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3. Vill norrlänningarna ha större regioner? 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Nya regioner och folkviljan 
Många europeiska stater har under de senaste decennierna valt att förstärka den 
direktvalda regionala nivån mellan staten och kommunerna. Det har i vissa fall 
handlat om att införa helt nya regioner, vilket har skett i bl.a. Storbritannien, 
som sedan några år tillbaka har regionalt självstyre i Skottland och Wales, men 
också i Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien. I andra länder har mindre regio-
ner slagit samman till större, vilket bl.a. skett i Danmark. Ytterligare ett uttryck 
för denna förändring är att man infört direktval till tidigare statliga regionala 
förvaltningsenheter (Grekland, Ungern) eller till indirekt valda kommunsam-
arbeten (Norge). Dessutom har den regionala nivån allmänt fått starkare ställ-
ning i stater som Spanien och Italien.  

Olika typer av drivkrafter ligger bakom dessa förändringar. I vissa stater har 
etniska minoriteter drivit regionalisering som ett sätt att få till stånd ett större 
mått av självstyre. I andra har den regionala nivån setts som en effektiv beslut-
nivå för planering och ekonomisk utveckling. Europeiska unionen har dessutom 
betonat regionernas betydelse, bl.a. genom att man valt att fördela omfattande 
resurser för utveckling till den regionala nivån (Lidström 2008).  

Att införa nya eller att förstärka den regionala nivån har genomgående inte 
haft något starkt folkligt stöd. Det har i första hand varit politikerna som ser 
värdet i detta medan medborgarna genomgående är mer skeptiska. Endast 
undantagsvis har det funnits en dokumenterad majoritet bland regionernas 
medborgare för sådana förändringar. Några länder har valt att folkomrösta i 
frågan. Portugal har inskrivet i sin grundlag att landet skall ha en regional nivå 
men i en folkomröstning 1998 avvisades detta förslag av en majoritet av med-
borgarna. Inte ens i delar av Europa med mycket stark regional identitet finns 
något självklart stöd för nya regioner. En majoritet av invånarna i Wales röstade 
nej till självstyre vid en folkomröstning år 1979 och motsvarande omröstning i 
Skottland samlade inte tillräckligt många röstande för att vara giltig. Det var 
först vid förnyade folkomröstningar år 1997 som en tillräcklig majoritet ställde 
sig bakom förslagen. År 1998 sade en majoritet i Stor-London ja till en ny 
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regional nivå för detta område, men detta handlade om att återinföra en nivå 
som avskaffats 20 år tidigare. När de boende i Newcastleområdet i nordöstra 
England år 2004 fick chansen att rösta om ett förslag om större självstyre via en 
direktvald regional församling sade 78 procent nej till detta. I de flesta länder 
som inrättat nya direktvalda regioner eller slagit samman mindre regioner till 
större har dock detta skett genom beslut i parlamentet, utan föregående folk-
omröstning (Lidström 2003). 

I vårt land visar behandlingen av regionfrågan i Ansvarskommittén och den 
remissomgång som följde på denna att det finns ett mycket starkt stöd för större 
regioner bland politiker i de flesta partier på nationell nivå samt i kommuner och 
landsting. Däremot finns det ingenstans i landet någon folklig opinionsrörelse 
som kräver större och starkare regioner. Snarare ger media- och insändardebat-
ten ett intryck av en utbredd skepsis. Vi tycks ha ett demokratiskt dilemma i 
denna fråga med påtagliga skillnader i uppfattningar mellan folket och de poli-
tiska beslutsfattarna. 

Om det nu är så att det inte – annat än undantagsvis – finns folkligt stöd för 
att inrätta nya regioner i Europa och i Sverige, vilken rätt har då politikerna att 
fatta sådana beslut? Bör politiker överhuvudtaget fatta beslut som står i strid 
mot den rådande folkmeningen i specifika frågor? Handlar inte demokrati om att 
förverkliga folkviljan? Dessa frågor om demokratins karaktär får sin blixtbelys-
ning i regionfrågan. För att tydliggöra kan vi skilja mellan två renodlade huvud-
svar på den frågan – mandatmodellens och åsiktsmodellen (jfr t.ex. Gilljam & 
Hermansson 2003, Jungar 2007). 

Den representativa demokratins mandatmodell ger politikerna ett visst spel-
utrymme. Som representant har man ett mandat från sina väljare vilket innebär 
att man i stort skall företräda deras uppfattningar men man ska också kunna 
göra självständiga bedömningar på basis av ett mer välinformerat underlag än 
vad den genomsnittlige medborgaren kan tänkas ha tillgång till eller i frågor där 
det inte finns så tydlig allmän åsiktsbildning. Ibland uttrycks detta som att politi-
kerna ska vara opinionsledande och våga gå före. Tanken är att medborgarna 
senare skall komma att acceptera det som då kan betecknas som politikernas 
framsynthet. I slutändan är det dock medborgarna som har sista ordet, genom 
att dessa bestämmer om de vill ge det sittande styret fortsatt förtroende vid nästa 
val eller i stället välja något annat. Vid detta ansvarsutkrävande kan eventuella 
avvikelser som politikerna gjort från folkmeningen komma att vägas in. Politi-
kerna tar således en kalkylerad risk när man ”går före” folkopinionen: Hur 
mycket vågar man avvika utan att riskera sitt mandat? I praktiken torde sådana 
avvägningar främst gälla sådant som är mer marginellt i partiets politik medan 
partiets centrala värderingar troligen måste ligga närmare väljarnas uppfatt-
ningar även om senare års debatt om att väljare inte ”känner igen” sina partier 
också handlar om hur partierna hanterar sina kärnfrågor. 

Åsiktsmodellens svar är däremot att i princip alla politiska beslut skall över-
ensstämma med det rådande opinionsläget. Något utrymme för politikerna att 
driva andra uppfattningar än de väljarna har finns inte. I de fall folklig åsikts-
bildning saknas måste dock politikerna ändå kunna få ta ställning men man bör 
då göra detta på ett sätt som inte upprör folkopinionen. Även denna modell kan 
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förverkligas inom ramen för den representativa demokratin om man har lyhörda 
politiker, men i praktiken är det nog direktdemokrati som ligger närmast detta 
ideal. Beslutande folkomröstningar kopplade till en folklig initiativrätt ger möj-
ligheter för starka opinioner att både driva fram folkomröstningar och sedan 
också försöka vinna dessa. Det land i Europa som ligger närmast en praktisk 
tillämpning av åsiktsmodellen är Schweiz. Här är kommunalstämmor på lokal 
nivå och beslutande folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå 
vanliga instrument. 

Det finns inte något självklart svar på frågan om vilken av dessa modeller som 
är mest demokratisk. Bägge ger medborgarna sista ordet men med hjälp av olika 
tekniker. Mandatmodellen ger större utrymme för politikernas avvägningar 
medan åsiktsmodellen garanterar att varje beslut avspeglar folkviljan. Möjligen 
finns också en skillnad mellan modellerna i fråga om deras effektivitet, genom 
att det antagligen går snabbare att fatta beslut i mandatmodellen. Erfarenheter-
na från den schweiziska direktdemokratin säger också att ett omfattande använ-
dande av folkomröstningar ofta har en konserverande funktion. Det vanliga är 
att politikerna driver på för förändringar som sedan medborgarna sätter stopp 
för via folkomröstningar (Möller 2005). 

Norrlänningarnas uppfattningar i regionfrågan bör diskuteras mot bakgrund 
av dessa demokratimodeller. Men innan vi gör detta ska vi först bekanta oss med 
hur medborgarna ser på förslagen till nya regioner och vilka mönster som finns i 
dessa uppfattningar. Vi har utformat ett batteri av frågor som sammantaget 
fångar in olika aspekter på medborgarnas inställning. Att använda många frågor 
ger mer nyanserade och mångfasetterade svar. I slutet av kapitlet återvänder vi 
sedan till frågan om folkviljan och demokratimodellerna. 

För- och nackdelar med regioner 
Den skepsis som finns till nya regioner på andra håll delas i allmänhet också av 
invånarna i de fyra nordligaste länen. På frågan om man tror att de nya regioner 
som diskuteras i huvudsak skulle leda till fördelar eller nackdelar svarar 38 
procent att nackdelarna överväger, medan 22 procent tycker att fördelarna är 
större (figur 3.1). Skillnaden är således -16 procentenheter. Vi kan använda detta 
som ett balansmått i våra fortsatta analyser. I jämförelse med vad invånarna i 
Västra Götaland tyckte innan deras region bildades är dock norrlänningarna 
något mindre skeptiska. I Västra Götaland var 8 procent för och 27 procent 
emot, vilket ger en skillnad om -19 procentenheter. Det är också tydligt att 
åsiktsbildningen fungerar bättre i norra Sverige än vad den gjorde i Västra Göta-
land. Det är klart färre i denna undersökning som svarat att de inte har någon 
uppfattning. Det bör noteras att frågan uttryckligen gällde den indelning i 
regioner som föreslagits av landstingen. Vi kommer senare att visa att just denna 
lösning har ganska svagt stöd bland medborgarna. Det kan därför tänka sig att 
den som anser att nackdelarna överväger ändå kan tänka sig någon annan form 
av regionalisering än den som föreslagits i denna omgång. 
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Figur 3.1 Bedömning av fördelar/nackdelar med de regioner som föreslagits. 
Procent. 
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Anmärkning: De svarande har fått ta ställning till ifall man tror att de föreslagna regionerna i 
respektive område skulle innebära i huvudsak nackdelar eller fördelar för invånarna. Mest för-
delar är en sammanslagning av svarsalternativen ”ganska stora” respektive ”mycket stora förde-
lar” medan mest nackdelar är en sammanslagning av svarsalternativen ”ganska stora” respek-
tive ”mycket stora” nackdelar. 

 
Vilken inställning man har till regioner hänger samman med var man bor, vem 
man är och vilka åsikter man har i övrigt. Såsom framgår av tabell 3.1 finns det 
stora skillnader framför allt mellan Norrlandslänen men även inom dessa. Allra 
mest negativa är de som bor i Malmfälten, följt av östra Norrbotten och Luleå-
området. När man sedan rör sig söderut minskar motståndet efter hand. Framför 
allt i Örnsköldsvik, men även i västra Jämtland och Östersund överväger andelen 
positiva.  

Inställningen varierar också starkt beroende på i vilken av de tilltänkta regio-
nerna man bor. De boende inom området för Region Norrland är mest negativa 
(procentbalans -22) medan de boende i Region MittSverige fördelar sig ganska 
jämnt mellan de som är negativa och positiva (-2). Detta avspeglar ganska väl de 
opinionsyttringar som kommit till uttryck i media i olika delar i norra Sverige. 
Mest tveksamhet i norr, mer positiva tongångar i söder. Skillnader finns också 
mellan väster och öster, även om dessa är mindre påtagliga. De som bor i 
fjällkommuner är något mer negativa (-21) än de som bor i inlandet (-14) och 
kusten (-15). 
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Tabell 3.1 Hemvist i landstingsvalkretsarna och bedömning av fördelar/nackdelar  
med de regioner som föreslagits. Procentbalans. 

Landstingsvalkrets och län 
Procent-
balans N

Malmfälten (Kiruna, Gällivare) -46 111
Boden-Jokkmokk -31 83
Östra (Överkalix, Kalix, Övertorneå, Pajala, Haparanda) -38 117
Luleå -39 180
Pite älvdal (Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog) -30 148

Hela Norrbottens län -37 639

Västerbotten norra (Skellefteå) -27 183
Västerbotten västra (Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, 
Malå, Lycksele, Norsjö) -25 111
Västerbotten södra (Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, 
Robertsfors) -9 371

Hela Västerbottens län -17 665

Nolaskogs (Örnsköldsvik) 9 140
Ådalen (Härnösand, Kramfors, Sollefteå) -9 160
Medelpad (Sundsvall, Ånge, Timrå) -5 332

Hela Västernorrlands län -3 632

Jämtland västra (Krokom, Åre, Berg, Härjedalen) 6 118
Östersund 1 156
Jämtland östra (Strömsund, Ragunda, Bräcke) -9 91

Hela Jämtlands län 0 365

Alla fyra länen -16 2 304

Anmärkning: Medelpad består egentligen av två landstingsvalkretsar men har av tekniska skäl 
slagits samman till en i denna analys. För frågans utformning, se figur 3.1. Procentbalansen 
utgörs av skillnaden mellan dem som bedömde att de nya regionerna skulle innebära ”mycket 
stora fördelar” och ”ganska stora fördelar” och de som trodde att de skulle innebära ”mycket 
stora nackdelar” och ”ganska stora nackdelar”. 

 
Uppfattningar om regioner skiljer sig också åt beroende på vem man är.  De 
största skillnaderna på individnivå gäller kön. Kvinnor visar sig vara betydligt 
mer negativa än män. Procentbalansen för kvinnor är -21 och för män -10. Dess-
utom är de äldre och medelålders mer negativa än de yngre samtidigt som de 
lågutbildade är mer negativa än de högutbildade. Pensionärer och förvärvs-
arbetande är mer negativa än företagare och studerande. Intressant nog är låg-
inkomsttagare och höginkomsttagare mer positivt inställda till nya regioner än 
medelinkomsttagare. Man skulle vidare kunna tänka sig att de som är mer 
rörliga och mindre kopplade till en specifik kommun skulle vara mer positivt 
inställda till nya regioner eftersom de kanske känner sig mer hemma i ett större 
territorium. Visserligen är de som flyttat in till en kommun mer positiva än de 
som alltid bott i samma kommun men det finns t.ex. inga skillnader mellan 
pendlare och ickependlare. 



 56 

Figur 3.2 Vänster–högerattityd och bedömning av fördelar/nackdelar med de 
regioner som föreslagits. Procentbalans. 
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Anmärkning: Procentbalansmåttets utformning förklaras i anmärkning vid tabell 3.1. 

 
En tredje uppsättning faktorer av betydelse är vilka värderingar man har. 
Intressant nog finns en koppling mellan position på vänster-högerskalan och 
uppfattning i regionfrågan. De som besvarat enkäten har fått ange var man 
befinner sig på en politisk skala från vänster till höger. Såsom framgår av figur 
3.2 blir man allt mer positiv ju längre till höger anser sig ligga. 

Tabell 3.2 Partisympati och bedömning av fördelar/nackdelar med de regioner som 
föreslagits. Procentbalans. 

Partisympati Procentbalans N 
Vänsterpartiet -20 167 
Socialdemokraterna -18 1 026 
Miljöpartiet -16 121 
Centerpartiet -13 167 
Folkpartiet -3 108 
Kristdemokraterna 0 63 
Moderaterna -4 273 
Annat parti -20 77 

Alla fyra länen -16 2 304 

Anmärkning: För utformningen av procentbalansmåttet, se anmärkning i anslutning till tabell 
3.1. 
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Ett liknande mönster återkommer i förhållande till respondenternas partisympa-
tier, vilket framgår av tabell 3.2. Det största motståndet hittar man bland sympa-
tisörerna till vänsterpartiet och bland dem som stöder ett annat parti. Mest 
välvilligt inställda är väljarna hos folkpartiet, kristdemokraterna och modera-
terna. Moderaternas sympatisörer är mer välvilligt inställda till nya regioner än 
genomsnittet, trots att det egna partiets ledning intagit en så avvaktande och 
rentav negativ hållning. På samma sätt är socialdemokraternas väljare starkt 
negativa, trots att partiet i de fyra nordligaste länen drivit på en regionalisering. 
Partiledningar och sympatisörer går i otakt med varandra i regionfrågan, men på 
olika sätt.  

Analysen har pekat ut tre typer av förklaringar som viktiga för inställning i 
regionfrågan, nämligen geografisk hemvist, personegenskaper och partisympati.  
Vilken av dessa väger tyngst? Ett sätt att undersöka detta på är att ta reda på hur 
svaren fördelar sig i fråga om kön – som är den viktigaste individegenskapen - 
och partisympati i de olika länen. Tabell 3.3 sammanfattar resultaten från 
analysen. 

Tabell 3.3 Kön, partiblockssympati och län: Bedömning av fördelar/nackdelar med 
de regioner som föreslagits. Procentbalans. 

Kön Partiblock 
Län Kvinnor Män  Vänster Borgerligt 

Samtliga 

Norrbottens län -42 -31 -40 -27 -37 
Västerbottens län -25 -8 -22 -9 -17 
Västernorrlands län -7 2 -5 7 -3 
Jämtlands län -2 3 2 2 0 
Alla fyra länen -21 -10 -18 -6 -16 
N 1 230 1 067 1 314 611 2 304 

Anmärkning: Till vänsterblocket har räknats Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljö-
partiet och till det borgerliga blocket Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Moderaterna. De som angivit annat parti ingår inte i sammanställningen. För utformningen av 
procentbalansmåttet, se anmärkning i anslutning till tabell 3.1. 

 

Skillnaderna mellan balansmåtten mellan män och kvinnor samt mellan vänster-
sympatiserande och borgerligt sympatiserande är genomgående mindre än de 
geografiska differenserna mellan nord och syd. Av detta kan vi dra slutsatsen att 
det är den geografiska hemvisten som är den viktigaste förklaringen till skillna-
der i inställning till de regioner som föreslagits. Medborgarna gör således sina 
bedömningar i första hand utifrån var man bor medan vem man är och vad man 
har för politiska uppfattningar kommer i andra hand. 

Sammanfattningsvis är det uppenbart att frågan om nya regioner delar norr-
länningarna, främst längs en nord–sydlig geografisk dimension men också i 
fråga om personliga egenskaper och politisk hemvist. Mest negativa är kvinnor 
med vänstersympatier i Norrbotten medan de mest positiva finns bland borger-
ligt sympatiserande män i Västernorrland och Jämtland. Däremot finns det inget 
som tyder på att de boende i norra Sverige skulle vara mer tveksamma till nya 
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regioner än vad man varit i andra delar av landet där sådana varit aktuella. En 
direkt jämförelse med medborgarnas uppfattningar i Västra Götaland visar att 
norrlänningarna i allmänhet är något mindre negativt inställda och dessutom 
har mer tydliga åsikter i frågan. 

Bedömning av tänkbara konsekvenser av regioner 
Inför regionaliseringarna av Västra Götaland och Skåne undersökte SOM-insti-
tutet vid Göteborgs universitet medborgarnas bedömningar av vilka konsekven-
ser de nya regionerna skulle kunna ha för regionens konkurrensmöjligheter, 
demokratin, områdets ekonomiska utveckling och ifall delar av regionen skulle 
komma att gynnas eller missgynnas. Vi har ställt exakt samma fråga till våra 
respondenter, vilket har gjort det möjligt att jämföra denna aspekt på de olika 
regionaliseringsprocesserna. Frågorna avspeglar de förväntningar som fanns 
innan regionaliseringen och ger en kompletterande och en mer nyanserad bild av 
opinionen än om man bara frågar om för- och nackdelar med den planerade 
förändringen. I figur 3.3 jämförs svaren på vår enkät med motsvarande uppgifter 
från undersökningarna i Västra Götaland 2000 och Sydvästra Skåne 2001. 

Figur 3.3 Uppfattning om tänkbara konsekvenser av större direktvald region. De 
fyra nordligaste länen jämfört med Västra Götaland och Sydvästra Skåne 
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Anmärkning: Figuren redovisar procentskillnaden mellan de som anger att påståendena 
”stämmer helt” och ”stämmer delvis” å ena sidan och de som svarat att påståendena ”stämmer 
knappast” och ”stämmer inte alls” å den andra. 
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Norrlänningarna hyser stor tilltro till att nya regioner skall bidra till en positiv 
ekonomisk utveckling av deras landsända. Trots att vi tidigare kunnat konstatera 
att en majoritet anser att nackdelarna med nya regioner överväger anser ändå de 
flesta att regioner skulle öka norra Sveriges konkurrenskraft och stärka områdets 
ekonomiska utveckling. Förväntningarna om detta är större i norra Sverige än 
vad de var i Västra Götaland och Skåne i motsvarande läge. Däremot är oron stor 
när det gäller hur demokratin kan påverkas och inte minst risken för att delar av 
regionen skulle komma att missgynnas. Norrlandsregioners stora geografiska 
utbredning har sannolikt betydelse för den större oron för att delar av regionen 
kommer att missgynnas. Genomgående följer dessa bedömningar samma geo-
grafiska mönster som i föregående fråga. Även bland de annars så skeptiska 
norrbottningarna tror dock en majoritet att större regioner skulle förbättra norra 
Sveriges konkurrensmöjligheter. 

Norrlänningarnas idealregioner 
I Ansvarskommitténs föreställningar om hur nya regioner skulle se ut tänkte 
man sig ganska stora enheter, med minst en miljon invånare. För norra Sverige 
skisserade man ett alternativ med en gemensam region för de fyra nordligaste 
länen (Ansvarskommittén 2007) och även om det fanns ambitioner i denna 
riktning framstod det ganska snart att det inte rådde några förutsättningarna för 
att nå enighet bland politikerna i norra Sverige för en sådan lösning. Lands-
tingen ansökte därför hos regeringen om att få bilda två regioner – dels Region 
Norrland1 bestående av Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län 
utom Sundsvalls och Ånge kommuner, dels Region MittSverige bestående av 
Jämtlands län samt Sundsvall och Ånge. I september 2008, när enkäten skicka-
des ut till medborgarurvalet diskuterades också bl.a. en indelning omfattande 
Västerbotten och Norrbotten å ena sidan och Västernorrland och Jämtland å den 
andra. Även modifieringar av dessa förslag förekom i debatten. Sedermera har 
ytterligare alternativ aktualiserats, inte minst sedan regeringen gått med på att 
både Halland och Gotland skall få regionstatus utan att slås samman med andra 
lansting. 

Parallellt med förslag om nya regionindelningar har det också hela tiden fun-
nits förespråkare för att bibehålla den nuvarande indelningen i län och landsting. 
En uppfattning, som åtminstone tidigare ofta fördes fram, var att landstings-
nivån borde avskaffas och uppgifterna i stället föras över till stat och kommuner. 
Moderaterna hade länge som sin officiella uppfattning att Sverige var för litet för 
att behöva en direktvald mellannivå.  

Vi ville ta reda på vad norrlänningarna ansåg vara det lämpligaste alternativet 
i fråga om regionbildning i Norrland och ställde därför en fråga med alla dessa 
ovan uppräknade alternativ men som också inrymde möjligheten att förespråka 
andra lösningar. I figur 3.4 sammanfattas svarsfördelningen bland frågans 
huvudalternativ. 

                                                                 
1 Vid ansökningstillfället användes beteckningen Region Norra Sverige men man har sedermera bytt namn till 
Region Norrland. 
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Figur 3.4 Uppfattning om regionindelning i de fyra nordligaste länen. Procent 
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Anmärkning: Kategorin ”Någon form av region” är en sammanslagning av de fyra kategorier 
som handlar om ny regionindelning, se vidare tabell 3.4. 

 
Såsom framgår av figur 3.4 vill ungefär en tredjedel av dem som bor i de fyra 
nordligaste länen ha någon form av nya regioner. Nästan lika stor andel anser att 
den nuvarande indelningen i län är bäst. Drygt tio procent tycker inte att det 
behövs någon direktvald nivå mellan staten och kommunerna och 27 procent har 
ingen uppfattning i frågan. 

Tabell 3.4 redovisar mer i detalj vilka alternativ de svarande föredrar och visar 
också hur man ser på detta i de föreslagna regionerna och i länen. 

Det mönster som framträder i tabell 3.4 visar på tydliga skillnader i preferen-
ser mellan medborgarna i de olika länen. I hög grad återspeglar detta de tidigare 
noterade skillnaderna i fråga om inställning till regionalisering. Norrbottningar-
na vill hellre ha den nuvarande länsindelningen än en större region. Stödet för 
större regioner är störst i Västernorrland och Jämtland. Inget av de olika för-
slagen om större regioner samlar var för sig något större stöd. Förslaget om att 
bilda en region av alla de fyra nordligaste länen får stöd av mellan fem och 12 
procent i de olika länen. Inställning till de olika regionalternativen förklaras bäst 
av geografisk hemvist medan individegenskaper som kön och utbildning bara 
har marginell betydelse.  
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Tabell 3.4 Uppfattning i fråga om regionindelning i Norrland bland boende i olika 
områden. Procent. 

Föreslagna 
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 Fyra 
nord-

ligaste 
länen 

En region av de fyra nordligaste 
landstingen 10 5 5 10 12 5 8 
Norrbotten/Västerbotten resp. 
Jämtland/Västernorrland 13 16 13 13 16 14 14 
Norrbotten/Västerbotten/ 
N. Västernorrland resp. 
Jämtland/Ånge/Sundsvall 8 16 5 9 12 17 10 
Någon annan lösning 2 3 1 2 2 2 2 
Delsumma: andel som förespråkar 
någon form av större region 33 40 24 34 42 38 34 
Nuvarande indelningen  
i fyra län är bäst 32 20 39 30 20 23 29 
Behövs ingen direktvald 
mellannivå 10 11 14 8 11 10 11 
Ingen uppfattning 25 29 23 28 27 29 26 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 
Antal individer 1 550 599 595 628 579 347 2 149 

Anmärkningar: Den tilltänkta Region Norrland omfattar Norrbottens, Västerbottens och norra 
Västernorrland län. Den tilltänkta Region MittSverige omfattar Jämtlands län samt Sundsvall 
och Ånge kommuner. 

 
Att kunna påverka beslutet om regionalisering 
Flera av resultaten visar på ett starkt engagemang i regionfrågan bland de boen-
de i de nordligaste länen. De har mer bestämda uppfattningar än vad än medbor-
garna i Västra Götaland hade innan dess region kom till. Norrlänningarna har 
också klara meningar om vilka lösningar på regionfrågan som man föredrar. 
Dessutom förmår många att göra bedömningar om vilka tänkbara konsekvenser 
större direktvalda regioner skulle medföra. Sammantaget tyder detta på ett 
starkt intresse för regionfrågan bland dem som bor i norra Sverige. Detta kom-
mer också till uttryck i norrlänningarnas kunskaper i frågan. På vår direkta fråga 
uppger ungefär 75 procent att de känner till åtminstone något om de diskus-
sioner som förs om nya regioner i de fyra nordligaste länen.  

Engagemanget återspeglar sig i norrlänningarnas vilja att utöva inflytande. 68 
procent vill kunna påverka frågan, 18 procent tycker inte att detta är nödvändigt 
medan 14 procent inte uttrycker någon uppfattning. Störst intresse av att på-
verka regionfrågan har norrbottningarna. Dessutom vill män i högre grad än 
kvinnor kunna påverka i frågan.  
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Vi har låtit medborgarna ta ställning till fyra olika förslag om hur man skulle 
kunna utöva inflytande: 
 

• Överlämna till politikerna att på egen hand besluta i frågan (fritt mandat) 
• Rösta på ett parti som företräder ens uppfattning i regionfrågan (bundet 

mandat). 
• Försöka påverka de politiker som beslutar i frågan. 
• Folkomrösta i frågan.  

 
Flera svarsalternativ har kunnat anges. Såsom framgår av tabell 3.5 förespråkar 
drygt hälften av norrlänningarna det direktdemokratiska alternativet om folk-
omröstning. Även detta får ses som uttryck för medborgarnas starka engage-
mang i regionfrågan. Ungefär en fjärdedel vill påverka genom att välja ett parti 
som företräder deras åsikter. De övriga alternativen samlar mindre stöd. Tabel-
len visar också att de som är intresserade av politik också vill utnyttja de olika 
formerna för inflytande i regionfrågan. Att överlämna ansvaret till politikerna 
förespråkas främst av dem som inte är politiskt intresserade. De som är mot-
ståndare till de föreslagna regionerna är de som främst vill ha folkomröstning, 
men även bland dem som tycker att fördelarna överväger finns en majoritet som 
stödjer folkomröstning. Instrumentet att rösta på ett parti som företräder ens 
uppfattning är vanligast bland dem som tycker att förslaget till nya regioner är 
bra. 

Tabell 3.5 Önskade instrument för inflytande över regionfrågan. Koppling till 
intresse för politik och inställning till föreslagna regioner. Radprocent. 
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Samtliga 13 23   7 53 2 304 
Intresse för politik i allmänhet: 

Mycket/ganska intresserad 
Inte särskilt/inte alls intresserad 

  9 
16 

30 
16 

11 
  4 

62 
46 

1 032 
1 245 

Inställning till föreslagna regioner: 
Fördelarna överväger 
Varken fördelar eller nackdelar 
Nackdelarna överväger 
Ingen uppfattning 

 
16 
17 
  7 
18 

 
32 
22 
22 
14 

 
11 
  7 
  7 
  3 

 
51 
48 
70 
29 

 
489 
473 
850 
438 

Anmärkning: Procenttalen i raderna summerar inte till 100 eftersom varje respondent kunnat 
kryssa för flera svarsalternativ.  
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Regionuppfattningar och folkviljans förverkligande 
Bilden av norrlänningarnas uppfattningar i regionfrågan är inte helt entydig. 
Visserligen är det en klar majoritet som anser att nackdelarna med de föreslagna 
regionerna överväger och som understryker att nya regioner kan få negativa 
konsekvenser för demokratin och för de mest utsatta delarna av norra Sverige. 
Samtidigt modifieras bilden av att opinionen är något mindre negativ i Norrland 
än vad den var inför tillkomsten av Västra Götalandsregionen. En tydlig majori-
tet anser att nya regioner i norra Sverige skulle kunna bidra till en positiv ekono-
misk utveckling av landsändan. Det finns också ett relativt stort stöd för någon 
form av regionalisering, även om opinionen är delad mellan olika huvudalter-
nativ. Svaret på den inledande frågan om norrlänningarna vill ha större regioner 
kan därför inte besvaras med ett enkelt ja eller nej, utan snarare med att det 
beror på hur man frågar och vad man jämför med. 

Vad som emellertid är otvetydigt är att det finns stora skillnader mellan 
nordligaste och mellersta Norrland när det gäller uppfattningar i regionfrågan. 
Det kraftiga motståndet i norr och de betydligt mer positiva tongångarna i 
mellersta Norrland är ett framträdande mönster, oberoende av hur frågorna 
formuleras. Även om t.ex. kön och partitillhörighet också har betydelse är dessa 
av mindre vikt för medborgarnas ställningstaganden än vilken del av Norrland 
man kommer ifrån.  

I kapitlets inledning presenterades två olika modeller om förhållandet mellan 
det politiska beslutsfattandet och medborgaropinionen, eller med andra ord om 
hur folkviljan kan förverkligas. Den ena var en mandatmodell som ger poli-
tikerna ett visst spelutrymme att fatta beslut, även om dessa skulle strida mot 
den allmänna opinionen. Denna kontrasterades mot en åsiktsmodell, som just 
understryker att i princip alla politiska beslut skall överensstämma med det 
rådande opinionsläget. Hur kan medborgarnas åsikter i regionfrågan förstås i 
ljuset av dessa modeller? 

Om vi utgår ifrån att en majoritet av medborgarna anser att nackdelarna med 
de föreslagna regionerna överväger skulle åsiktsmodellen hävda att politikerna 
åtminstone just nu bör avstå ifrån att genomföra ett sådant förslag. Utifrån 
åsiktsmodellen bör därför regionaliseringsplanerna läggas på is. 

Med mandatmodellen som utgångspunkt skulle man i stället kunna komma 
till slutsatsen att de politiska beslutsfattarna visst kan fortsätta arbeta för regio-
ner i norra Sverige, under förutsättning att de har goda skäl för det. Även om det 
inte skulle finnas en majoritet för just regioner som organiseringsform kan 
politikerna ändå anse sig ha rätt och skyldighet att driva frågan vidare eftersom 
det handlar om att förverkliga ett högre mål såsom att organisera verksamheten 
för att bättre tillgodose kraven på god välfärd och positiv ekonomisk utveckling. 
Man får då vara beredd på att försvara detta inför väljarna vid nästa val. Dess-
utom är, som visats, opinionsläget inte helt entydigt. Det finns tendenser i svaren 
som pekar på att vissa aspekter av regionaliseringen gillas av norrlänningarna. 

Denna bok ställer den övergripande frågan ifall Norrland kan regionaliseras. 
Svaret i detta kapitel är att det beror på vilken demokratimodell man bekänner 
sig till. Visst kan Norrland regionaliseras, hävdar de som tror på mandatmodel-
len. Nej, i alla fall inte just nu, skulle åsiktsmodellens förespråkare mena. 
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