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3. Den ljumma regionopinionen 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Medborgarnas intresse för regionfrågan avtar 
Vilka förutsättningar bör råda för att man ska kunna få till stånd en regiona-
lisering? Ur kommun- och landstingspolitikernas perspektiv är det framför allt 
den större enhetens möjligheter till stordriftsfördelar och regional kraftsamling 
som varit vägledande. Regioner förväntas också ge Norrland en mer samman-
hållen röst gentemot myndigheter, andra landsändar och internationella organ. 
Men i regioner som gör anspråk på demokratisk legitimitet är medborgarnas 
perspektiv avgörande. Folkets åsikter om bildandet av nya regioner utgör en 
komponent, men det är också viktigt i vad mån och på vilket sätt medborgarna 
involveras i själva beredningsprocessen. Förekomsten av norrländska identiteter, 
medborgarnas uppfattningar om vad som skapar förutsättningar för en regional 
kraftsamling och bedömningar av Norrlands ställning i ett internationellt 
perspektiv kan också ha betydelse. Länsgränsöverskridande aktiviteter bland 
medborgarna, såsom dessa kommer till uttryck i till exempel arbetspendling, 
fritidsaktiviteter, kulturkonsumtion och medievanor bör också vägas in när 
förutsättningarna för regionalisering ur ett medborgarperspektiv bedöms. 

I detta kapitel begränsas dock analysen till medborgarnas inställning i region-
frågan. Andra aspekter på regionalisering diskuteras i bokens övriga kapitel. När 
det gäller att fånga in medborgarnas uppfattningar om regionalisering beror 
resultatet i viss mån på hur frågan formuleras. I detta kapitel kommer vi att 
använda av oss flera mått för att kunna ge en mer mångfasetterad bild av region- 
opinionen. 

Så snart Ansvarskommittén (2007) lagt sitt förslag om att ersätta landstingen 
med större och mer slagkraftiga regioner inledde norrlandspolitikerna processen 
med att få till stånd sådana regioner i norra Sverige. Regionfrågan kom att bli 
framträdande i norrlandsdebatten under 2008 och 2009. Den undersökning vi 
genomförde bland ett urval norrlänningar i slutet av 2008 (Lidström 2009) 
visade att cirka 80 procent av norrlänningarna hade bestämda uppfattningar i 
regionfrågan, vilket tyder på ett mycket stort engagemang. Detta kan jämföras 
med läget i Västra Götaland 1998, dvs. omedelbart innan denna region 
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etablerades, då bara drygt 55 procent av dess medborgare hade någon åsikt i 
denna fråga. Trots att regionförslaget var mer konkret i Västra Götaland var 
åsikterna mer elaborerade i norra Sverige. 

Under senare år är det dock uppenbart att frågan om nya regioner inte haft 
samma aktualitet i den norrländska samhällsdebatten. Visserligen är den levan-
de bland många ledande kommun- och landstingspolitiker, vilket framgått av 
föregående kapitel. Men som allmänt samtals- och debattämne har den avtagit i 
betydelse. I 2010 års undersökning har andelen med bestämda uppfattningar 
sjunkit till drygt 65 procent. Detta är visserligen alltjämt högre än de värden som 
uppmättes i Västra Götaland, men tyder ändå på att frågan inte är lika het som 
tidigare i Norrland. 

Både 2008 och 2010 bad vi medborgarna bedöma sina egna kunskaper i 
regionfrågan. Även svaren på dessa frågor tyder på ett minskat engagemang. 
Resultaten sammanfattas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Kunskap om regionfrågan 2008 och 2010. Kolumnprocent. 

 2008 2010 
Ja, väldigt mycket 2 2 
Ja, ganska mycket 14 11 
Ja, lite 59 58 
Nej, inte alls 25 29 
Summa 100 100 
Antal svar 2 329 2 288 

Anmärkning: Följande fråga ställdes: Känner Du till något om de pågående diskussionerna om 
nya regioner i de fyra nordligaste länen? 
 
Andelen personer som anser sig kunna väldigt mycket om frågan är, som synes, 
mycket liten men konstant. Övriga kategorier som anser sig vara någorlunda 
kunniga har dock minskat. Att engagemanget i regionfrågan minskar är 
problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv med tanke på att legitima regioner 
förutsätter engagerade medborgare – vare sig man är för eller emot. Den dag 
skarpare förslag till regioner föreligger är det dock rimligt att tänka sig att 
intresset ökar igen. 

Stabila uppfattningar om nya regioner 
När det gäller uppfattningar i själva sakfrågan, dvs om regioner i huvudsak är 
förknippade med fördelar eller nackdelar, är åsiktsläget i stort sett oförändrat 
mellan 2008 och 2010. På den direkta frågan framstår de flesta som kritiska till 
större regioner. En svårighet vid jämförelsen är emellertid att frågorna har olika 
formulering vid de bägge tillfällena. År 2008 fanns två tydliga förslag till nya 
regioner – Region MittSverige som omfattade Jämtlands läns landsting samt 
Sundsvalls och Ånge kommuner och Region Norrland som omfattade 
landstingen i Norrbotten, Västerbotten och återstoden av Västernorrlands läns 
landsting. När 2010 års undersökning skulle genomföras var dock dessa inte 
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längre självklara utan flera olika alternativ förekom i debatten. De viktigaste av 
dessa var att (1) slå samman de fyra nordligaste landstingen till en region, (2) slå 
samman landstingen till två regioner och (3) att varje landsting skulle bilda var 
sin region. I 2010 års undersökning bad vi respondenterna ta ställning till vart 
och ett av dessa alternativ med avseende på om man i huvudsak ser fördelar, i 
huvudsak ser nackdelar eller om det både finns för- och nackdelar med dem. Det 
var också möjligt att ange att man inte hade någon uppfattning. Svarsfördel-
ningarna från både 2008 och 2010 års undersökningar redovisas i tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Medborgarnas uppfattningar om olika regionalternativ 2008 och 
2010. Radprocent. 

 

Mest 
för- 

delar 

Var-
ken 
eller 

Mest 
nack- 
delar 

Ingen 
upp-

fattning 

Pro-
cent-

balans 
Antal 
svar 

Norrlänningarna 2008:       

De två föreslagna regionerna 22 20 38 20 -16 2 304 

Norrlänningarna 2010:       

Varje landsting bildar egen 
region 

 
27 

 
22 

 
15 

 
34 

 
+12 

 
2 281 

De fyra landstingen slås ihop 
till två större regioner 

 
19 

 
14 

 
33 

 
34 

 
-14 

 
2 288 

De fyra landstingen slås ihop 
till en stor region 

 
14 

 
  7 

 
46 

 
33 

 
-31 

 
2 291 

Anmärkning: Procentbalansen utgörs av procentskillnaden mellan mest fördelar och mest 
nackdelar. De två alternativ som var aktuella 2008 var Region MittSverige (Jämtlands läns 
landsting samt Sundsvall och Ånge kommuner) och Region Norrland (landtingen i Norrbottens 
och Västerbottens län samt återstoden av Västernorrlands läns landsting). 
 
Medborgarna föredrar att varje landsting bildar egen region medan stödet för 
var och en av de två sammanslagningsalternativen är svagare. Det alternativ 
2010 som gällde att slå ihop landstingen till två större regioner är det som 
närmast motsvarar de förslag som var aktuella 2008. Att döma av balansmåttet 
är opinionsläget stabilt men det är klart färre som har bestämda åsikter i frågan. 

Om man i stället för bara det aktiva stödet vill få en bild av hur många det är 
som åtminstone kan tolerera de olika regionförslagen ökar procentandelarna 
genomgående. Vi antar då att de som varken ser för- eller nackdelar kan tänka 
sig att acceptera de olika alternativen. Då kan 49 procent tänka sig att varje 
landsting bildar egen region, 33 procent accepterar en sammanslagning till två 
regioner och 22 procent en sammanslagning till en stor norrlandsregion.  

Väljer vi i stället att försöka uppskatta den maximala acceptansen för någon 
form av större sammanslagen region uppgår detta till ca 36 procent. Till denna 
grupp räknas dels de som ser mest fördelar med en eller två regioner, dels de 
som säger att det varken finns fördelar eller nackdelar med bägge förstorings-
alternativen.  
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För de fortsatta analyserna behöver vi emellertid ett mått som sammanfattar 
medborgarnas ståndpunkt i regionfrågan. Vi gör det genom att utifrån enkät-
svaren dela in respondenterna i fyra kategorier av regionalister: 

 
• Enregionalister: Ser i huvudsak fördelar med att de fyra landstingen slås 

ihop till en region. 

• Tvåregionalister: Ser i huvudsak fördelar med att de fyra landstingen slås 
ihop till två regioner, men vill inte ha en stor norrlandsregion. 

• Länsregionalister: Ser i huvudsak fördelar med att varje landsting bildar 
egen region och anser att man inte ska slå ihop dem till större regioner. 

• Utan åsikt: Saknar uppfattning om samtliga alternativ eller tycker att för- 
och nackdelar väger lika tungt för alla. 

 
Svarsfördelningen framgår av figur 3.1. 

Figur 3.1 Norrlänningarnas regionaliseringsuppfattningar 2010. Procent. 

 

Anmärkning: Enregionalister föredrar i första hand en region för hela Norrland, tvåregiona-
lister föredrar två regioner, medan länsregionalister i första hand vill att varje län ska bilda egen 
region.  
 
Fördelningen visar tydligt att förutom de som saknar åsikt i frågan vill de flesta 
att varje län ska bilda en egen region. Slår man ihop de bägge regionaliserings-
kategorierna är dock stödet för någon slags regionalisering störst. 

Det har stor betydelse var man bor i norra Sverige för vilken uppfattning man 
har i regionfrågan. Tabell 3.3 sammanfattar svarsfördelningen fördelat både på 
län och efter kommunstorlek. 
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Tabell 3.3 Norrlänningarnas regionaliseringsuppfattningar, fördelat på län och 
kommunstorlek. Radprocent. 

 

En-
regiona-

lister 

Två-
regiona-

lister 

Läns-
regiona-

lister 
Utan 
åsikt N 

Samtliga, procent 17 13 27 44  
N 311 232 504 808 1 855 

Län:      
Norrbottens län 12 5 45 38 459 
Västerbottens län 17 10 24 50 562 
Västernorrlands län 20 18 17 45 563 
Jämtlands län 19 19 26 37 271 

Kommunstorlek:      
Små kommuner 12 11 26 52 235 
Mellanstora kommuner 16 11 31 42 586 
Stora kommuner 18 14 25 43 1 034 

Befolkningsutveckling 1970-
2010:      

Starkt minskande 16 10 25 49 347 
Måttligt minskande 18 14 22 46 360 
Ökande 17 13 29 41 1 146 

Anmärkning: De som ej svarat på någon av frågorna om regionaliseringsalternativen ingår inte i 
analysen i tabellen. Dessa uppgår till 496 personer eller 21 procent av alla svarande. Små 
kommuner definieras som kommuner med färre än 10 000 invånare, mellanstora kommuner 
som kommuner med 10 000–50 000 invånare och stora kommuner som kommuner med mer 
än 50 000 invånare. De starkt minskande är kommuner som under perioden 1970-2010 tappat 
mer än 25 procent av sitt befolkningstal medan de med måttlig minskning förlorat mindre än 25 
procent.  

 
Det kan noteras att både enregionalister (som vill ha en samlad Norrlandsregion) 
och tvåregionalister (föredrar två regioner i Norrland) fördelar sig efter i stort 
sett samma regionala mönster. Det är framför allt i Jämtland och Västernorrland 
samt i de större städerna som stödet för större regioner är störst. Länsregiona-
listerna (som vill att varje landsting ska bilda egen region) finns framför allt i 
Norrbotten, i de mellanstora kommunerna samt i de kommuner som ökar sin 
folkmängd. Västerbottningarna utmärker sig genom i högre grad än andra sakna 
åsikt i frågan. Detsamma gäller de som bor i de små och befolkningsmässigt 
starkt minskande kommuner. Man skulle ha kunnat tänka sig att stödet för 
större regioner skulle ha varit störst i de mest expansiva kommunerna, men så 
tycks inte vara fallet.  

Vi har inte tillräckligt många enkätsvar för att kunna säga något säkert om 
åsikterna i varje kommun, annat än i de allra största. Grupper av kommuner i 
form av landstingsvalkretsar kan dock användas för att analysera den geogra-
fiska variationen. För att detta skall vara möjligt måste vi dock slå ihop en- och 
tvåregionalister till en kategori som vi kallar ”regionalister”. Resultaten från 
denna analys sammanfattas i tabell 3.4.  
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Tabell 3.4 Norrlänningarnas regionaliseringsuppfattningar, fördelat på 
landstingsvalkretsar. Radprocent. 

Landstingsvalkrets (med kommuner) och län 

Regio-
na-

lister 

Läns-
regiona-

lister 
Utan 
åsikt N 

Malmfälten (Kiruna, Gällivare) 15 39 46 74 
Boden-Jokkmokk 19 52 30 64 
Östra (Överkalix, Kalix, Övertorneå, Pajala, 
Haparanda) 14 54 32 78 
Luleå 22 44 34 151 
Pite älvdal (Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog) 14 40 46 92 

Hela Norrbottens län 17 45 38 459 

Västerbotten norra (Skellefteå) 24 29 47 155 
Västerbotten västra (Sorsele, Storuman, Vilhel-
mina, Dorotea, Åsele, Malå, Lycksele, Norsjö) 26 19 55 95 
Västerbotten södra (Umeå, Nordmaling, Vännäs, 
Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Robertsfors) 27 22 51 302 

Hela Västerbottens län 26 24 50 562 

Nolaskogs (Örnsköldsvik) 44 9 47 122 
Ådalen (Härnösand, Kramfors, Sollefteå) 36 17 47 155 
Medelpad (Sundsvall, Ånge, Timrå) 37 20 43 286 

Hela Västernorrlands län 38 17 45 563 

Jämtland västra (Krokom, Åre, Berg, Härjedalen) 36 27 37 84 
Östersund 38 26 36 135 
Jämtland östra (Strömsund, Ragunda, Bräcke) 40 23 37 52 

Hela Jämtlands län 38 26 37 271 

Alla fyra länen 29 27 44 1 855 

Anmärkning: Medelpad består egentligen av två landstingsvalkretsar men har av tekniska skäl 
slagits samman till en i denna analys. 
 
Trots att frågorna formulerats annorlunda än i 2008 års undersökning går det 
ändå att dra slutsatsen att mönstret är oförändrat: Svagt stöd för större regioner 
i nordligaste och östligaste Norrbotten och starkt stöd i de två sydligaste länen. 
Allra starkast är stödet för större regioner i Nolaskogs valkrets, dvs i Örn-
sköldsviks kommun. Den länsregionala uppfattningen har sina starkaste fästen i 
Boden-Jokkmokk och i östra Norrbotten. Även om det finns skillnader mellan 
landstingsvalkretsarna går ändå de avgörande skiljelinjerna mellan länen. Detta 
leder till slutsatsen att det finns stora inre skillnader inom Norrland i 
regionfrågan, men dessa följer i första hand länsgränserna. Som tidigare visats 
har det också betydelse om man bor i en stad, i en mellanstor kommun eller i en 
liten kommun. 

Utöver geografisk hemvist spelar också personliga egenskaper en roll för 
vilken inställning man har i regionfrågan. Fördelningen på kön, ålder och 
utbildningsnivå sammanfattas i tabell 3.5. 
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Tabell 3.5 Kön, ålder, utbildningsnivå och regionaliseringsuppfattning. 
Radprocent. 

 

En-
regiona-

lister 

Två-
regiona-

lister 

Läns-
regiona-

lister 
Utan 
åsikt N 

Kön:      
Kvinnor 11 12 29 48 875 
Män 23 13 25 39 849 

Ålder:      
15-29 år 13 6 13 68 242 
30-49 år 18 11 30 42 495 
50-64 år 20 14 29 38 569 
65-85 år 14 16 30 41 529 

Utbildning:      
Låg 11 7 28 55 477 
Medel 17 12 28 43 933 
Hög 24 19 25 32 407 

 
Enregionalisterna utgörs i första hand av män, medelålders och högutbildade. 
Alternativet med två regioner stöds företrädesvis av äldre och högutbildade. Det 
kan mycket väl tänkas att det starkare stöd för större regioner som finns i 
städerna hänger samman med att det är fler högutbildade i dessa. Länsregiona-
listerna är jämnt spridda bland kategorierna med undantag för att de är svagare 
företrädda bland de yngsta. De yngre, tillsammans med kvinnor och lågutbil-
dade, saknar i högre grad än andra åsikt. Sammantaget motsvarar detta det 
mönster som framkom i 2008 års undersökning. Några större förskjutningar 
bland olika grupper av individer har alltså inte skett. 

En trolig förklaring till skillnader i regionuppfattning skulle kunna vara att 
man i olika grad känner samhörighet med eller har en identitet som är starkt 
kopplad till det egna länet eller till Norrland som helhet. I tabell 3.6 samman-
fattas resultaten av analysen i fråga om identiteter och samhörigheter. 

  



 56

Tabell 3.6 Norrlänningarnas regionaliseringsuppfattningar, fördelat på 
territoriella samhörigheter och identiteter. Radprocent. 

 

En-
regiona-

lister 

Två-
regiona-

lister 

Läns-
regiona-

lister 
Utan 
åsikt N 

Samtliga, procent 17 13 27 44  
N 311 232 504 808 1 855 

Territoriell identitet:      
Som länsbo 15 12 29 44 1330 
Som norrlänning 17 13 29 42 1 116 

Stor samhörighet med andra:      
I det egna länet 18 13 30 39 564 
I de fyra nordligaste länen 27 11 28 35 235 

Anmärkning: Territoriell identitet som länsbo avser andel som angivit 6 eller 7 på en skala 1-7 
på frågan till boende i Norrbotten om i vad mån beteckningen norrbottning passar in på vad 
man känner att man är, och motsvarande för boende i Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtlands län. 1 motsvarar alternativet ”passar inte alls” och 7 alternativet ”passar helt och 
fullt”. Identitet som norrlänning gäller i vad mån beteckningen Norrlänning passar in på vad 
man känner att man är. De som har stor samhörighet med andra har angivit 6 eller 7 på en skala 
1-7 på frågan om man känner samhörighet med andra. 
  

Samhörighet med andra i de fyra nordligaste länen hänger, som förväntat, 
samman med att man förespråkar en region för de fyra nordligaste länen. Medan 
17 procent av alla norrlänningar är enlänsregionalister uppgår denna andel till 27 
procent bland dem som känner stor samhörighet med andra i de fyra nordligaste 
länen.  Det är emellertid lite förvånande att notera att det i övrigt knappast finns 
några signifikanta samband mellan territoriell identitet och samhörighet å ena 
sidan och uppfattning i regionfrågan å den andra. I huvudsak är det således 
andra faktorer än identitet och samhörighet som avgör vad man tycker i 
regionfrågan.  

Utöver alla andra förklaringar har också regionfrågan en tydlig partipolitisk 
dimension. På nationell nivå tycks skiljelinjen framför allt gå mellan modera-
terna och övriga partier. På regional och lokal nivå kan dock andra mönster 
uppträda. Även på medborgarnivå finns det skillnader i uppfattning i region-
frågan, beroende på vilket parti man sympatiserar med. Jämfört med 2008 års 
undersökning kvarstår huvudmönstret i den meningen att sympatisörer till 
borgerliga partier är mer positivt inställda till större regioner än vad de som 
stöder rödgröna partier är. De största skillnaderna är dock att folkpartiets 
sympatisörer nu framstår som de mest positiva medan kristdemokraternas 
väljare, som 2008 var de mest positiva, nu har en betydligt svagare tilltro till 
större regioner. Resultaten sammanfattas i figur 3.2. 
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Figur 3.2 Partival i riksdagsvalet 2010 och regionaliseringsuppfattning. Andel 
regionalister. 

 

Anmärkning: Med regionalister menas de som föredrar antingen en eller två regioner för hela 
Norrland.  
 
Det visar sig också att de som anger sig stå klart till höger i politiken blivit 
mindre positiva till större regioner. I 2008 års undersökning var sambandet 
mellan vänster-höger-attityd och inställning i regionfrågan tydligt linjär: ju mer 
till höger desto mer positiv till större regioner. År 2010 är inte sambandet lika 
entydigt, vilket framgår av figur 3.3. 

Figur 3.3 Vänster-högerposition och regionaliseringsuppfattning. Procent. 
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Regionfrågan har varit politiskt turbulent i många landsting och tycks ha givit 
upphov till vissa förskjutningar i opinionen mellan 2008 och 2010. Den 
allmänna bilden av mindre motstånd mot större regioner bland sympatisörer för 
de borgerliga partierna (utom Kristdemokraterna) och skepsis hos socialdemo-
krater och vänsterpartister kvarstår dock. 

Det blir både bättre och sämre med större regioner 
Förutom den direkta frågan om bedömningar av för- och nackdelar med olika 
regionalternativ har vi också bett respondenterna ta ställning till ett antal 
tänkbara konsekvenser av att bilda nya och större regioner. Tanken var att få ett 
underlag för mer nyanserade analyser som tar hänsyn till ett bredare underlag 
än bara frågan om ja eller nej till olika typer av regioner. Bedömningarna av 
konsekvenserna sammanfattas i tabell 3.7. 

Tabell 3.7 Bedömning av tänkbara konsekvenser av att bilda större direktvalda 
regioner. Procent. 

 
Stämmer 
helt/delvis 

Stämmer 
knappast/ 
inte alls 

Procent-
balans 

Ökar norra Sveriges konkurrenskraft 39 26 +13 
Förbättrar demokratin 17 47 -30 
Stärker områdets ekonomiska utveckling 35 29 +6 
Missgynnar delar av regionen 50 15 +35 
Skapar bättre förutsättningar för specialistsjukvård 47 19 +28 
Skapar större samhörighet bland medborgarna 
i norra Sverige 29 37 -8 

Anmärkning: Procentbalansmåttet utgörs av procentskillnaden mellan mest de som anger att 
det stämmer helt/delvis och de som anger att det knappas/inte alls stämmer. 
 
Bilden blir nu mer mångfasetterad. Trots att många, att döma av svaren på de 
tidigare frågorna, är tveksamma till att bilda större regioner i norra Sverige 
menar de flesta ändå att sådana skulle bidra till att öka landsändans konkurrens-
kraft och stärka dess ekonomiska utveckling. De skulle också bidra till att skapa 
bättre förutsättningar för specialistsjukvården. Men på minussidan menar de 
flesta att större regioner skulle leda till sämre demokrati, att vissa delar av 
regionen skulle missgynnas och (kanske lite förvånande) att de inte skulle bidra 
till större samhörighetskänsla bland norrlänningarna. Man skulle ju annars ha 
kunnat förvänta sig att regionala politiska institutioner skulle befrämja förståel-
sen mellan olika delar av norra Sverige. Även om det skulle kunna finnas vinster 
i form av ekonomi, utvecklingskraft och servicekvalitet tycks ändå nackdelarna 
överväga i norrlänningarnas samlade bedömning. 

De fyra första tänkbara konsekvenserna fanns med i 2008 års undersökning 
men också i de undersökningar som gjordes i anslutning till regionaliseringen i 
Västra Götaland och sydvästra Skåne. Vi kan därför både analysera förändringen 
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över tid i norra Sverige och jämföra med svaren i andra landsändar. I figur 3.4 
sammanfattas svaren från de olika undersökningarna. 

Figur 3.4 Uppfattningar om tänkbara konsekvenser av större direktvald region. 
Norra Sverige 2008 och 2010 samt Västra Götaland 2000 och 
sydvästra Skåne 2001. Procentbalans. 

 

Anmärkning: Procentbalansmåttet utgörs av procentskillnaden mellan mest de som anger att 
det stämmer helt/delvis och de som anger att det knappas/inte alls stämmer. 
 
I förhållande till de bedömningar som gjordes 2008 har norrlänningarnas 
förväntningar när det gäller större regioners betydelse för konkurrenskraft och 
ekonomisk utveckling skruvats ned något. De ligger nu i paritet med de 
förväntningarna medborgarna i Västra Götaland hade i samband med att dess 
region etablerades men är alltjämt högre än de som förelåg i sydvästra Skåne. 
Oron för de demokratiska konsekvenserna är oförändrade men däremot har 
rädslan för att delar av regionen skulle missgynnas minskat något. Det är dock 
tydligt att norrlänningarna alltjämt är starkt bekymrade för att större regioner 
ska leda till negativa konsekvenser för demokrati och inomregional stabilitet.  

I tabell 3.8 analyseras förhållandet mellan uppfattning i regionfrågan och hur 
man ser på tänkbara konsekvenser av större regioner. Det är knappast förvånan-
de att det råder ett starkt positivt samband: De som bedömer att konsekvenserna 
av större regioner är gynnsamma är också mer positiva till större regioner och 
framför allt till en stor region för hela Norrland. Den avgörande skillnaden går 
tydligt just mellan enregionalisterna och tvåregionalisterna. De som vill ha en 
region för hela Norrland bedömer effekterna som avsevärt mer gynnsamma än 
vad två- och länsregionalisterna gör. 

 



 60 

Tabell 3.8 Regionaliseringsuppfattningar och bedömningar av tänkbara 
konsekvenser av större regioner. Radprocent. 

Tänkbara konsekvenser 

En-
regiona-

lister 

Två-
regiona-

lister 

Läns-
regiona-

lister 
Utan 
åsikt N 

Ökar konkurrenskraften 37 24 19 20 774 

Förbättrar demokratin 50 21 12 17 347 
Stärka ekonomiska utvecklingen 40 25 19 16 695 
Delar av regionen missgynnas 18 16 48 18 796 
Bättre förutsättningar för 
specialistsjukvård 

 
34 

 
22 

 
26 

 
19 

 
880 

Större samhörighet bland 
medborgarna i norra Sverige 

 
44 

 
21 

 
15 

 
20 

 
574 

Anmärkning: Procenttalen anger den andel med respektive regionaliseringsuppfattning som 
helt eller delvis instämmer i påståendena om tänkbara konsekvenser. 
 

Det är notabelt hur bedömningarna i fråga om de demokratiska konsekvenserna 
delar medborgarna utifrån vilken uppfattning de har i regionfrågan. De som vill 
ha en stor Norrlandsregion anser också i allmänhet att detta skulle förstärka 
demokratin. Det argument för detta som förekommer i debatten är att en stor 
region skulle skapa större möjligheter för norrlänningarnas representanter att 
fatta beslut om Norrlands utveckling. De som är tvåregionalister och framför allt 
länsregionalisterna betonar i stället i högre grad de negativa konsekvenserna för 
demokratin som större regioner kan medföra. Argumenten bland dessa brukar 
framför allt gälla det ökade avstånd mellan medborgare och valda som större 
regioner kan leda till.  

Liknande mönster, med markanta skillnader i bedömningar av konsekvenser 
mellan förespråkare och motståndare till större regioner, framträder i fråga om 
möjligheten till större samhörighet och att delar av regionen missgynnas. Det är 
avsevärt fler av förespråkarna för en stor norrländsk region som tror att detta ska 
leda till större samhörighet bland norrlänningarna än vad de gör som hellre vill 
ha två regioner eller att länen skall kvarstå som regionala enheter. Storregion-
förespråkarna är också betydligt mindre oroliga för att delar av regionen ska 
missgynnas. Skillnaderna är emellertid klart mindre mellan personer med olika 
uppfattningar i regionfrågan när det gäller bedömningar av konsekvenser för 
specialistsjukvården. Oberoende av inställning i sakfrågan anser de flesta att det 
skulle gynna specialistsjukvården om man etablerade större regioner. 

Vi har tidigare kunnat konstatera att det finns ett visst samband mellan 
position på vänster-högerskalan och inställning i regionfrågan. De till höger är i 
allmänhet mer positivt inställda till större regioner. Vänster-höger-position har 
en påtaglig koppling till hur man bedömer vissa konsekvenserna av större 
regioner. Tabell 3.9 visar tydligt hur de till höger på skalan i högre grad tror att 
större regioner leder till bättre specialistsjukvård, ökad konkurrenskraft och 
bättre ekonomisk utveckling.  Övriga konsekvenser har inte denna koppling till 
vänster-högerskalan. 
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Tabell 3.9 Vänster-högerposition och bedömningar av tänkbara konsekvenser 
av större regioner. Procent. 

Tänkbara konsekvenser 
Klart till 
vänster 

Något till 
vänster 

Varken 
v eller h 

Något till 
höger 

Klart 
till 

höger 

Ökar konkurrenskraften 36 41 40 48 50 

Förbättrar demokratin 17 16 20 16 23 
Stärka ekonomiska utvecklingen 36 36 36 45 43 
Delar av regionen missgynnas 55 54 52 55 56 
Bättre förutsättningar för 
specialistsjukvård 

 
47 

 
48 

 
50 

 
56 

 
55 

Större samhörighet bland 
medborgarna i norra Sverige 

 
31 

 
29 

 
34 

 
31 

 
31 

Anmärkning: Procenttalen anger den andel som helt eller delvis instämmer i påståendena om 
tänkbara konsekvenser. 

 
Utöver dessa skillnader i fråga om placering på vänster-högerskalan följer 
uppfattningar om tänkbara konsekvenser med större regioner samma mönster 
som regionfrågan i stort. Det betyder t.ex. att män, medelålders och högutbilda-
de tenderar att bedöma att konsekvenserna i huvudsak är positiva. Detsamma 
gäller de som bor i Västernorrlands och Jämtlands län. Norrbottningarna 
tenderar att vara särskilt skeptiska till vad större regioner kan leda till. Boende i 
kommuner som ökat i befolkning under de senaste fyra decennierna har en mer 
positiv syn på konsekvenserna än vad man har i de som bor i kommuner som 
drabbats av befolkningsminskning gör.  

Slutsatser 
Det är tydligt att regionfrågan inte är lika aktuell bland norrlänningarnas år 2010 
som den var bara två år tidigare. Det bristande engagemanget är säkert ett 
uttryck för den osäkerhet som gäller i frågan. Det betyder också att i ett läge med 
mer skarpa förslag kan intresset komma att öka igen. Opinionsläget bland dem 
med uppfattningar är dock relativt oförändrat. Det finns en majoritet för 
alternativet att varje län ska bilda en egen region medan motståndet mot varje 
form av sammanslagning är stort. Särskilt alternativet att slå ihop alla fyra 
landsting till en region har betydligt fler motståndare än förespråkare. Män, 
högutbildade och medelålders är dock i mindre utsträckning motståndare till 
tanken på större regioner. Stödet är också större i Västernorrlands och 
Jämtlands län än i Norrbottens och Västerbottens län.  

Bilden blir dock mer mångfasetterad när man också ber medborgarna bedöma 
konsekvenserna av större regioner. De flesta instämmer i att större regioner 
skulle förstärka Norrlands konkurrenskraft och stärka områdets ekonomiska 
utveckling.  Reformen skulle också vara gynnsam för specialistsjukvården. Att 
nettoutfallet ändå blir negativt hänger sannolikt samman med att medborgarna 
är oroliga över demokratikonsekvenserna av större regioner och att sådana 
skulle kunna leda till att vissa delar av regionen skulle missgynnas.  
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Bilden kompliceras av resultat från SOM-institutets analyser av politikernas och 
medborgarnas uppfattningar i regionfrågan. Samtliga landstings- och kommun-
politiker samt riksrepresentativa medborgarurval har fått besvara frågan om 
man anser att den region/det län som man bor i borde vara större än nu, samma 
som nu, mindre än nu eller att man inte har någon uppfattning (Nilsson 2011). 
Som redan visats i vår undersökning är medborgarna i Norrland skeptiska till 
större regioner men bland politiker på landstings- och kommunnivå är stödet 
desto starkare. Särskilt landstingspolitikerna i Västernorrland, Jämtland och 
Västerbotten är mycket varma förespråkare för större regioner, men även bland 
kommunfullmäktigeledamöterna finns en majoritet för detta förslag i alla 
norrlandslän utom i Norrbotten.  

För de politiker som vill driva regionutvecklingen vidare kan den folkliga 
opinionen antingen ses som ett definitivt besked eller en utmaning. De som är 
negativa till större regioner kan ta detta som intäkt för att norrlänningarna inte 
vill ha några sammanslagningar av landsting. För de politiker som driver på är 
det en utmaning att gå före och försöka påverka medborgarnas inställning. Att 
det finns argument som övertygat många politiker i kommuner och landsting är 
tydligt. Den demokratiska utmaningen för dessa politiker är att skapa förståelse 
bland medborgarna om att man har rätt. 
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