öresund. (Johansson 2005:18). 

Den andra drivkraften handlar om en förstärkt demokrati. Regionerna framställs ibland som 

bra verktyg till att förnya en ”tröttkörd” nationalstat. De ska kunna stå för någon typ av 

demokratisk kompensation i internationaliseringens fotspår (Johansson 2005:18). 

Sakfrågepolitisk argumentation är den tredje drivkraften som Johansson tar upp. Människor 

anser att problem varken kan lösas av nationalstaten eller andra politiska insatser, med det 

menar han att det finns ett behov av en mellanregional nivå (Johansson 2005:18). 

Effektivisering är den fjärde drivkraften som Johansson nämner. Han menar att flera 

debattörer lyfter fram att det saknas samordning mellan allt fler aktörer, dels på den regionala 

nivån, det blir en administrativ röra. Det lyfts också fram att det finns vinster med att dela in 

landet i t.ex. färre län för att lyckas göra mer besparingar och hålla nere kostnaderna i den 

offentliga sektorns finanser (Johansson 2005:18).  

Den femte drivkraften som nämns hör till viss del ihop med den fjärde. Den handlar om att 

dagens administrativa länsgränser inte stämmer med arbetspendling, arbetstillfällen och andra 

funktionsbehov i samhället. Staten vill anpassa den geografiska länsindelningen baserat på 

socioekonomiska och demografiska förhållanden (Johansson 2005:18f). 
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2.6 Analysprocessen 

2.6.1 Analytiska utgångspunkter 

Min undersökning har en diskursanalytisk utgångspunkt. Tanken är att ställa frågorna och 

dess följdfrågor direkt till materialet för att på det sättet kunna se vad som döljer sig bakom 

texten. Metoden kan beskrivas som tredimensionell, då forskaren kan urskilja andra vinklar av 

materialet med denna analysmodell. Underliggande anledningar till de lösningar som 

presenteras är svårt att få fram på något annat sätt än att studera hur det framställs genom en 

diskursanalys. Detta för att forskaren undersöker språket och vad det som sägs innebär.  

Enligt Hjerm och Lindgren (2010:91) är det första steget i en kvalitativ analys att utröna 

mönster och försöka göra materialet hanterbart. Det görs genom att välja ut de centrala 

delarna i materialet. I exempelvis Ansvarskommitténs slutbetänkande med tillhörande 

sekretariatsrapporter finns det mycket text som studien inte kommer att ha användning för. 

Den text som bäst kan besvara studiens frågeställningar har valts ut.  

 

2.6.2 Typcitat som analysverktyg 

En kritik som brukar riktas mot diskursanalysen som metod är att intersubjektiviteten 

åsidosätts, vilket leder till dålig transparens. Ett väl genomarbetet och utvecklat analysverktyg 

kan stärka undersökningens intersubjektivitet (Bergström & Boréus 2005:352). Med det i 

åtanke har jag försökt att utveckla ett analysverktyg som är tydligt och enkelt. 

Intersubjektiviteten är bland det viktigaste att tänka på i en uppsats. 

Efter att ha studerat materialet till min studie går det att urskilja ett mönster för vad som 

legitimerar regionsammanslagningarna i ansvarskommitténs slutbetänkande. Ord och syften 

kring tillväxt och europeisering, samt nyregionala tankar som att regionerna själva får ta mer 

ansvar för sin egen utveckling och konkurrenskraft är återkommande och mycket av 

legitimiteten byggs upp just runt detta. Därför är det uttryck för just dessa tre diskurser som 

studien söker efter: 

 Nyregionalism 

- Tillväxt 

- Europeisering (anpassning till EU) 
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Nyregionalism är den övergripande diskursen som innefattar både tillväxt och europeisering. 

Därför nämns inte nyregionalism på samma sätt som europeisering och tillväxt i uppsatsens 

analysdel. Nyregionalism som diskurs används mer specifikt i kapitlet där studiens resultat 

diskuteras då jag återkopplar till tidigare forskning mer specifikt.   

Det är ingen frekvens som studien söker för att jämföra hur ofta orden återkommer, det är 

snarare diskurserna i sig som eftersöks, och hur Ansvarskommittén har byggt upp dem genom 

sina resonemang.  

I studien plockas typcitat ut som sedan presenteras, för att sedan analysera vad som står där.  

Just de delar som plockas ut som citat är också de delar som tydligast svarar på den aktuella 

frågeställningen. Nedan ges exempel på hur studien har använts i respektive frågeställning: 

 Hur framställs anledningarna till att Sverige måste delas in i färre regioner? 

- Vad är det egentligen som sägs? 

 

”Inom tillväxt- och utvecklingspolitiken kan ett ökat fokus på en 

regional nivå och mer tvärsektoriella arbetssätt skönjas. I Finland 

bildades landskapsförbund redan 1994. Den statliga tillväxt- och 

utvecklingspolitiken har decentraliserats och förts samman i regionala 

TE-centraler...” (SOU 2007:10:78). 

Det här typcitatet tolkas som att Ansvarskommittén framställer en tillväxtdiskurs. Kommittén 

framställer det som att tillväxt är en legitimitetsfaktor. En jämförelse görs med Finland där 

den statliga tillväxtspolitiken decentraliserats. 

 

 Vilka antaganden och förutsättningar underligger beslutet om att Sverige måste delas 

upp i färre regioner? 

- Vad är den underliggande politiska logiken? 

 

”Den regionala utvecklingspolitiken återspeglar dessa 

 Strukturella svagheter. Dess ansats är att efter skiftande  

 regionala förutsättningar bidra till tillväxt i hela landet…” 

  (SOU  2007:10:180). 
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Här tolkas det som att utredningen rör sig inom den nyregionala diskursen och att dess 

grundläggande idéer är konstanta. Ansvarskommittén har de nyregionala idéerna som en 

förutsättning för sin utredning. Regionerna ska själva bidra med tillväxt för nationen. 

 

 Vad lämnas oproblematiserat i Ansvarskommitténs utredning? 

- Kan problemet framställas på ett annat sätt? 

Den här frågeställningen är lite mer av en diskussionsanalys där studien presenterar områden 

som lämnas oproblematiserade.  Studien jämför med Loughlins tidigare forskning och hur 

regionpolitiken har förändrats från den tidigare nämnda ”principal-agent-modell” som innebär 

att staten endast använde regionerna som ett verktyg för välfärdstatens fördelningspolitik, till 

dagens ”choice-modell” som innebär att regionerna själva ansvarar för sin egen utveckling 

och välfärd och dessutom utgör grunden för nyregionalism. 

”Medlemskapet i EU har tillfört den svenska samhällsorganisationen 

och dess sätt att fungera nya dimensioner. På vissa sakområden har 

statsrättslig suveränitet övergått från den nationella till den europeiska 

nivån…” (SOU 2007:10:74). 

 

I detta exempel görs tolkningen att Ansvarskommittén inte problematiserar medlemskapet i 

EU utan ser det som en konstant, det saknas en tydlig problematisering. 

Det finns tre olika sätt att bearbeta sitt material på, nämligen genom reflexiv-, bokstavlig,- 

eller tolkande läsning. Det innebär att jag som forskare kan utgå ifrån vad som bokstavligen 

uttrycks i materialet, eller kan tolkas genom hur någonting beskrivs. Reflexiv läsning innebär 

att jag måste vara vaksam på min egen roll och mitt eget perspektiv då materialet tolkas (Säll 

2011:37). Studien använder sig av samtliga metoder då materialet lämpar sig bäst för detta. 

Vissa diskurser går att läsa direkt ur citaten, medan andra kan tolkas bakom texten och mellan 

raderna (se ovan använda exempel). 

 

2.7 Min roll som forskare 

Som beskrivits i tidigare kapitel konstrueras diskurer efter individens egna kulturella och 

historiska preferenser. Jag som forskare har naturligtvis också mina preferenser, därför är det 

lätt att dela de självklarheter som finns i materialet. Problemet är att det just är dessa 



20 
 

självklarheter som forskaren vill komma åt. Därför måste forskaren försöka ställa sig så 

främmande inför materialet som möjligt (Winther Jörgensen & Phillips 2000:28). Jag har läst 

in mig på diverse material om regionalisering under en längre tid och har dessutom sedan 

tidigare ett intresse för ämnet, därför är det extra viktigt att jag tar hänsyn till dessa aspekter.  

Om verkligheten är konstruerad och sanningar diskursivt producerade produkter av den 

konstruerade verkligheten, hur ska läsaren då förhålla sig till den ”sanning” som jag som 

forskare producerar, denna sanning är i så fall inte mer rätt än någon annans. Detta är ett 

dilemma som appliceras på alla diskursanalyser (Winther Jörgensen & Phillips 2000:29). I det 

här fallet legitimeras min konstruerade diskurs genom det politiska konsensus som råder i den 

debatt som förs om regionalisering i Sverige.   
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3. Empiri och analys 

I det här kapitlet analyseras de frågeställningar som studien tar avstamp ifrån. För att göra det 

så tydligt som möjligt så har varje kapitel delats i tre delar där studien under varje rubrik 

försöker besvara var och en av forskningsfrågorna.  

Efter att ha studerat det empiriska materialet noggrant går det att urskilja vissa mönster som är 

relativt enkla att tolka. Det underliggande problemet som hittats bekräftas och hör ihop med 

den nya typen av regionalism som också beskrivs tidigare i uppsatsen. Nyregionalism används 

som en övergripande diskurs för tillväxt- och europeiseringsdiskurserna.  I (SOU 

2007:10:69ff) finns en del av utredningen som beskriver utgångspunkterna för den nya 

samhällsorganisationen och alltså lägger grund för de svenska regionsammanslagningarna. 

Nyregionalism i from av tillväxt och europeisering är diskurser som hela tiden återkommer 

och finns som grund för drivkrafterna till de nya regionerna. 

 

3.1 What´s the problem? 

3.1.1 Tillväxt 

Det råder inget som helst tvivel om att tillväxt är en av de stora anledningarna till att Sverige 

behöver delas in i färre regioner. Ansvarskommitténs slutbetänkande grundar sig bland annat 

på just regional tillväxt, vilket framkommer på flera sätt. De skriver själva i utredningen att en 

av grunderna för den nya samhällsorganisationen är just detta.  

”Därtill är dagens länsindelning 

dåligt avpassad för en effektiv regional utvecklingsplanering. Till på 

köpet skiftar regionindelningen från sektor till sektor. Följden har 

blivit en fragmenterad tillväxt- och utvecklingspolitik och en svag 

och svåröverskådlig regional samhällsorganisation.…” 

  (SOU 2007:10:177). 

Sverige var länge uppbyggt runt den välfärdsstat som beskrivs i avsnittet med tidigare 

forskning, vilken var anpassad för en fördelningspolitik från stat och ner till regionerna i en 

”principal-agent-relation”. Detta har gjort att regionerna idag är dåligt anpassade och inte står 

sig lika starka om de ska ta hand om sin egen utveckling. Det som sägs ovan visar att 

tillväxten är viktig i det nya samhällsbyggandet. De nyregionala tendenserna visar sig tydligt 

genom detta. 
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Jämförelser görs också med våra andra nordiska grannländer där den regionala utvecklingen 

har visat liknande tendenser som det vi ser i Sverige idag. Inte minst tar Ansvarskommittén 

upp Finland som ett lyckat exempel. 

”Inom tillväxt- och utvecklingspolitiken kan ett ökat fokus på en 

regional nivå och mer tvärsektoriella arbetssätt skönjas. I Finland 

bildades landskapsförbund redan 1994. Den statliga tillväxt- och 

utvecklingspolitiken har decentraliserats och förts samman i regionala 

TE-centraler...” (SOU 2007:10:78). 

Den problembild som målas upp liknas med den som vi har i Sverige och därför tas länderna 

som exempel för att visa att denna modell även skulle kunna tillämpas i Sverige. Även i de 

övriga nordiska länderna finns den regionala tillväxten som en grund för den nya 

samhällsorganisationen. Visserligen nämns att Danmark i stället slagit samman sina 

kommuner och minskat dessa till 98 stycken (SOU 2007:10:78). Det är inte någon skillnad på 

vilken samhällsnivå som får ansvar för tillväxten, även kommunerna kan räknas som regioner.  

I förslaget som ansvarskommittén presenterade och som innebär att regionkommuner bildas 

med ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård står:  

”I förslaget ingår att uppgifter med anknytning till utveckling och 

tillväxt läggs samman för att underlätta ett tvärsektoriellt arbete 

som samtidigt ges en demokratisk förankring på regional nivå. 

Regionkommunerna ges förutsättningar att mobilisera regionens 

utvecklingsresurser och att företräda regionen gentemot omvärlden…” 

 (SOU 2007:10:86). 

I citatet går att utläsa en tillväxtdiskurs. Regionkommunerna kommer att ha ansvar för 

utveckling och tillväxt för att underlätta arbetet med att vara en egen aktör inom ramen för de 

nyregionala tankebanorna. Det tvärsektoriella arbetet beskriver motsatsen till den ”principal-

agent-relation” som Loughlin beskriver i sin forskning. Längre ner i citatet finns också 

meningar som fortsätter att bekräfta den nyregionala diskursen, samt tillväxtdiskursen, då 

kommittén ger regionkommunerna möjlighet att bli en egen aktör i världen och inte bara en 

del inom den territoriella staten Sverige. Senare i utredningen bekräftas de nyregionala 

tankebanorna med regionkommunerna: 

”Dessutom bibehålls ett decentraliserat system som bland 
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 annat kan främja utveckling genom att olika lösningar  

 prövas hos olika huvudmän…” (SOU 2007:10:86). 

 

Decentralisering bekräftar de diskurser som studien söker efter. Detta citat tolkas som att 

Ansvarskommittén eftersträvar någon typ av konkurrenssituation mellan regionerna. I 

Loughlins forskning så skriver han om att den decentralisering som förekom inom ramen för 

välfärdsstaten handlade mest om en administrativ fördelning. Citatet ovan beskriver i stället 

något som innebär olika lösningar inom olika regioner, det innebär också att konkurrens 

mellan regionerna inom ramen för nationalstaten främjas. Detta kan kopplas till den nya typen 

av regionalism. 

 

De regionala tillväxtprogrammen är ett genomgående tema genom hela utredningen. Även 

detta finns som en grund för hela den nya föreslagna samhällsorganisationen. De regionala 

tillväxtprogrammen återfinns inom ramen för den diskurs som studien söker efter och baseras 

på just att varje region ska generera tillväxt. För att uppnå detta behöver Sverige slå samman 

sina svenska regioner. 

 

”De regionala tillväxtprogrammen är ett frivilligt åtagande som 

accepterats av alla län och som gäller under programperioden 2004– 

2007…”  (SOU 2007:10:200). 

 

Citatet ovan bekräftar att det är upp till varje region att ta sitt ansvar. Regionerna ska driva 

staten framåt i stället för tvärtom, genomgående för utredningen är de nyregionala idéerna. 

Trots att idén med regionkommuner inte kom att tillämpas är det den här utredningen som 

fortfarande ligger som grund då Sveriges regioner diskuteras i debatter och så vidare.  

 

I ett av de strukturella kriterierna för hur regionerna var tänkta att se ut står det så här: 

 

”På motsvarande sätt är universitet och högskolor med betydande 

fasta forskningsresurser och arbetsmarknadsregioner, som är   

tillräckligt stora och dynamiska för att växa av egen kraft, 

nyckeltillgångar i arbetet för hållbar utveckling och tillväxt...” 

  (SOU 2007:10:286f). 
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Här visas just den diskursen som bekräftar att regionerna ska klara av att upprätthålla sin egen 

överlevnad, konkurrens och tillväxt. Det bekräftar också att indelningskriterierna var just 

precis inom ramen för den nyregionalism som finns beskrivet i avsnittet med tidigare 

forskning.  

 

Utredningen beskriver också att det i slutändan handlar om att upprätthålla en god 

samhällsservice och en hållbar utveckling (SOU 2007:10:287f). Den hållbara utveckling som 

beskrivs i regionkommunernas kriterier för den nya samhällsorganisationen måste alltså i så 

fall syfta på att just regionen ska tillgodose sina egna behov och inte vara någon typ av 

belastning för staten.   

 

Ansvarskommittén uppger att den regionala nivån har ökat i betydelse vad gäller skapandet av 

tillväxt. Nästkommande citat visar genom bokstavlig tolkning att så är fallet: 

 

”…regionen som arena för att skapa goda tillväxt- och  

   utvecklingsförutsättningar har tilltagit i betydelse…”  

(SOU 2007:13:188). 

 

Det här citatet är ännu en bekräftelse på den diskurs som Ansvarskommittén rör sig inom. På 

något sätt antar de att det är ett måste att regionerna måste vara den tillväxtmotor som 

trenderna i Europa pekar mot. Det bekräftas också i framställningen av varför Sverige bör slå 

samman våra regioner. Det är dem som ska skapa välstånd för vår nation och bidra med 

tillväxt. 

 

3.1.2 Europeisering  

Sveriges medlemskap i EU och den europeisering som följde med detta har inverkan på 

Ansvarskommitténs utgångspunkter för varför Sverige bör förändra sina regioner. I materialet 

skrivs det också fram tydligt vad detta innebär. Dessutom stämmer den väl överens med den 

bild av nyregionalism som Jörgen Gren pekar på, och där statens roll endast blir en av flera 

aktörer i regionernas utveckling (Gren 2002:30). Dessutom har EU:s inflytande stärkt 

regionerna och kontakten med den överstatliga nivån (Gren 2002:78). 

”Medlemskapet i EU har tillfört den svenska samhällsorganisationen 

och dess sätt att fungera nya dimensioner. På vissa sakområden har 
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statsrättslig suveränitet övergått från den nationella till den europeiska 

nivån…” (SOU 2007:10:74). 

Citatet ovan ger ett exempel på att den nya samhällsorganisationen och de nya regionerna ska 

vara anpassade efter övriga regioner i Europa. Det bekräftar också Jörgen Johanssons slutsats 

om de fem drivkrafterna som driver den svenska regionaliseringen. Den första drivkraften 

handlar just om EU-integrationen och beskriver hur regionerna och den överstatliga nivån blir 

de viktigaste aktörerna (Johansson 2005:18). Denna europeiseringsdiskurs är genomgående 

genom hela materialet och vikten av europeiseringen återfinns som en grund för den nya 

samhällsorganisationen.  

”EU-regler skall införas i svensk rättsskipning. Medlemskapet 

medför nya verksamhetsformer och nya krav på styrning och 

kontroll. Det är inte bara sakinnehållet i ett politikområde som förändras 

utan även genomförandet…” (SOU 2007:10:74).  

Det här typcitatet från utredningen speglar också tydligt den europeisering som 

Ansvarskommittén tar hänsyn till. Just nya krav på styrning och kontroll beskriver och 

bekräftar de ovan nämnda teorier om vad som driver den svenska regionaliseringen.  

Europeiseringen är en tydlig framställning till varför Sverige måste delas in i färre regioner. 

Den geografiska indelningen som materialet föreslår bekräftar svart på vitt att 

Ansvarskommittén har tagit hänsyn till EU och dess strukturfonder. 

”Också arbetet med EU:s strukturfonder har inför programperioden  

2007–2013 nödvändiggjort en särskild indelning i åtta programområden...” 

(SOU 2007:10:187). 

 

Här talar citatet ur texten för sig självt. Vid den föreslagna regionindelningen som presenteras 

i utredningen tas hänsyn till EU:s strukturfonder. Alltså följer även detta 

europeiseringsdiskursen och bekräftar både Grens tolkning av vad nyregionalism är, liksom 

en av de drivkrafter som Jörgen Johansson beskriver och har att göra med EU-integrationen. 

 

Under rubriken ”medlemskap i EU” finns en tydlig europeiseringsdiskurs som än tydligare 

bekräftar att ett av de underliggande problemen för att Sverige ska slå samman sina regioner 

är just anpassningen till Europa. 
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”…den svenska modellen med ett förhållandevis litet regeringskansli och 

fristående myndigheter är väl förenlig med de nya formella förutsättningar 

som det svenska EU-medlemskapet innebär…” (SOU:2007:10:84). 

 

Här bekräftas att det svenska systemet inte behöver reformeras speciellt mycket då vår modell 

stämmer väl överens med EU:s tankar. Det bekräftar också att tydlig hänsyn tas till EU när 

den nya samhällsorganisationen planeras. Därefter följer ytterligare ett stycke som bekräftar 

denna diskurs. 

 

”Både svenska regler och offentliga verksamheter 

har anpassats till ambitioner och regler som följer av EU-medlemskapet. 

Fortlöpande kommer det i framtiden att göras ytterligare 

anpassningar av denna karaktär…” (SOU 2007:10:84). 

 

De typcitat som har presenterats bekräftar att hänsyn tas till den europeiseringsdiskurs som 

kan utläsas i materialet. På de flesta ställen är den heller inte dold och måste tolkas fram 

mellan raderna, den bekräftas i stället svart på vitt. En av de framställningar som görs visar 

just att Sverige måste delas in i färre regioner på grund av denna europeiseringsdiskurs. Det 

intressanta är att detta också bekräftar den tidigare forskningen på området och som är 

presenterad i denna uppsats. Grens uppställning av nyregionalism och Johanssons drivkrafter 

för den svenska regionaliseringsprocessen präglas till stor del av EU-integrationen. Det kan 

också tilläggas att Loughlins forskning inom fältet för de territoriella trenderna i Europa, vilka 

också präglas av nyregionalism, bekräftas då staterna och regionernas ”principal-agent-

relation” har övergått till att regionerna själva ansvarar för sin utveckling. 

 

Vad gäller den EU- integration som tillhör den nyregionala diskursen och som beskrivs både 

av Jörgen Johansson och Jörgen Gren i avsnittet med tidigare forskning så bekräftas den 

förmodade anpassningen till EU svart på vitt. 

 

”Senast inför den programperiod som tar 

vid efter 2013 skall genomförandet av den europeiska 

sammanhållningspolitiken så långt som möjligt införlivas i 

regionkommunernas regionala utvecklingsuppdrag…” 
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 (SOU 2007:10:195). 

 

Europeiseringsdiskursen framkommer även här. Anpassningen till EU är som studien tidigare 

nämnt tydlig genom hela materialet. Visserligen är just idén med regionkommuner lagd på is 

för tillfället men i och med att politikerna forstfarande hänvisar till den här utredningen 

bekräftas det också att debatten rör sig inom samma diskurs. 

 

3.2 Underliggande förutsättningar och antaganden 

Vad är det egentligen för underliggande förutsättningar och antaganden som görs för att 

legitimera sammanslagningar av de svenska regionerna? I ansvarskommitténs slutbetänkande 

finns ett avsnitt där kommittén problematiserar de uppgifter som de nya regionerna skulle 

komma att få. Här görs vissa antaganden som bekräftar den tidigare forskningen som är 

presenterad, samt bekräftar de diskurser som eftersöks.  

”Kommittén har inte funnit någon anledning att frångå denna 

breda avgränsning av begreppet regional utveckling, som dessutom 

synes vara tämligen väl etablerad. Tvärtom är den en förutsättning 

för det tvärsektoriella arbetssätt inom det regionala utvecklingsområdet 

som krävs för att kunna tillgodose horisontella perspektiv 

som hållbarhet, jämställdhet och integration...”              

(SOU 2007:10:179). 

 

Att kommittén inte finner någon anledning att frångå den nyregionala definitionen av regional 

utveckling visar att de inte ser några andra möjligheter eller perspektiv. De gör helt enkelt ett 

antagande om att Sveriges nya samhällsorganisation måste följa med i de nyregionala 

trenderna. Det verkar också råda politisk konsensus i frågan från vänster till höger, och mellan 

de båda politiska blocken då Ansvarskommitténs parlamentariska utredning inte innehåller 

någon reservation. Visserligen återfinns ett antal ”särskilda yttringar” vad gäller den 

utredningen. Dessa innehåller dock inget som helst strukturellt ifrågasättande utan handlar 

snarare om frågor som rör detaljer (SOU 2007:10:329ff). 

 

En annan förutsättning som gör att svenska regionsammanslagningar motiveras är EU- 

medlemskapet och dess konsekvenser. Det synliggörs inte minst då Ansvarskommittén 

genomgående diskuterar de nya regionerna med hänsyn till europeiseringsprocessen. Ett 
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exempel är det här citatet som är hämtat ur avsnittet med utgångspunkter för 

ansvarskommitténs utredning: 

 

”EU-regler skall införas i svensk rättsskipning. Medlemskapet 

medför nya verksamhetsformer och nya krav på styrning och 

kontroll. Det är inte bara sakinnehållet i ett politikområde som förändras 

utan även genomförandet…” (SOU 2007:10:74).  

Europeisering finns som sagt som en av flera utgångspunkter för den nya 

samhällsorganisationen. Det kanske inte ses som något revolutionerande och är ganska 

rimligt, då frågan idag inte handlar om huruvida Sverige ska gå ut ur EU eller inte. Dock görs 

det med antaganden om att EU ska fungera som det fungerar idag med bland annat en 

konkurrenssituation mellan regionerna. 

 

En annan förutsättning som görs är att den växande andel äldre människor som Sverige har 

kommer att efterfråga en högre standard inom välfärdstjänsterna och att detta gör att de 

offentliga medlen inte kommer att räcka till, därför måste Sverige bestå av regioner som kan 

tillgodose dessa behov. 

 

”Ett flertal faktorer pekar mot växande anspråk på offentligt 

finansierade välfärdstjänster. Andelen mycket gamla kommer 

successivt att öka framöver med tilltagande behov av sjukvård och 

äldreomsorg som följd…” (SOU 2007:10:70). 

 

Det stämmer säkerligen att den produktiva befolkningen kommer bli färre och fler behöver 

försörjas. Samtidigt är det en ideologisk värdering att välja detta som en förutsättning och 

antagande för exempelvis regionsammanslagningar. Tillväxten beräknas också stiga fram till 

år 2100 med flera hundra procent (SOU 2004:11:128). Detta innebär att det finns en 

ideologisk värdering bakom hur staten fördelar tillväxten. Detta är ett av de antaganden som 

Ansvarskommittén har grundat sina slutsatser på. Inte minst är det anmärkningsvärt med 

tanke på det som nämndes ovan och handlar om att det är en parlamentarisk utredning med 

deltagare från samtliga av de dåvarande riksdagspartierna, från vänster till höger. Det finns 

som sagt heller ingen reservation eller särskilt yttrande som kritiserar denna struktur. 
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Antaganden görs också angående den regionala nivåns betydelse, bland annat skriver 

Ansvarskommittén i sin problemanalys: 

 

”Flera faktorer har lett till att den regionala nivån 

tillmäts särskild betydelse i tillväxt- och utvecklingspolitiken och 

att strävan efter ökat regionalt självstyre har blivit så stark...”  

 (SOU 2007:10:179). 

 

Citatet i sig säger inte mer än att just ”flera faktorer” har påverkat att ökat regionalt självstyre 

har blivit så starkt. Det visas med det här citatet är att utredningen bekräftar diskursen som 

eftersöks, nämligen att regionerna ska ansvara för sin egen utveckling och sträva efter tillväxt 

och så vidare.  

 

Här bekräftas vilka antaganden som görs för kravet på ökat självstyre: 

 

”Samtidigt har insikten vuxit om att villkoren varierar mellan 

olika landsändar, liksom att man lokalt och regionalt själv måste 

bidra till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. 

EU-medlemskapet och de regionala utvecklingsinstrument det 

tillfört har ytterligare drivit på den regionala medvetenheten. De 

flesta torde numera vara överens om att en framgångsrik utvecklingsstrategi 

måste utgå från varje regions unika förutsättningar och 

prioriteringar. Regional delaktighet och förankring ökar dessutom 

möjligheterna att mobilisera inneboende utvecklingsresurser…” 

                      (SOU 2007:10:179).  

 

Det här långa men talande citatet innefattar flera av de diskurser som studien söker efter och 

visar tydligt den underliggande politiska logiken för vilka antaganden och förutsättningar som 

görs för den regionala utvecklingen som är Ansvarskommitténs slutsats. Det första som är 

markerat är det som bekräftar att regionerna själva ska skapa förutsättningar för den regionala 

utvecklingen. Då kommittén skriver att de ”måste skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och 

utveckling” är ett antagande som härstammar någonstans ifrån, en anpassning till den 

nyregionala diskursen.  
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Ett av svaren bekräftar det ovan analyserade antagandet om att EU-medlemskapet har drivit 

på denna utveckling. Sedan beskrivs någonting som är än mer intressant, nämligen att alla 

numera torde vara överens om denna utveckling att Ansvarskommittén måste utgå från 

regionens förutsättningar och prioriteringar. Detta går hand i hand med de teorier som 

presenteras tidigare i uppsatsen. Studien har flera gånger återkommit till att det verkar råda 

politisk konsensus vad gäller den regionala utvecklingen i Sverige och ingen verkar ha 

någonting emot den nyregionala utvecklingen trots att det inte alls handlar om idén att hela 

Sverige ska leva. Så antagandet om att alla torde vara överens borde det i så fall inte råda 

några som helst tvivel om. 

 

Ansvarskommittén utgår också ifrån slutsatser från institutet för tillväxtpolitiska studier som 

kommer fram till att den regionala utvecklingen bör hanteras på regional nivå. Genom detta 

har Ansvarskommittén kommit fram till: 

 

”…att genom regionalisering skapa en 

förbindelse mellan sektorer av betydelse för en hållbar tillväxt och 

                     utveckling, är något av nyckeln till hela regionfrågan…”  

                    (SOU  2007:10:181). 

 

I citatet ges ett exempel på att kommittén utgår från att tillväxt är en nyckel för hela 

regionfrågan. En region ska kunna bidra till tillväxt för sin nationalstat. Troligen är tanken att 

en region genom olika typer av innovation och entreprenörskap ska kunna finna sätt för alla 

regioner att överleva utan fördelningspolitiska experiment. Hur som helst så är en 

förutsättning för Ansvarskommitténs slutsatser i regionfrågan just tillväxten. Det bevisar att 

Ansvarskommittén utgått från den gamla regionalismen där staterna endast använde 

regionerna som administrativ hjälp för fördelningspolitiska åtgärder, det som Loughlin kallar 

för ”principal-agent-relation”. Dagens regioner ska bidra på ett annat sätt och är därför 

omoderna. 

 

Ett annat citat som bekräftar att Ansvarskommittén utgår ifrån antagandet om egen regional 

utvecklingsplanering är det här: 

 

”Dagens län överensstämmer dåligt med funktionella regioner 

  för regional utvecklingsplanering, vilken i allmänhet skulle 
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                     underlättas av större geografiska områden än dagens normallän…”                           

                      (SOU 2007:10:180). 

 

Återigen görs förutsättningen att en region måste vara geografiskt och demografiskt 

strukturerad för regional utvecklingsplanering, vilket uppenbarligen inte överensstämmer med 

dagens län som regioner. Kommittén rör sig inom området för så kallade hållbara regioner, 

som innebär att regionerna i stort sett ska vara självförsörjande på de flesta plan. Länen är 

anpassade för den gamla typen av regionalism där det endast skulle fördelas medel inom 

ramen för den välfärdsstat som är beskriven genom Loughlin i avsnittet med tidigare 

forskning. 

 

Det finns ett stycke i den problemanalys som Ansvarskommittén har gjort som sätter fingret 

på exakt vilka förutsättningar och antaganden som görs och ger förståelse för den 

underliggande politiska logiken i slutsatsen av utredningen. 

 

”Den regionala utvecklingspolitiken återspeglar dessa 

 Strukturella svagheter. Dess ansats är att efter skiftande  

 regionala förutsättningar bidra till tillväxt i hela landet…” 

  (SOU  2007:10:180). 

 

Här bekräftas tydligt den diskurs som eftersöks, nämligen att det är regionernas uppgift att 

bidra till tillväxten för hela landet. Varje region ska bidra på det sätt som lämpar sig bäst men 

förutsättningarna och antaganden är att det är regionernas uppgift att bidra till tillväxten för 

riket i helhet. Detta bekräftar verkligen den tillväxtdiskurs och nyregionala diskurs som 

eftersöks. En av idéerna, och de utgångspunkter som Ansvarskommittén vilar sin utredning på 

är helt enkelt att regionerna ska kunna bidra med tillväxt för hela landet. 

 

Ett annat avgörande antagande som görs är det om de begränsade ekonomiska resurser som i 

framtiden kommer att finnas tillgängliga: 

 

”Utifrån historiska trender och beteendemönster är det sannolikt att 

den demografiska utvecklingen kommer att verka dämpande på den 

ekonomiska tillväxten på några decenniers sikt”...”  

(SOU 2007:10:71). 
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Som nämnts i tidigare resonemang är detta i grunden en ideologisk fråga, då staten samtidigt 

beräknar att den ekonomiska tillväxten kommer att öka markant under de närmaste hundra 

åren, vilket i så fall skulle innebära att det endast handlar om hur staten fördelar denna 

ekonomiska tillväxt. 

 

3.3 Det som lämnas oproblematiserat 

Eftersom jag som forskare har läst in mig grundligt på vad regionalisering innebär och hur 

den har utvecklats genom åren slås jag ganska snabbt av tanken att det material som jag har 

studerat verkligen rör sig inom den nyregionala diskursen. Sammanfattningsvis går det att 

hävda att Ansvarskommittén gjort sin utredning inom diskursen. Det är regionerna som ska 

skapa tillväxt för nationen i stort och inte nationen som ska utveckla regionerna. Allt detta är 

beskrivet i mitt kapitel som handlar om tidigare forskning inom området.  

 

3.3.1 Ansvarskommitténs utgångspunkter 

Jag slås också av tanken på hur mycket som inte tas upp och vad som inte problematiseras. 

Slutbetänkandet rör sig klart och tydligt inom ramen för nyregionalism och därför lämnas 

också mycket som inte passar in i denna skola oproblematiserat.  

För det första borde problemet kunnat har formulerats annorlunda, nedan följer ett citat som 

visar en grundläggande problematik för vad som skulle utredas: 

”Växande behov av välfärdstjänster kommer dessutom ibland att 

innebära att medborgarna, vare sig de eftersträvar detta eller inte, 

får ta över ansvar för insatser som det offentliga dittills stått för…” 

 (SOU 2007:10:71). 

 

Det här citatet visar klart och tydligt hur Ansvarskommittén utgår ifrån att är det enda sättet 

att upprätthålla de offentliga välfärdstjänsterna i samhället är att individerna får ta ett större 

ansvar. I analysens föregående del problematiserades samma argument. Tillväxten beräknas 

också att stiga i takt med att befolkningen blir äldre (SOU 2004:11:128). Borde det i så fall 

inte handla om hur staten ska rikta denna tillväxt? Det är någonting som tydligt lämnas 

oproblematiserat. Hur kan en ökad tillväxt riktas på ett annorlunda sätt för att undvika att de 
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offentliga välfärdstjänsterna raseras, trots en ökad andel icke arbetande befolkning. Även 

detta kan kopplas ihop med den nyregionala diskursen som inte handlar om 

fördelningspolitik, utan snarare varje regions eget ansvar för att överleva. 

Rent hypotetiskt kan europeiseringen ses som någonting som lämnas oproblematiserat och 

vara någonting som tas för givet. 

 

”Medlemskapet i EU har tillfört den svenska samhällsorganisationen 

och dess sätt att fungera nya dimensioner. På vissa sakområden har 

statsrättslig suveränitet övergått från den nationella till den europeiska 

nivån…” (SOU 2007:10:74). 

 

Visserligen är det rimligt att utgå från vårt medlemskap i EU, då det idag inte finns så mycket 

att problematisera och ett utträde är något som ligger långt borta från den politiska 

dagordningen. Dock kan hävdas att citatet ovan kan förstås som att EU är någonting konstant 

som Sverige ska anpassa sig till, inklusive hela dess styrningsverktyg. Trots att EU under en 

längre tid har fungerat som något som kan liknas vid ett liberalt
2
 projekt så behöver inte det 

betyda att det i framtiden också förblir så. I dagsläget är även flera av de europeiska 

vänsterpartierna positiva till EU som union. Många reformister ser dessutom EU som ett bra 

verktyg i sin process för ett socialistiskt samhälle. 

 

Ett annat citat som bekräftar att Ansvarskommittén anpassar sig till dagens europeiska diskurs 

är detta: 

 

”Medlemskapet medför nya verksamhetsformer och nya krav  

på styrning och kontroll. Det är inte bara sakinnehållet i ett  

politikområde som förändras utan även genomförandet…”  

(SOU 2007:10:74). 

 

Återigen beskriver ovanstående citat någonting som visar en anpassning till dagens EU, då 

kommittén nämner en anpassning till dagens krav på styrning och kontroll. Visserligen är det 

svårt att anpassa sig till någonting som inte finns eller någonting som kanske kommer. Det 

gäller bara att inte stirra sig blind på hur EU styrs idag. 

                                                           
2
 Med Liberal(t) avses i hela denna uppsats en fri marknad med ekonomisk tillväxt som främsta mål. Ett privat 

ägande av produktionsmedlen förespråkas (Larsson 2006:38f). 
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3.3.2 Samhällsstrukturen  

För att återgå till det som framkommer i avsnittet med tidigare forskning så kan det 

sammanfattas med begreppet nyregionalism, samt att allt rör sig inom den diskursen. 

Samtidigt kopplas det till frågan om vad som lämnas oproblematiserat. Den regionala 

utvecklingen innebär idag att regionerna på något sätt ska fungera som mindre stater i staten 

och kunna ta tillvara på sig själva. Vad som inte kommer upp på den politiska dagordningen 

är möjligheten att regionstrukturen kan lösas på helt andra sätt. I avsnittet med tidigare 

forskning har studien presenterat John Loughlin och hur han har beskrivit hur den 

fördelningspolitiska välfärdsstaten utvecklats till att bli en stat med regioner som har 

möjlighet att själva påverka sin utveckling. 

 

På den politiska dagordningen finns överhuvudtaget inte något som tyder på att regionerna 

skulle kunna utvecklas tillbaka mot detta håll, där det inte existerar någon konkurens utan 

endast är en administrativ hjälp för fördelningspolitiska åtgärder. Det handlar dock helt och 

hållet om en ideologisk förändring. Ansvarskommitténs slutbetänkande för hur den nya 

samhällsorganisationen ska vara organiserad är en fortsättning på de nyregionala vindar som 

blåst sedan 1980-talet, det är svårt att förändra någonting då alla partier tror sig arbeta 

ideologiskt, men egentligen bara rör sig inom ramen för samma diskurs. Det jag vill få fram är 

att fler alternativ borde vara möjliga att få upp på den politiska dagordningen.  

 

”Därtill är dagens länsindelning 

dåligt avpassad för en effektiv regional utvecklingsplanering. Till på 

köpet skiftar regionindelningen från sektor till sektor. Följden har 

blivit en fragmenterad tillväxt- och utvecklingspolitik och en svag 

och svåröverskådlig regional samhällsorganisation.…”  

 (SOU 2007:10:177). 

Citatet ovan visar den diskurs som studien beskriver. Det är regional utveckling i form av 

tillväxt som är det huvudsakliga målet, och en svag samhällsorganisation med svaga regioner 

som inte klarar av en egen försörjning. Med tanke på att vårt samhälle är uppbyggt som en 

välfärdsstat
3
 är de regioner som idag existerar anpassade för dess transfereringssystem.  

 

                                                           
3
 Stat som med hjälp av transfereringar ska ge alla medborgare en grundläggande ekonomiskt trygghet, 

äldreomsorg, vård och skola. Målet är att nå social jämlikhet (Rothstein 2010:7). 
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Tidigare i analysen görs ett exempel där Ansvarskommittén gör en jämförelse med andra 

nordiska grannländer och hänsyn tas till att dessa också har genomgått regionala förändringar, 

och att de har samma demografiska problem. Finland tas kanske upp som det bästa exemplet 

på hur landet har utarbetat en ny samhällsorganisation (SOU 2007:10:77f). Här nämns också 

Danmark som ett exempel på en annan alternativ lösning med fortsatt svaga regioner och ett 

flera starka kommuner som staten dessutom slagit samman till större enheter. Anledningen till 

att Danmarks lösning avfärdas sägs vara för att de har helt andra geografiska förutsättningar 

(SOU 2007:10:78). Borde inte möjligheten annars kunna fungera i Sverige där vi av tradition 

har haft starka kommuner, en stark stat och svaga regioner (Stegmann McCallion 2008:580)?  
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4. Diskussion och slutsatser 

I den här delen av uppsatsen besvaras min övergripande frågeställning som handlar om hur 

Ansvarskommittén i sin parlamentariska utredning legitimerar orsakerna till varför Sverige 

bör slå samman sina regioner. Först presenteras en övergripande slutsats, vilken sedan 

efterföljs av en problemdiskussion runt forskningsresultatet med studiens forskningsfråga som 

grund. Detta jämförs med den tidigare forskningen som är presenterad tidigare i uppsatsen. 

Målet med denna studie har varit att göra en kritisk granskning av hur staten, genom 

Ansvarskommitténs utredning, legitimerar att Sverige bör delas in i färre regioner. Detta kan 

medföra att min diskussion kan verka kritisk till den rådande diskursen. Syftet har inte varit 

att lösa den svenska regionaliseringsfrågan, utan just kritiskt granska den utredning som ligger 

till grund för den regionaliseringsdebatt som pågår i Sverige.  

 

4.1 Den nyregionala eran är här för att stanna 

För att sammanfatta svaren på forskningsfrågan och därmed presentera de slutsatser som 

studien har kommit fram till så kan det sammanfattas med ett ord: nyregionalism! Då studien 

sökt efter ett svar på hur Ansvarskommitténs utredning legitimerar att de svenska regionerna 

behöver slås samman har studien funnit att kommittén gör detta genom att ge uttryck för 

tankar som är starkt förknippade med nyregionalism.  

 

4.1.1 Framställning av problemen 

Det är tre sätt som Ansvarskommitténs utredning framför allt legitimerar problemen på. För 

det första handlar det om en strävan efter tillväxt. Detta genom att regionerna själva ska kunna 

ta ansvar för sin egen utveckling och nyckeln till nationens framgång utgår ifrån regionernas 

tillväxt. Så ett av de problem som kommittén framställer är just tillväxten för varje region.  

Europeisering är det den andra diskursen som utredningen rör sig inom och som anses 

legitimera svenska regionsammanslagningar. Den nämnda diskursen präglar hela utredningen. 

Den tredje diskursen som jag hittar i ansvarskommitténs utredning är den nyregionala 

diskursen. Nyregionalism presenteras i kapitlet med tidigare forskning. Dock kan jag tillägga 

att tillväxt och europeisering egentligen ingår i diskursen för nyregionalism men är så pass 

tydliga i utredningen att jag har valt att behandla dem som enskilda diskurser. 
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Sammanfattningsvis kommer Ansvarskommittén fram till att Sverige behöver slå samman 

sina regioner för att dessa ska vara konkurrenskraftiga och kunna bidra med tillväxt för 

nationen, och dessutom anpassa sig till EU. Som jag tidigare har varit inne på stämmer 

studiens resultat bra in på den tidigare forskningen som presenterats tidigare i denna uppsats. 

Loughlin (2007) skriver om den förändring som skett då regionerna, i den gamla typen av 

regionalism, endast användes som ett instrument inom ramen för fördelningspolitiska 

åtgärder. Till att idag arbeta med det som Loughlin kallar för en ”Choice- modell” där 

regionerna bär ansvar för sin egen tillväxt, överlevnad och konkurrenskraft.  

Även Jörgen Grens (2002) definition för vad som är nyregionalism stämmer bra in på 

ovanstående slutsatser, inte minst syftar studien på att Gren beskriver en EU-integration. Det 

innebär att EU ger regionerna en ny typ av makt, med direktkontakt med den överstatliga 

nivån.  

Jörgen Johanssons presentation av vad som driver den svenska regionaliseringen går också att 

applicera på de slutsatser som kan dras av studien. Den drivkraft som handlar om 

effektivisering och samordning mellan flera aktörer, och den drivkraft som handlar om att 

dagens administrativa länsgränser inte stämmer överens med dagens arbetspendling syns 

tydliga spår av. Det är dock viktigt att tillägga att det också beror på hur frågan ställs. 

Möjlighet finns också att välja en vinkel och fråga sig vad regionerna, eller för den delen 

kommunerna, egentligen ska ha för ansvar? Om staten i stället skulle tillämpa en modell som 

bättre stämmer överens med hur regionerna tidigare användes kanske det skulle vara andra 

huvudaktörer för dessa enheter. 

 

4.1.2 Antaganden och förutsättningar 

För att legitimera regionsammanslagningarna görs några antaganden. För det första ses de 

nyregionala tankarna som det enda som kan fungera. Det innebär att tillväxt och 

självförsörjning i regionerna ses som det enda alternativet, och förutsättningarna blir då 

därefter, de fastnar i en nyregional diskurs. 

EU-medlemskapet ligger också till grund för de förutsättningar som Ansvarskommittén 

arbetar utifrån. Det EU som vi har idag anpassas hela vårt regelsystem efter. Det kanske är 

den tydligaste aspekten på hur utredningen legitimerar regionsammanslagningar. 
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Just vad gäller EU-medlemskapet kanske det inte är speciellt konstigt att kommittén väljer att 

ta med detta som en viktig variabel och antagande. Även detta bekräftar också den tidigare 

forskningen som hävdar att egentligen hela nyregionalismen och dess konsekvenser hänger 

samman med EU. Det är en av Jörgen Johansson fem drivkrafter, men också Loughlins och 

Grens slutsatser för vad som präglar dagens svenska regionalisering. En djupare diskussion 

om vad det kan få för konsekvenser görs i nästa delkapitel. 

Ett annat antagande som görs är att det förutsätts att varje region i landet ska kunna 

upprätthålla och skapa sin egen välfärd, konkurrenskraft och överlevnad. Inom den diskurs 

som diskuteras kan det vara svårt att komma fram till några andra slutsatser än att Sverige 

behöver delas in i färre regioner. Men om det mer strukturella samhällsbygget undersöks, och 

alternativ till dagens struktur söks hade kanske frågan sett helt annorlunda ut. Även denna 

diskussion görs djupare i nästa delkapitel. 

 

4.1.3 Det som lämnas oproblematiserat 

Den tillväxt som beskrivs och som alla ska kunna ta del av framställs som att den inte 

kommer att räcka till i framtiden, samtidigt räknar staten med att tillväxten ska stiga till mer 

än det dubbla de närmaste hundra åren (SOU 2004:11). Borde det då inte handla om hur 

tillväxten riktas? Det är en ideologisk fråga huruvida tillväxten ska räcka till utan att Sverige 

behöver slå samman våra regioner. Det mest intressanta inom detta område är att det verkar 

råda politisk konsensus. Som tidigare nämnts i studien så är Ansvarskommitténs 

slutbetänkande om en ny samhällsorganisation en parlamentarisk utredning med 

representanter från alla dåvarande riksdagspartier. I de särskilda yttrandena som ingår i denna 

utredning finns inget som ifrågasätter att Sverige behöver göra någonting åt sina regioner. 

Dagens EU-medlemskap ses som någonting konstant, borde det inte finnas stora möjligheter 

att EU förändras? En allt för konstant anpassning till nuvarande union kommer innebära 

ytterligare en radikal omställning för Sverige om stora reformer sker för hur unionen ska 

styras. På flera ställen i denna undersökning har nämnts att det är ganska logiskt att ta hänsyn 

till EU-medlemskapet. Det som jag dock har reagerat på är att kommittén tar hänsyn till EU 

och dess institution som den ser ut idag och har detta som en konstant utgångspunkt. 

Visserligen gå det att hävda att EU startade som ett liberalt projekt och så vidare, men EU är 

idag någonting helt annat än vad det en gång var. Det är någonting som saknas och inte 

problematiseras i utredningen. Mina argument grundas exempelvis på att flera vänsterpartier 
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som har socialism som grundideologi idag är positiva till EU, och ser det som ett verktyg att 

nå längre med sitt mål om en socialistisk stat. Om dessa skulle få makten inom unionen 

kanske hela dess nuvarande struktur skulle rubbas. Europaparlamentet fick mer makt i och 

med Lissabonfördraget, vilket ger medborgarna en helt annan möjlighet att påverka hur EU 

ska styras. Skulle medborgarna då så småningom välja en annan typ av styre finns risken att 

Sveriges regioner återigen skulle bli icke-funktionella och systemet skulle återigen behöva 

reformeras. 

Förslaget som Ansvarskommittén kommer fram till och de diskussioner som förs om hur 

Sveriges framtida regioner bör utformas rör sig endast inom ramen för den nuvarande 

strukturen. Ansvarskommittén utgår alltså från den så kallade nyregionalismen. Rent 

teoretiskt finns det möjlighet att regionerna skulle kunna fungera på helt andra sätt, vår 

samhällsstruktur inte är konstant och som tidigare nämnts: genom att sluta röra sig inom den 

nyregionala diskursen och börja se strukturella problem, möjligen skulle vara en alternativ 

lösning. Loughlin menar att regionalismen har förändrats från en indelning som bygger på att 

regionerna är ett verktyg för välfärdsstatens fördelningspolitik. Det är visserligen en 

ideologisk fråga men skulle det inte vara möjlighet att gå tillbaka till den modellen? Inte minst 

med tanke på att Sverige är uppbyggt som en välfärdsstat. 

Även alternativa regioner lämnas oproblematiserat. Visserligen las just förslaget med 

regionkommuner som presenterades på is, men i den debatt som idag förs om den svenska 

regionaliseringen utgår debattörer fortfarande från Ansvarskommitténs utredning och vad som 

kom fram i den. I utredningen nämns att Danmark löst det genom kommunsammanslagningar, 

det hade kanske varit ett bättre alternativ då Sverige har svaga regioner som kommer behöva 

tid för att börja fungera som de är tänkta. Inga andra alternativ utreds alls. Jörgen Gren (2002) 

skriver i den forskning som tidigare presenteras i denna undersökning att behovet av att kunna 

identifiera sig med en region blir allt större då allt mer makt försvinner till Bryssel. Samtidigt 

skriver Ansvarskommittén att den regionala identifieringen i Sverige är liten. Med detta som 

utgångspunkt borde just förslaget med slå samman kommunerna vara ett bra alternativ. 

Forskning visar dessutom att identifikationen med sin region påverkar genomslaget av 

politiska beslut och strukturens legitimitet (Erlingsson 1999:46). Utifrån de premisserna är i 

vart fall att frågan är värd att fundera på. 

Under arbetsprocessen med denna studie har det dykt upp flera tankar och resonemang inom 

ramen för den svenska regionalismen som skulle vara möjlig att undersöka mer av då det inte 
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ryms inom ramen för den här studien. Bland annat så slogs jag av tanken att det skulle vara 

intressant att undersöka identitetsaspekterna närmare. Med det menar jag dilemmat med hur 

stora regioner går samman av effektivitetsskäl, som till exempel att värna om tillväxt och en 

anpassning till strukturen för EU. Samtidigt som vi Sverige inte identifierar oss speciellt 

mycket med regioner och identitetsaspekten påverkar genomslaget för politiska beslut och 

strukturens legitimitet i hög grad (Erlingsson 1999:46). 

Det skulle också vara intressant att granska de debatter som förs i riksdagen för att se hur 

politikerna argumenterar. Även intervjuer med politiker eller andra företrädare inom 

regionaliseringsdebatten skulle vara intressant att göra för att ta reda på hur de resonerar kring 

problemet. Inte minst med tanke på att det i dagens läge råder politisk konsensus i frågan. 

 

4.2 Sammanfattande slutsatser 

Denna studie utgick från att ta reda på hur Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande legitimerar 

att Sverige bör slå samman sina regioner. Det handlar egentligen om två huvudsakliga 

anledningar. En anpassning till den i dagens läge rådande strukturen för hur EU styrs, och 

dessutom legitimeras regionsammanslagningarna genom att regionerna ska kunna bidra med 

tillväxt för landet i stort. Dessa båda faktorer kan sammanfattas med nyregionalism. 

Regionerna ska kunna vara i stort sett självförsörjande och kunna stå sig konkurrenskraftiga 

mot övriga regioner i Europa. Problemet är dock att den anpassning som görs är efter hur EU 

styrs idag och ingen hänsyn tas till att unionen skulle kunna reformeras. Dessutom har Sverige 

av tradition svaga regioner, vilket gör att reformeringen av den regionala nivån blir än större 

och gör det hela ännu svårare. Möjligheten att använda de svenska regionerna på det sätt som 

de en gång byggdes upp på, nämligen som enheter som skulle bistå den dåvarande 

välfärdstaten med sina transfereringar, tas inte ens upp som ett alternativ. De resonemang som 

förs görs också inom dagens rådande samhällstruktur, det gör att legitimitetsfaktorerna 

återfinns inom ramen för nyregionalism, samhällstrukturens ses som konstant. Möjligheten 

med alternativa regioner diskuteras inte heller, exempelvis att kommuner skulle slås samman, 

inte minst med tanke på att dessa redan idag har en stark ställning i Sverige. 
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