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1. Ett delat Norrland1 – på tvären och längden 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Norrlands regionalisering går vidare – men varthän? 
I varje demokratisk stat av någorlunda storlek är frågan om flernivådemokratins 
utformning och därmed hur maktdelningen mellan olika nivåer ska utformas av 
största betydelse i styrelseskicket. Sverige är i grunden en enhetsstat med stark 
statsmakt, kombinerat med betydelsefulla kommuner, men även inom ramen för 
en sådan statsform finns utrymme för olika typer av lösningar. Fördelningen av 
ansvar och befogenheter mellan nivåer kan ses som en ständigt pågående 
konstitutionell förhandling som anger regler och sätter gränser för hur politiken 
sedan utformas på de olika nivåerna.  

Just när det gäller frågan om nya regioner är det notabelt hur denna fråga inte 
ens fått plats vid det konstitutionella förhandlingsbordet förrän vid 1900-talets 
sista decennium. Trots en länsindelning som i grunden härrör från stormakts-
tidens behov av att kunna mobilisera lokala resurser för krig, och som sedan 
länge betraktats som föråldrad, har alla försök till reformering blockerats. 
Motkraften har bestått av en koalition av starka kommuner som sett sina 
positioner hotas, och en centralmakt som varit orolig för att starkare regioner 
skulle leda till alltför stora skillnader mellan olika delar av landet.  

Det var först genom förändrade strukturella förhållanden i form av till 
exempel marknadsliberalisering och urbanisering samt Sveriges medlemskap i 
EU, kombinerat med starka och eniga aktörer i pionjärregionerna Västra Göta-
land och Skåne som regionfrågan till sist fick plats vid förhandlingsbordet. Så 
fort den hamnade där förändrades emellertid förhandlingarnas villkor och även 
tidigare allianser kom att upplösas. Kommunerna ändrade inställning och 
betraktade i stället regionalisering som en förutsättning för deras egen 
utveckling. Detta underlättades av att kommun- och landstingsförbunden slogs 
samman (Feltenius 2008). Allt fler partier blev också positiva till en sådan 
reformering.  

                                                                 
1 Med Norrland menas i denna framställning de fyra nordligaste länen. 
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Från senare delen av 1990-talet har därför frågan om ifall landstingen skall 
ersättas med större regioner stått på den politiska dagordningen. Initiativen kom 
först från lokala och regionala politiker i Västsverige och Skåne. Efter en period 
av försöksverksamhet gav riksdagen medgivande till att inrätta regioner för 
Västra Götaland år 1998 och Skåne år 1999. Förutom ansvaret för hälso- och 
sjukvård har dessa också fått överta huvudansvaret för de regionala utvecklings-
frågorna från länsstyrelserna.  

Det var emellertid först i och med att Ansvarskommittén (2007) presenterade 
sitt förslag i februari 2007 som regionfrågan på allvar blev en angelägenhet även 
för andra delar av landet. Kommittén föreslog att landstingen skulle slås sam-
man till 6-9 större enheter som på samma sätt som i Västra Götaland och Skåne 
skulle ha ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Länsstyrel-
sernas roll skulle reduceras till att vara statliga kontroll- och övervakningsorgan. 
Regeringen valde att hålla en låg profil, mycket på grund av den fundamentala 
oenighet i frågan som rådde mellan koalitionspartierna. Moderaterna var 
skeptiska men de tre andra partierna ville driva på. För att ändå komma vidare 
valde man att bolla över initiativet till kommuner och landsting. Om lokala och 
regionala intressen lyckades resonera ihop sig till lämpliga gränsdragningar 
skulle regeringen pröva förslagen välvilligt. 

Regionfrågan i Sverige representerar något nytt när det gäller hur man 
hanterar en omdragning av de territoriella gränserna inom landet. Jämförelsen 
med när Sverige vid två tillfällen under efterkrigstiden reformerat den kommu-
nala indelningen är slående (Lidström 2011). Förutom att de tidigare reformerna 
endast rört den primärkommunala nivån har de dirigerats uppifrån, varit 
tvingande, omfattat hela landet och varit enhetliga. De motiverades med väl-
färdspolitiska argument och drevs på av socialdemokraterna, ofta i konfrontation 
mot de borgerliga partierna. Den nu pågående regionreformen avviker i alla 
avseenden från detta mönster. Den drivs på underifrån, framför allt av lokala och 
regionala aktörer, medan centralmakten har en ljum inställning. Reformen är 
frivillig, förverkligas i successiva steg och följer inte någon given mall. Förutom 
Skåne och Västra Götaland har riksdagen också tilldelat Halland och Gotland 
status som regioner (den korrekta beteckningen enligt den nya regeringsformen 
är kommuner på regional nivå), trots att dessa långt ifrån motsvarar Ansvars-
kommitténs kriterier för vad som behövs för att en region skall kunna fungera, 
till exempel en befolkning om minst en miljon invånare och ett regionsjukhus. 
Utöver detta är det i hög grad en regionalpolitisk agenda, snarare än en välfärds-
politisk, som ligger bakom reformeringen. Socialdemokraterna drev igenom 70-
talets kommunsammanslagningar under motstånd från de borgerliga. Idag går 
skiljelinjen i första hand mellan moderaterna och övriga partier även om de 
flesta partier tenderar att vara delade i frågan.  

Det är säkert en kombination av anledningar som ligger bakom processen 
kring regionerna hanteras på ett så uppenbart annorlunda sätt än samman-
slagningen av kommuner. En bidragande orsak är sannolikt erfarenheterna från 
de uppifrån dirigerade kommunindelningsreformerna och den kritik som detta 
genererade. Det finns också en tydlig partipolitisk dimension som haft betydelse. 
De rödgröna hade före 2010 års val ett gemensamt förslag om en mer centralt 
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driven regionreform, som säkert hade förverkligats i händelse av att dessa 
partier segrat i valet. 

Även om debattörer under årens lopp väckt förslag om regioner i Norrland var 
det först i och med Ansvarskommitténs rapport som frågan om Norrlands 
regionalisering på allvar hamnade på den politiska dagordningen. I norra Sverige 
togs flera initiativ till diskussion och samtal men det första formaliserade mötet 
med lokala och regionala politiker och tjänstemän kom att hållas i Östersund i 
november 2007 (Eriksson 2009). Uppslutningen var god och förhoppningarna 
stora. Även om Ansvarskommittén förespråkade en sammanhållen region som 
motsvarade de fyra nordligaste länen var det långt ifrån alla som ville detta vid 
mötet i Östersund. Det visade sig ganska snart att det inte fanns stöd i alla län för 
att bilda en sammanhållen norrlandsregion. I stället växte två konstellationer 
fram – Region MittSverige (Jämtlands läns landsting samt Sundsvall och Ånge 
kommuner) och Region Norrland (Landtingen i Norrbottens och Västerbottens 
län samt övriga kommuner i Västernorrlands län). Dessa skickades också in som 
förslag till regeringen i slutet av 2008. Regeringens besked till de ansökande 
landstingen lämnades i slutet av 2009 och innebar ett nej till de tänkta regioner-
na. Bland annat ansågs den föreslagna gränsdragningen, som skulle gå rakt 
igenom Sundsvalls lokala arbetsmarknadsområde, vara olämplig.  

Nya initiativ till norrländska regioner har därefter tagits, med siktet inställt på 
start efter valet 2014. Landstinget i Västernorrland uttalade sig för en region 
tillsammans med Jämtlands län. Västerbottenspolitikerna enades över alla parti-
gränser om att man endast ville medverka till en regionbildning som innefattade 
alla fyra norrlandslänen. Från Norrbottens håll togs initiativ till en samman-
slagning av Norrbotten och Västerbotten, eventuellt också med medverkan av 
kommuner i norra delen av Västernorrlands län. Efter hand gled emellertid 
initiativet i fråga om landets regionala geografiska indelning över till den statliga 
utredare, Mats Sjöstrand, som hade regeringens uppdrag att utreda regionfrågan 
vidare. Hans huvuduppgift var visserligen att se över den statliga förvaltningens 
regionala indelning, men skulle också titta på möjligheten att hitta gränsdrag-
ningar som kunde underlätta tillkomsten av nya direktvalda regioner. De 
regionförslag som kommuner och landsting kunde komma överens om före 
början av 2012 skulle även komma att bli styrande för länsindelningen. Därför 
blev det bråttom under hösten 2011 att försöka sy ihop olika lösningar. Trots ett 
intensivt arbete återstod så pass många oklarheter i februari 2012 att man i både 
Jämtland/Västernorrland och Norrbotten/Västerbotten beslöt sig för att lägga 
regionplanerna på is. Några nya regioner efter 2014 års val blev det inte, men 
eftersom tanken lever och har starkt stöd bland många ledande politiker kan den 
säkert komma att aktualiseras i ett senare skede. 

Städer och landsbygd – ett Norrland delat på längden 
Det finns också en andra delningslinje i Norrland – en delning på framför allt går 
på längden. I hög grad avspeglar denna en gemensam underliggande dimension, 
som dock kan beskrivas på olika sätt. Det har att göra med skillnaden mellan 
kust och inland samt mellan stad och landsbygd. Vissa sätt att beskriva dessa 



 4

skillnader passar bättre i olika delar av Norrland. Västerbotten och Norrbotten 
är tydligt uppdelat i kust, fjäll och inland medan detta inte passar i Jämtland 
eller Västernorrland. 

Ett annat sätt att illustrera hur Norrland är delat på längden är att utgå ifrån 
skillnaderna i befolkningsutveckling, som varit så framträdande under efter-
krigstiden. De flesta kommuner har minskat medan några har expanderat. Detta 
har bidragit till de olikheter i villkor som råder mellan olika delar av Norrland. 
Kartan i figur 1.1 illustrerar hur dessa skillnader i hög grad delar Norrland – 
mellan de expanderande bygderna i främst kustområdena och inlandskommuner 
med olika grad av befolkningsminskning. Det kan emellertid noteras att det finns 
några kommuner som sticker ut från detta mönster.  Trots läget i inlandet har 
Jämtland tre växande kommuner, nämligen Krokom, Åre och Östersund. 
Örnsköldsvik och Kramfors har goda positioner vid kusten men har ändå 
minskat i befolkningstal under de senaste decennierna.  

Figur 1.1 Befolkningsutvecklingen i Norrlandskommunerna 1970-2010. 

 
Anmärkning: De starkt minskande kommunerna är de som tappat mer än 25 procent av sitt 
befolkningstal medan de med måttlig minskning har förlorat mindre än 25 procent. 
 
Indelningen i kommuner efter befolkningsutveckling får utgöra utgångspunkt för 
en beskrivning av hur Norrland är delat på längden. I tabell 1.1 sammanfattas 
hur demografi och arbetsmarknad skiljer sig åt mellan norrlandskommuner med 
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olika typer av befolkningsutveckling. Vi skiljer mellan de som minskat sin 
befolkning kraftigt, de som minskat måttligt och de som ökat sin befolkning 
under de senaste 40 åren.  

Tabell 1.1 Demografi och arbetsmarknad hos norrlandskommuner med olika 
befolkningsutveckling 1970-2010. Medelvärden. 

 
Starkt 

minskande 
Måttligt 

minskande Ökande 

Folkmängd 8 029 14 776 45 506 
Andel boende i tätorter 17,3 43,1 62,2 
Andel under 17 år 17,6 18,6 19,9 
Andel över 65 år 26,6 24,4 19,5 
Andel utrikes födda 8,1 6,3 9,5 
    

Medelinkomst 2008, kr 205 814 210 972 222 675 
Arbetslöshet (öppet arbetssökande) 4,4 4,3 4,1 
Förvärvsintensitet 77,8 78,3 76,7 
    

Sysselsatta i jord- och skogsbruk 7,0 5,0 2,8 
Sysselsatta i gruvor, industri, byggande 25,2 23,6 20,0 
Sysselsatta i offentlig och privat service 66,1 69,7 75,8 
Andel med eftergymnasial utbildning 13,3 15,3 20,9 
Antal kommuner 21 11 12 

Anmärkning: Uppgifterna avser 2010 om inget annat anges. De starkt minskande kommunerna 
är de som tappat mer än 25 procent av sitt befolkningstal medan de med måttlig minskning har 
förlorat mindre än 25 procent. Källor: SCB, Arbetsförmedlingen. 
 
Nästan hälften av norrlandskommunerna har tappat mer än en fjärdedel av sin 
befolkning under de senaste 40 åren. Särskilt markant är detta i Åsele (-43 %), 
Pajala (-42 %) och Överkalix (-41 %). Endast 12 kommuner har ökat och bland 
dessa sticker Umeå (+66 %) ut, men även Luleå (+26 %), Piteå (+25 %) och 
Östersund (+19 %) hör till dem som har haft stark befolkningstillväxt under 
perioden. En närmare granskning av den senaste tioårsperioden visar att det då 
bara är sju kommuner som ökat. Umeå ökar mest, följt av Åre och Luleå. Mycket 
tyder på att befolkningsminskningen kommer att fortsätta i de flesta av de 
kommuner som redan drabbats av tillbakagång (Korpi 2004, Ansvarskommittén 
2006). 

Tabellen illustrerar de tydliga skillnader i demografi som råder mellan de 
olika typerna av kommuner. De kommuner som tappar mest är de som redan är 
minst, har störst andel boende i glesbygd och har den äldsta befolkningen. I de 
expanderande kommunerna bor de flesta i tätort och befolkningen är för-
hållandevis ung. Här är också en större andel av befolkningen född utomlands. 

Utöver detta är också möjligheterna att försörja sig bättre i de expanderande 
kommunerna, vilket bland annat kommer till uttryck i högre genomsnitts-
inkomst och lägre arbetslöshet. Att förvärvsintensiteten trots detta inte är högst i 
de expanderande kommunerna beror sannolikt på en stor andel studerande. 
Tabellen illustrerar också tydligt de skillnader i sysselsättningsstruktur som 
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råder mellan olika kommuner. Servicenäringarna har betydligt större betydelse i 
de expanderande kommunerna medan kommuner som tappar i befolkning har 
ett större beroende av jord- och skogsbruk samt gruvor och industri. Även den 
högre utbildningsnivån tyder på att det finns en mer mångfasetterad arbets-
marknad i de kommuner som växer. 

Förutsättningarna för utveckling skiljer sig kraftigt åt mellan landsbygden och 
de områden som expanderar. Trots nya råvarufyndigheter i många landsbygds-
kommuner är effekterna på sysselsättning och befolkning hittills marginella. 
Under uppbyggnadsskedet anlitas ofta tillfällig och inhyrd arbetskraft. De 
bestående konsekvenserna är osäkra även om gruvnäringens expansion på sina 
håll förefaller lovande. Turismen har varit framgångsrik i t.ex. Västra Jämtland 
och Tärnaby/Hemavan, men förmår inte mer generellt vända befolknings-
nedgången i landsbygdskommunerna. Dessa har också svårt att attrahera 
företagsamhet som kräver högutbildad arbetskraft.  

I städerna är villkoren annorlunda. Välutbildad arbetskraft ger möjlighet till 
utveckling av mer kunskapsintensiva företag. Samtidigt finns bättre underlag för 
kommersiell service, utbildningsenheter och kulturinstitutioner. Detta fungerar 
också attraherande på den omgivande landsbygden. Kring städerna finns 
pendlingsomland som ytterligare utvidgar den lokala arbetsmarknaden. Trots 
befolkningsökningen känner emellertid även dessa städer av ett sug från 
storstadsområdena. Det är därför högst osäkert ifall den positiva trenden kan 
vidmakthållas överallt. 

Tabell 1.2 Medborgarnas välbefinnande i norrlandskommuner med olika 
befolkningsutveckling 1970-2010. Medelvärden. 

 
Starkt 

minskande 
Måttligt 

minskande Ökande 

SCB:s medborgarundersökningar:    

Nöjd med kommunen som plats 59,6 63,1 65,9 
Nöjd med kommunens service 50,1 52,0 57,1 
Nöjd med inflytandet 37,1 37,9 42,3 

    

SCB:s Jämställdhetsindex 152,6 145,7 134,5 
RFSL:s HTB-index 2,14 2,20 2,49 
Ohälsa 59,5 54,8 52,5 
Anmälda brott per 100 000 inv 7 721 8 192 10 890 
Antal kommuner 21 11 12 

Anmärkning: De starkt minskande kommunerna är de som tappat mer än 25 procent av sitt 
befolkningstal medan de med måttlig minskning har förlorat mindre än 25 procent. SCBs 
medborgarundersökningar genomförs i representativa medborgarurval i kommuner som valt att 
delta. Uppgifterna från medborgarundersökningen bygger på totalt 33 kommuner (14, 8 resp 11 
i respektive kommungrupp) och gäller för varje kommun den senast genomförda under-
sökningen. SCB:s jämställdhetsindex är en sammanvägning av olika faktorer som speglar 
förekomst av skillnader mellan kvinnor och män. Höga värden innebär stora skillnader. HTB-
indexet väger samman aspekter som speglar lokalsamhällets HTB-vänlighet. Ohälsa beräknas 
som antal ohälsodagar per person och år.  
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Även när det gäller medborgarnas välbefinnande i övrigt klarar sig de expande-
rande kommunerna i de flesta fall bättre än de kommuner som tappar befolkning 
(tabell 1.2). Medborgarna i tillväxtkommunerna är klart mycket mer nöjda med 
kommunen som en plats att bo på, med den kommunala servicen och med 
möjligheten till inflytande över de kommunala besluten. Dessutom är olika typer 
av skillnader mellan män och kvinnor mindre (enligt SCBs jämställdhetsindex, 
som egentligen uttrycker graden av ojämlikhet), inställningen till HTB-personer 
är mer positiv och hälsoläget är bättre (dvs mindre ohälsa). Den enda indikator 
som avviker är förekomsten av rapporterade brott. Sådant är vanligare i de 
kommuner som expanderar. 

Kanske ställer det delade Norrland krav på en regional utvecklingspolitik som 
tydligare tar hänsyn till att utvecklingsförutsättningarna är så olika i dess olika 
delar. Regionerna bör uppmuntra städerna att profilera sig och förstärka sin 
attraktionskraft som städer. En regionalpolitik för landsbygdskommunerna 
handlar om att identifiera nischer som gör att dessa kan minimera befolknings-
tappet och samtidigt skapa goda livsvillkor för de som bor och verkar där. 

Norrländsk regionstudie 2010 
Denna rapport utgör slutprodukten från forskningsprojektet ”Norrländsk 
regionstudie 2010”, som studerat regionaliseringen av norra Sverige. Projektet 
har finansierats av landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands 
län samt av Umeå universitet. I projektet ingår forskare från statsvetenskap, 
kulturgeografi, ekonomisk historia, genusvetenskap och medie- och kommunika-
tionsvetenskap. Forskarna är verksamma vid Umeå universitet, Luleå Tekniska 
Universitet och Mittuniversitetet. De svarar självständigt för undersökningarnas 
uppläggning och analyser.  

I en del av projektet studeras processerna kring regionbildning i norra 
Sverige. Det innefattar till exempel studier av vilka de relevanta aktörerna är, 
vilka förhandlingar som förekommit, vilka avgöranden som träffats och vilka 
resultat detta ledde till. Analyserna bygger främst på officiella dokument, artiklar 
från dagspress samt på intervjuer med inblandade politiker och centrala 
bedömare. 

Den andra delen av projektet består av studier av medborgarnas uppfatt-
ningar om regionalisering och olika förutsättningar för regional utveckling. 
Medborgarundersökningen – Medborgare i Norr 2010 – genomfördes under 
perioden september 2010-februari 2011 bland ett slumpmässigt urval om 4000 
personer i åldersgruppen 15-85 år bosatta i något av de fyra nordligaste länen. 
När insamlingsarbetet avslutats hade enkäten besvarats av 64 procent. 
Undersökningens genomförande och till en del även frågornas innehåll har 
samordnats med liknande studier i Skåne och Västra Götaland. Avsikten är att 
därigenom göra det möjligt att jämföra regionaliseringarna i södra, västra och 
norra Sverige. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med 
liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid 
i fråga om till exempel uppfattning om regionen, regional identitet och 
demokrati. 
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Norrländsk regionstudie 2010 är en uppföljning av den undersökning av 
regionaliseringsprocessen som genomfördes under 2008-2009 och som 
redovisades i rapporten ”Kan norra Sverige regionaliseras?”. Rapporten bidrog 
med viktiga kunskaper om förutsättningarna för Norrlands regionalisering. 
Forskarna kunde tydliggöra de vägval som ledde till att det blev två 
regionalternativ. De enkätundersökningar som ingick kunde bland annat påvisa 
att det finns en stark norrländsk identitet bland norrlänningarna, att man har 
blandade inställningar till nya regioner och att man har en klar orientering mot 
omvärlden med i huvudsak positiva uppfattningar om globaliseringens 
konsekvenser. I 2010 års undersökning upprepas många av frågorna för att 
kunna fånga in förändringar, men vissa frågor, till exempel om medievanor, 
partival samt om kvinnors och mäns inställning till hur regionen bör utvecklas, 
är helt nya. 

Bokens innehåll och disposition 
Vad verkar sammanhållande i Norrland och vad är det som skiljer åt? Denna bok 
tar sin utgångspunkt i en prövning av i vad mån de skillnader på tvären och 
längden som råder i Norrland även återspeglas i strävandena att åstadkomma 
nya regioner och i medborgarnas uppfattningar om olika aspekter på 
regionalisering och regional utveckling. I vad mån råder enhetlighet bland 
norrlänningarna, t.ex. i form av en gemensam norrländsk identitet eller andra 
faktorer som gör att de som bor i Norrland avviker från svenskarna i övrigt? Vad 
betyder detta för förutsättningarna för regionalisering? Vilka indelningar i 
regioner är möjliga? Återspeglas skillnaderna i medborgarnas uppfattningar? 
Gör norrlänningarna olika bedömningar om utvecklingsförutsättningar, demo-
krati och regionalisering beroende på om man bor i en expanderande kommun 
eller i en kommun som tappar befolkning? Vad betyder norrlandsidentiteten 
jämfört med andra identiteter? Spelar landstingsvalen en egen roll i förhållande 
till kommun- och riksdagsval? Är medievanor, kulturkonsumtionsmönster och 
internationell orientering olika i Norrlands olika delar? Finns det skillnader 
mellan kvinnors och mäns inställning till förutsättningarna för regional 
utveckling och ser detta olika ut i kust och inland?  

Den övergripande frågan om vad som förenar och vad som skiljer åt har fått 
styra bokens innehåll. I kapitel 2 skildras arbetet med regionalisering under 
2010 och 2011 så som det gestaltat sig bland de lokala och regionala politiska 
aktörerna. Boken i övrigt är en genomgång av olika aspekter på Norrland och 
regionaliseringens förutsättningar på basis av analyser av medborgar-
undersökningen. I kapitel 3 behandlas frågan om hur medborgarna ser på 
regionaliseringen och kapitel 4 ägnas åt medborgarnas demokratiuppfattningar 

Efter detta följer två kapitel om norrlänningarna som väljare. Kapitel 5 
analyserar 2010 års val i Norrland och i kapitel 6 diskuteras i vad mån 
landstingsvalet är det glömda valet. Kapitel 7 ägnas åt norrlänningarnas 
medievanor och kapitel 8 åt förekomsten av olika slags territoriella identiteter. I 
kapitel 9 undersöks det praktiska jämställdhetsarbetet i form av fördelning av 
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ansvar mellan kvinnor och män i de norrländska hemmen och i kapitel 10 
studeras norrlänningarnas fritidsvanor. 

Kapitel 11-14 ägnas åt de regionala utvecklingsfrågorna i norra Sverige. En 
nulägesbeskrivning sammanfattas i kapitel 11 och i kapitel 12 studeras 
norrlänningarnas framtidsperspektiv. Kvinnors och mäns uppfattningar om 
utvecklingsförutsättningar analyseras i kapitel 13 och kapitel 14 relaterar 
Norrlands utveckling till globalisering och invandring. I bokens sista kapitel dras 
trådarna från analysen samman till slutsatser om de mönster som framträder. Vi 
återkommer då till den övergripande frågan om Norrlands delning på tvären och 
längden och diskuterar i vad mån Norrland kan ses som ett enhetligt begrepp. 
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