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1. Inledning 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

En bok om regioner i Norrland 
Denna bok sammanfattar huvudresultaten från ett forskningsprojekt om några 
av förutsättningarna för norrländsk regionalisering. Vi har studerat hur politi-
kerna i de fyra nordligaste länen arbetat med frågan från början av 2007 fram till 
mitten av 2009. Vi har också tagit reda på medborgarnas inställning i viktiga 
frågor som gäller regionalisering: Hur ser norrlänningarna1 på nya regioner? 
Finns det en norrländsk identitet? Hur ser de boende i norra Sverige på livs-
villkoren och landsändans framtid, hur den kan utvecklas och på hur Norrlands 
naturresurser skall användas? Vad har medborgarna för uppfattningar om hälso- 
och sjukvården, som blir en av de kommande regionernas huvudfrågor? Hur 
internationellt orienterade är norrlänningarna? Boken kombinerar därmed ett 
perspektiv som undersöker politiska beslutsprocesser med att ta reda på med-
borgarnas uppfattningar och bedömningar. Sammantaget skapar detta grund för 
att bättre kunna diskutera ifall Norrland kan regionaliseras.  

Det bör understrykas att detta är en diskuterande bok. Den som söker en-
tydiga svar i fråga om ett ja eller nej till regionalisering av norra Sverige kommer 
inte att finnas dessa här. I stället tillhandahåller vi ett underlag för var och en att 
fundera vidare kring – själv och tillsammans med andra – om den norrländska 
regionaliseringens möjligheter och begränsningar. 

I detta inledningskapitel inleder vi med att göra en tillbakablick på hur region-
bildningsfrågan utvecklats i Sverige för att sedan övergå till att kort presentera 
vad som hänt i landets norra delar. Detta följs av en introduktion till de under-
sökningar som rapporteras i boken samt en kort presentation av bokens olika 
kapitel.  

                                                                 
1 När vi i denna bok talar om ”Norrland” och ”Norra Sverige” menar vi de fyra nordligaste länen. 
”Norrlänning” används som beteckning på den som bor i något av dessa län. Detta skall inte förväxlas med 
”Region Norrland” som omfattar Norrbottens, Västerbottens och norra Västernorrlands län. 
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Kan Sverige regionaliseras? 
I vårt land har den regionala politiska nivån länge spelat en undanskymd roll.  
Det svenska politiska systemet brukar liknas vid ett timglas – med ett starkt 
centrum och betydelsefulla kommuner. En kraftfull centralmakt har använts av 
politiska ledare ända från Gustav Vasa till dem som byggde den svenska väl-
färdsmodellen. Staten har hela tiden haft en central roll. Under det senaste dryga 
århundradet har detta dock balanserats av ett starkt kommunalt självstyre.  

Även Sveriges indelning i län tjänade ursprungligen centralmaktens syften. 
Under Axel Oxenstiernas ledning delades landet år 1634 in i län, även om det 
kom att dröja ända till 1810 innan hela Norrland var färdigindelat då också 
Jämtland och Norrbotten blev egna län. Det bör dock noteras att landskapet 
Jämtland hade ett eget landsting innan resten av landet fick sådana. Länsindel-
ningen var i första hand ett instrument för staten att utöva makt i landets olika 
delar men landshövdingarna hade redan från början en dubbel uppgift – både 
företräda staten gentemot medborgarna och länen gentemot centralmakten.  

I samband med att föregångarna till dagens kommuner inrättades år 1862, 
tillkom även en landstingsnivå. I princip inrättades ett landsting i varje län. 
Dessa var redan från början tänkta för självstyrande uppgifter som krävde ett 
större befolkningsunderlag än vad kommunerna hade. Ganska snart kom ansvar 
för sjukvård att bli en av landstingens uppgifter, men länge svarade de också för 
att driva vissa typer av skolor, t.ex. folkhögskolor, husmodersskolor och skogs- 
och lantbruksskolor. Under den första tiden var landshövdingarna ordförande i 
sina landsting men detta förfarande avskaffades 1894. Trots att landstingen är 
direktvalda har de ansetts vara ett slags specialkommun för sjukvården, snarare 
än folkets företrädare på länsnivå. I stället är det – lite paradoxalt – den av rege-
ringen utsedda landshövdingen som allmänt uppfattats inneha rollen att vara 
länets främsta företrädare. Detta om något är ett uttryck för den folkvalda 
regionala nivåns undanskymda roll i Sverige – mellan centralmakt och kommu-
ner. 

Indelningen i län och landsting, samt frågan vilka uppgifter som skall han-
teras av direktvalda organ på länsnivå har varit föremål för återkommande 
debatter och förslag sedan 1950-talet. Redan då ansågs att länsindelningen var 
överspelad och utgjorde hinder för en realistisk regionplanering och för sam-
verkan över länsgränserna. Flera förslag till nya indelningar har lanserats av 
statliga utredningar under årens lopp men i allmänhet har stödet för en full-
ständig reformering varit svagt. Ett viktigt argument har varit att en förstärkning 
av den regionala nivåns ställning i Sverige skulle kunna komma att undergräva 
landets utformning som en enhetsstat och därmed bryta sönder samhälls-
solidariteten så att varje del av landet i högre grad skulle komma att bevaka sina 
intressen (Lidström och Eklund 2007). En viktig justering av indelningen 
genomfördes dock när Stockholms stad slogs samman med Stockholms läns 
landsting år 1971. Detta skapade grund för en mer rationell hantering av bl.a. 
kollektivtrafiks- och planeringsfrågorna i regionen. 

Två andra områden i landet som länge ansetts ha haft en läns- och landstings-
indelning som inte motsvarade tidens krav är Västsverige och Skåne. I 
Västsverige hade expansionen av Stor-Göteborg efter hand kommit att innebära 
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att allt fler län blev indragna i frågor som gällde storstadsområdets planering. 
Skånes delning i Malmöhus och Kristianstads län, som bl.a. hade gjorts i syfte att 
försvaga den tidigare danska landsändan, har också upplevts som konstlad. Från 
bägge håll gjordes under 1990-talet enträgna försök att få till stånd en ny indel-
ning i län och landsting. 

År 1996 hade politiker från tillräckligt många partier enat sig kring ett förslag 
om en ny region för Västsverige för att kunna uppvakta regeringen i frågan. Året 
därpå fattade riksdagen beslut om att på försök inrätta den nya Region Västra 
Götaland, vilken sedan trädde i kraft 1998. I Skåne hade processen liknande drag 
och där satte försöket med den nya Region Skåne igång 1999. Reformen hand-
lade både om sammanslagningar av tidigare län och landsting och att överföra 
uppgifter från länsstyrelserna till de nya regionerna. Viktigast av dessa var upp-
giften att ha det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Genom att kalla 
de nya direktvalda enheterna för regioner underströks att det var frågan om 
något helt nytt. 

Nästa steg i den svenska regionaliseringen togs i och med att regeringen år 
2003 tillsatte Ansvarskommittén – en statlig utredning med uppgift att göra en 
samlad översyn över fördelningen av ansvar och befogenheter i det svenska 
systemet för politik och förvaltning. Regionfrågan blev snart en av utredningens 
allra viktigaste. När dess slutbetänkande lades i februari 2007 (Ansvarskommit-
tén 2007) visade det sig att utredningen, som har företrädare för alla riksdags-
partier, var överens om en regionalisering av Sverige och att landet skulle delas 
in i mellan 6 och 9 direktvalda regioner, även om man ville att kommunerna och 
landstingen själva skulle försöka komma fram till hur den geografiska utform-
ningen skulle se ut. I den efterföljande remissomgången var stödet från kommu-
ner och landsting kompakt: I sina svar instämde nästan alla i att större regionala 
enheter behövs, att dessa skall vara direktvalda och ha beskattningsrätt samt ha 
ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Nyckeln till detta kom-
pakta stöd är att kommunerna, som länge varit motståndare till en starkare 
direktvald regional nivå, har bytt sida från att tidigare främst förespråkat kom-
munsamarbete som form för att hantera regionala uppgifter. Utöver att man 
tagit intryck av den regionalisering som skett i omvärlden har kommunerna ock-
så påverkats av kommunförbundets byte av ordförande och sammanslagning 
med landstingsförbundet (Feltenius 2008). Kommunernas positiva inställning 
till regionaliseringssträvandena är också intressant eftersom den saknar mot-
svarighet i andra länder, möjligen med undantag för Norge.  

Trots det starka stödet har det dock visat sig vara mer komplicerat att genom-
föra förslaget än vad man räknat med. Ansvarskommittén hade tänkt sig en 
ganska snabb process, med nya regioner i drift redan från 2011, men det visade 
sig snart att detta inte var realistiskt. En bidragande orsak är att man på många 
håll har svårt att bestämma sig för vilka geografiska indelningar man vill ha. 
Avgörande för fördröjningen har dock varit den oenighet som finns i regeringen. 
Tre av regeringspartierna har förespråkat en regionalisering men moderaterna 
har varit tveksamma. I början av 2009 kom man dock överens om att Skåne och 
Västra Götaland skall permanentas som regioner från 2011 och att även Gotland 
och Halland får sådan status. Förslagen från Norrland (se nedan) skall utredas 
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vidare och i övrigt är det osannolikt att det kommer att hända något innan 2010 
års val. Moderaterna har därmed accepterat att Sverige skall ha en regional nivå. 
Under tiden har också grundlagsutredningen kommit fram till att de nya regio-
nerna skall heta ”regionkommuner”. Sverige kommer att regionaliseras – men på 
ett mer successivt och mindre enhetligt sätt än vad Ansvarskommittén hade 
tänkt sig.  

Regionbildningsprocessen i norra Sverige 
Även om tanken förekommit tidigare var det i samband med att Ansvarskommit-
téns förslag lades i februari 2007 som diskussionerna på allvar kom igång i norra 
Sverige om möjliga regionbildningar.  De fyra nordligaste landstingen har länge 
samarbetat kring den högspecialiserade regionsjukvården och detta samarbete 
fördjupades då landstingen år 2005 bildade ett kommunalförbund – Norrlands-
tingens regionförbund. Under de senaste tio åren har även samarbeten byggts 
upp inom andra områden, t.ex. i fråga om europapolitik, kollektivtrafik och kul-
tur.  

Redan innan Ansvarskommittén hade lämnat sin rapport fördes samtal i 
norra Sverige om hur regionfrågan skulle hanteras. Det var emellertid direktio-
nen för Norrlandstingens Regionförbund som tog det första formella initiativet i 
form av en träff mellan företrädare från alla riksdagspartier i de fyra länen. Till 
denna bjöds även sjukvårdspartierna i Norrbotten och Västernorrland in efter-
som de har representation i respektive landstingsfullmäktige.  

Det första mötet hölls i november 2007 i Östersund och samlade ett femtiotal 
politiska företrädare. I samband med detta utsågs en mindre regionbildnings-
grupp som skulle arbeta vidare med frågan. Enigheten och viljan att bilda 
regionkommuner var stor men däremot framkom det tidigt att man inte var ense 
om hur den framtida regionkartan skulle se ut. En gruppering ville se en sam-
manhållen fyralänslösning medan andra ville se två regioner, den ena bestående 
av Norrbotten-Västerbotten och den andra av Västernorrland-Jämtland. Dess-
utom fanns även de som menade att enskilda län borde kunna bilda egna regio-
ner. 

Regionbildningsgruppen träffades första gången i Umeå i december 2007. 
Oenigheten om kartans utformning blev alltmer uppenbar. Företrädarna för 
Jämtlands län och Sundsvall och Ånge kommuner ville inte att deras landsting 
respektive kommuner skulle ingå i en storregion. Vid regionbildningsgruppens 
andra möte i Sundsvall i januari 2008 träffades därför en överenskommelse som 
innebar att man skulle utforma två separata ansökningar om regionbildning till 
regeringen. Man enades också om att den högspecialiserade vården som bedrivs 
inom ramen för Norrlandstingens Regionförbund inte skulle påverkas av detta 
och att gränskommuner skulle kunna ansöka om få ingå i den intilliggande 
regionkommunen.  

Man hade tidigt bestämt att det var de politiska partierna som skulle äga pro-
cessen om att bilda nya regioner. Företrädare för partierna i Norrbotten, Väster-
botten och norra Västernorrland bildade en ideell förening, Norrstyrelsen, som 
fick uppgiften att förbereda en gemensam ansökan under namnet Region Norra 
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Sverige (sedermera Region Norrland). Politiker från Jämtlands läns landsting 
tillsammans med representanter från Sundsvall och Ånge kommuner beslutade 
att starta en ideell förening för att förbereda bildandet av en Region Mittsverige. 
Landstingen hade det formella ansvaret att utforma ansökningarna till regering-
en och under 2008 inkom två sådana som följde den tidigare överenskommelsen 
– en från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands läns landsting och en 
från Jämtlands läns landsting.  

Konstruktionen med två regioner har varit mycket omdiskuterad och framför-
allt är det gränsdragningen i Västernorrland som orsakat reaktioner. Tvåregions-
lösningen innebar nämligen en hårt kritiserad delning av Sundsvalls arbets-
marknadsområde eftersom Timrå kommun anslöt sig till Norrstyrelsens arbete. 

Regeringens besked i regionfrågan kom i januari 2009. För norra Sveriges del 
innebar detta att ärendet remitterades vidare. Eftersom de två ansökningarna 
innebär att de existerande länsgränserna ändras måste Kammarkollegiet 
behandla frågan. I skrivande stund har något besked ännu inte lämnats och 
framtiden för regioner i den nordliga delen av landet är således fortfarande 
oklar. 

I samband med att arbetet med att bilda nya regioner drogs igång i norra 
Sverige underströks behovet av att ge oberoende forskare möjlighet att följa 
processen för att på distans kunna bidra med både kritiska och konstruktiva 
synpunkter. Förebild för detta var det sätt som regionbildningsprocessen i Väst-
sverige genomförts på. Via ett särskilt regionforskningsprogram utförde forskare 
vid Göteborgs universitet inom främst statsvetenskap, ekonomi och mediekun-
skap studier av olika aspekter på regionbildningen. Dessutom undersöker SOM-
institutet vid detta universitet årligen medborgarnas inställning i regionfrågan. 
De fyra nordligaste landstingen beslöt sig för att finansiera en studie med ett 
innehåll av liknande slag, men anpassat till de förhållanden som råder i norra 
Sverige. Det är resultatet från denna undersökning – Norrländsk regionstudie 
2008 – som sammanfattas i denna bok. 

Norrländsk regionstudie 2008 
Projektet Norrländsk regionstudie 2008 har genomförts av forskare från stats-
vetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia och organisationsvetenskap från 
Luleå Tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet. Det är alltså 
ett tvärvetenskapligt samarbete mellan de tre nordliga universiteten. Forskar-
gruppen har arbetat helt självständigt från uppdragsgivarna och har själva 
avgjort vilka frågor som skulle studeras och hur rapporterna skulle utformas. Det 
innebär att ett kritiskt och prövande förhållningssätt hela tiden varit inbyggt i 
studiens uppläggning.  

Projektet består av två delprojekt. I det ena undersöks processen kring bildan-
det av de nya regionerna. Fokus är på de överväganden som successivt träffats av 
de Norrlandspolitiker arbetar fram strukturen för de nya regionerna. Hur tänker 
de som fått detta uppdrag? Vilka är de viktiga avgörandena? Vad präglar denna 
beslutsprocess? Studierna har främst skett genom dokumentanalys, intervjuer 
och deltagande observation.  I den mån det varit möjligt har ambitionen varit att 
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nå bakom den officiella bilden av processen. Resultaten från studiet av besluts-
processen redovisas i kapitel 2 i denna bok. 

Det andra delprojektet utgörs av en enkätundersökning bland ett urval med-
borgare i de fyra nordligaste länen. 4 000 slumpmässigt utvalda personer i 
åldersgruppen 15–85 år fick i september 2008 en enkät och efter undersöknings-
periodens slut hade denna besvarats och skickats in av nästan 2 400 personer, 
eller 64,1 procent, vilket är ett bra resultat för denna typ av undersökningar. 
Syftet med enkäten var att fånga in medborgarnas perspektiv på viktiga aspekter 
som utgör grund för de norrländska regionaliseringarna. Formuläret innehöll 
frågor om bl.a. hemmahörighet och identitet, regionalisering och demokrati, 
lokala och regionala utvecklingsförutsättningar, hälso- och sjukvård samt hur 
man ser på globaliseringen ur ett Norrlandsperspektiv. Enkäten utformades i två 
versioner som skilde sig åt genom att några frågor var särskilt anpassade till de 
bägge tilltänka regionerna – Region Norrland och Region MittSverige. Enkäter-
na återfinns i bilaga 2 i denna bok. 

Enkätundersökningen samordnades med motsvarande undersökningar som 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomförde i Västra Götaland och 
Skåne, bl.a. genom att använda likalydande frågor. I vår undersökning har vi 
också tagit med frågor som ställts i tidigare SOM-undersökningar, för att bl.a. 
kunna säga något om medborgarnas inställning i norra Sverige i jämförelse med 
vad man tyckte i Västra Götaland och Skåne innan försöken med deras respek-
tive regioner sattes igång. Vår undersökning har också utformats med tanke på 
att kunna upprepas i framtiden, för att därigenom ge underlag för slutsatser om 
förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och inställning till hur 
demokratin fungerar. 

Detaljer om enkätundersökningens genomförande redovisas i slutet på denna 
bok. I detta kapitel ingår också en bortfallsanalys. Av denna framgår att ung-
domar och män är underrepresenterade bland de svarande vilket för övrigt också 
är det normala i denna typ av undersökningar. Däremot finns inga egentliga 
skillnader i svarsbenägenhet mellan boende i olika län.  

Bokens uppläggning 
Boken består förutom inledningskapitlet av tio kapitel som analyserar olika 
teman och ett avslutande kapitel som summerar våra viktigaste slutsatser. Ut-
över detta ingår också ett särskilt kapitel om undersökningens genomförande 
samt två bilagor. 

Kapitel 2 redovisar huvudresultaten från studien om processen kring bildan-
det av Region Norrland och Region MittSverige.  

I kapitel 3 diskuteras norrlänningarnas åsikter i regionfrågan. Kapitel 4 analy-
serar norrlänningarnas syn på hur demokratin fungerar på olika nivåer. 

I kapitel 5 undersöks vilka territoriella identiteter de boende i norra Sverige 
har. Detta följs av ett studium av norrlänningarnas syn på livet och tillvaron. I 
kapitel 7 behandlas frågan om hur det sociala kapitalet ser ut i norra Sverige. 

Kapitel 8 är en genomgång av hur man i norra Sverige ser på livsvillkoren och 
utvecklingsförutsättningarna i de fyra nordligaste länen. Kapitel 9 sammanfattar 
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norrlänningarnas hälso- och sjukvårdsåsikter. Kapitel 10 behandlar synen på 
kommunerna och kapitel 11 uppfattningar om globalisering och internationali-
sering. 

Bokens slutkapitel drar samman trådarna från analyserna i de olika kapitlen 
och diskuterar frågan som ställs i bokens titel: Kan norra Sverige regionaliseras? 
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