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Sammanfattning 
 
Ansvarskommittén slutbetänkande 2007 innebär ett förslag till ny regionindelning i Sverige som 

skall ersätta den nuvarande länsindelningen. Målet är att skapa större administrativa regioner 

förhoppningsvis med ökade möjligheter att möta de framtida kraven på en hållbar 

samhällsorganisation med utvecklingskraft. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka de attityder till den tänkta storregionen i Norrland som 

dagspressen uttrycker under en sexmånadersperiod 2008-06-01 till 2008-11-30.. 

 

Från Mediearkivet har en utsökning gjorts med söktermerna ”storregion eller regionfrågan eller 

Ansvarskommittén”. En innehållsanalys har utförts av de inlägg som publicerats och kodats med 

avseende på positiv, negativ eller neutral attityd till en framtida storregion. 

 

Inläggen präglas av brist på motiveringar för ställningstagandet och låg förekomst av sökordet 

”Ansvarskommittén”, vilket kan tala för en bristfällig information kring Ansvarkommitténs 

slutbetänkande och dess möjliga konsekvenser. 
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1. Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om hur attityden till en framtida förändrad regionindelning uttrycks i  
 
inlägg i Norrländsk dagspress. 
 

Författarens intryck är att ledande politiker ofta har en mycket positiv inställning till tanken på en 

storregion. Avspeglar sig denna inställning i inläggen? 

 

 

2. Bakgrund 

 2.1.  Nuvarande regionindelning  

 

Den nuvarande svenska regionindelning, i vars tillkomst Axel Oxenstierna spelade en framträdande 

roll, kan härledas tillbaka till 1634 års regeringsform. Landshövdingeämbeten inrättades och skulle 

vara statens mellanhand till den lokala styrningen och som också skulle bevaka att ett ökande antal 

lagar och förordningar efterlevdes på det lokala planet. Med landshövdingeämbetet följde också 

länsindelningen som administrativ enhet.  

 

Landstingskommunernas gränser sammanföll i stort med länsgränserna.  Kalmar län delades i en 

nordlig och sydlig del och städer över 25 000 invånare uteslöts i begynnelsen från indelningen. 

Landstingen fick ansvar för allmän hushållning, näringslivsutveckling, kommunikationer, 

hälsovård, utbildning och allmän ordning och säkerhet. I samband med representationsreformen 

1866 beslutades att första kammaren skulle utses av landstingen1. 

 

Under årens lopp har landstingens huvuduppgift koncentrerats till hälso- och sjukvård. Stigande 

kostnader och begränsat utrymme för skattehöjningar har fört fram tanken på större ekonomiskt mer 

bärkraftiga regioner. Demografiska faktorer, som en ökande andel av befolkningen i mycket hög 

ålder, kommer att ställa mycket stora krav på omhändertagande och sjukvård. 
                                                 
1 Peterson, O ”Kommunalpolitik”, sidan 46-52, 4.e upplagan, Norstedts Juridik AB, 2001 
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2.2. Ansvarskommittén 

            2.2.1. Tillsatta utredningar 

  

 På grund av de stora förändringar som skett i samhället och de nya demografiska och ekonomiska 

krav som kunde förutsättas i framtiden ansåg Regeringen att en översyn var motiverad av uppgifts- 

och ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i samhällsorganisationen. Den Parlamentariska 

regionkommittén förslag2 var grunden till Regeringens direktiv till den utredning som 

Ansvarskommittén inledde 2003 vilket resulterade i delbetänkande ”Utvecklingskraft för hållbar 

välfärd”3 samma år. Tilläggsdirektiv utfärdade i juni 2004 och slutbetänkande publicerades 20074. 

Uppdraget var att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. Brister 

och förtjänster skulle belysas. Samhällsförändringar som skulle kunna leda till förändrad 

samhällsorganisation skulle identifieras och analyseras. 

 

 

Kommitténs förslag i det första delbetänkandet var i första steget: 

− en strategi för en tydligare ansvarsfördelning i samhällsorganisationen vid 

flernivåstyrning där en renodling av ansvaret inte är möjlig eller lämplig och som tar 

sikte på ökad utvecklingskraft,  

− en strategi för ökad utvecklingskraft på kommunal nivå, som bygger på en tydlig 

ansvarsfördelning mellan kommunal och statlig nivå, samt  

− en strategi för ökad utvecklingskraft på statlig nivå, som innefattar tvärsektoriell 

utveckling av statlig verksamhet och statlig styrning.  

 

  Man ansåg vidare att det fortsatta utredningsarbetet skulle sträva efter likvärdig samhällsservice i en 

samhällsorganisation med hög demokratisk legitimitet och närhet till medborgarna. 

                                                 
2 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning SOU 2000:85  
3 Ansvarskommitténs delbetänkande ”Utvecklingskraft för hållbar välfärd”, SOU 2003:123. 
4 ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” SOU 2007:10 



   7 

 

I ett andra steg ansågs de primära frågorna vara förhållandet mellan regering och myndighet samt 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 

 

Tilläggsdirektiv till Ansvarskommittén kom den 23 juni 20045. Ansvarskommittén skulle då särskilt 
analysera och bedöma det kommunala uppdraget:  

 

– om det samlade kommunala uppdraget skall vara fördelat på en eller två direktvalda 

nivåer. Om kommittén finner att två kommunala nivåer är det mest ändamålsenliga skall 

den överväga hur relationen mellan de två nivåerna skall se ut, 

 

– om kommunal samverkan, också mellan kommuner och landsting, kan vara ett 

effektivt och lämpligt alternativ och komplement till förändringar av struktur och 

uppgiftsfördelning, 

 

− om det kan finnas behov av en differentiering av uppgifter och struktur mellan olika 

kommuner och landsting. I det sammanhanget bör kommittén överväga de särskilda 

behov som finns i olika delar av landet. Kommittén bör här bl.a. uppmärksamma 

regeringens storstadsarbete. Om kommittén finner att förutsättningarna finns skall den 

lämna förslag på principer för en uppgiftsdifferentiering. 

 

Hälso- och sjukvårdens struktur och uppgiftsfördelning ingick också i uppdraget och 

utgångspunkten vara att hälso- och sjukvårdssystemet skulle vara heltäckande och vården ges vid 

behov. I uppdraget låg också att se över den regionala utvecklingen och den regionala 

samhällsorganisationen samt den statliga styrningen av samhällsorganisationen. 

 

Ansvarskommitténs slutbetänkande är daterat den 27 februari 2007 och omfattar 429 sidor. 

 

 

                                                 
5 Tilläggsdirektiv till Ansvarskommittén (Fi2003:02) Dir 2003:93 
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               2.2.2. Hälso – och sjukvård 

 

Hälso- och sjukvård är det helt dominerande ansvarsområdet för de nuvarande landstingen och 

Landstingens nettokostnad för hälso- och sjukvård exklusive tandvård var 176,9 miljarder kronor år 

20076. 

 Landstingens uppgifter inom området övertages enligt Ansvarskommitténs förslag av färre och mer 

jämnstora regionkommuner där varje region skall ha ett regionsjukhus eller ett anknutet  sådant 

genom samarbete med annan regionkommun. Den statliga styrningen bör renodlas mot normering. 

Tillsynen av hälso- och sjukvård bryts ut från Socialstyrelsen. Patientens ställning förstärks med en 

ny patientlag. Det skall dock framhållas att endast ett fåtal bestämmelser innehåller utkrävbara 

rättigheter för patienternas del7. 

 

 

                         2.2.3. En ny regional geografi 

 

Utredningen menar att skyndsamhet i beslutsfattandet är av nöden eftersom många av förslagen från 

Ansvarskommittén är beroende av en ny regionalindelning. 

 

Tydliga kriterier skall finnas enligt följande: 

 

  1) gemensam läns- och kommunindelning som även statliga myndigheter skall följa 

 

  2) riktvärde för invånarantal på 1-2 miljoner 

 

  3) varje region skall ha eget regionsjukhus 

 

  4) varje region har minst ett universitet med betydande fasta forskningsresurser 

 

                                                 
6 SCB http://www.newsdesk.se/pressroom/scb/pressrelease/view/landstingens-verksamhetsindelade-bokslut-2007-

oekade-kostnader-foer-haelso-och-sjukvaard-220175 
7 ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”, sidan 141, SOU 2007:10 
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  5) arbetsmarknadsregionerna som de förväntas se ut 2030 skall utgöra byggstenarna i 

  läns- och regionkommunindelningen 

 

  6) indelningen skall ske så att medborgarna skall känna anknytning 

 

Kommittén konkluderar att erfarenheter från Skåne och Västra Götalands län även under 

gynnsamma omständigheter kan vara komplicerade och många intressen bryts mot varandra8. 

 

                  2.2.4.  Förväntade effekter 

 

Efter publiceringen av slutbetänkandet har följt en debatt i pressen med deltagare från olika 

politiska grupperingar och intressegrupper. Attityden till en förändrad regionindelning har varit 

mycket divergerande från starkt positiv inställning till direkt avvisande och negativ inställning. 

Motiven för och emot en förändrad regionindelning har varierat. 

 

Ansvarskommitténs egen uppfattning9 om de samhällsekonomiska effekterna är att initialt kan 

betänkandet medföra övergångskostnader men att reformen som sådan kan ge minskade kostnader. 

Den reformerade samhällsorganisationen anses kunna ge bättre beslut och bättre lösningar på 

framtida utmaningar och de framtida problemen förutsätts bli mindre efter att förändringarna 

genomförts. Central ledning i en region kan möjligen ge stordriftsfördelar men en stor organisation 

kan också kräva en utökad kontrollapparat med ökande kostnader som följd. 

Organisationsförändringarna kan ”kräva tämligen omfattande resurser” men i förlängningen 

förhoppningsvis mer effektiv verksamhet. 

Den kommunala självstyrelsen anses kunna öka om regionkommuner inrättas, möjligen kan dessa 

överta även ledningen av den regionala utvecklingen. 

 

 

 

 

                                                 
8 ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” , sidan 301, SOU 2007:10 
9 Idem, Kapitel 9 ”Konsekvensbedömningar” 
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 2.3. Norrlandslänen 

 

De län som ingår i Norrlandsregionen är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands 

län. Regionen kan betraktas som ett avfolkningsområde och som figuren 1.6.1 visar är 

befolkningsutvecklingen negativ i de nordliga orterna med undantag för Umeåregionen som 

sannolikt har en fördel med sitt Universitet samt Gävle i söder, städer som Sundsvall och Luleå 

uppvisar också en positiv befolkningsutveckling.  

 

 

Tabell 1 Befolkning i Norrlandslänen 

 

  Län        Befolkning   Folkökning   Levande      Döda         Födelse       Totalt  

               födda     skott 

 

Samtliga fyra län har tillsammans totalt en befolkning på 877 915 den 30 september 2008 och utgör 

därmed den minsta regionen i Sverige.  
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Figur 1.  

Källa10 

Den ekonomiska utvecklingen är sämre än Riket som helhet och avsevärt lägre än i 

Stockholmsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Regionfakta http://www.regionfakta.com/upload/Snabbstatistik/d04n_2000.pdf 
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Figur 2. Tidsserie med bruttoregionalprodukt i olika områden 

 

Källa11 

 

Över tid ses ingen förbättring av bruttoregionalproduktens utveckling utan kurvorna för Norrland 

som helhet har en långsammare stegringstakt än Riket och Stockholmsregionen. 

 

 

 2.4. Ämnesval 

 

Varför ta upp detta ämne? Storregioner kan vara ett demokratiskt problem då avståndet mellan 

regionledning och medborgare sannolikt kommer att bli betydande. Det är också svårt att se hur en 

storregion bestående av delar som vardera för sig haft betydande ekonomiska problem skulle kunna 

åstadkomma sådana rationaliseringseffekter så att slutresultatet blir bättre än summan av de 

                                                 
11 Regionfakta http://www.regionfakta.com/upload/Regional%20ekonomi_2000/r01t_2000.pdf  
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ingående regiondelarna. 

 

Den landstingskommunala verksamheten står inför stora utmaningar. Den dåliga ekonomin har 

speciellt tilldragit sig intresset och de försök som gjorts att reducera kostnaderna har lett till 

betydande negativa konsekvenser för landstingens huvudområde, som utgörs av hälso- och 

sjukvård. Från den landstingskommunala sidan framhålls ofta, att problemen skall lösas genom 

förbättrad organisation medan de motsatta argumenten från medborgarna och 

verksamhetsföreträdarna centreras kring resursbrist som det allvarligaste problemet och att medel 

därför måste tillföras. 

En del av problemen för ekonomin är bunden till den förändrade åldersprofilen hos befolkningen 

med stigande krav bl.a. på hälso- och sjukvården. En betydande komponent i de nuvarande 

landstingens ekonomiska skuldsättning är dock bunden till framtida pensionskostnader som inte 

påverkas av bildningen av storregioner. Slutligen kommer den ”medicinska paradoxen”12 att leda 

till ökade kostnader som inte är kända idag. Principal agentproblematiken kommer att aktualiseras 

då storregioner kommer att kräva en utbyggd central administration och möjligen erbjuda nya 

karriärmöjligheter för administrativt intresserade politiker. 

 

 

3.  Syfte och frågeställning 
  

           3.1. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur dagspressen i Norrlands regionen speglar attityden till ny 

regionindelning. 

  

 

                                                 
12 Le Fanu, J ”The Rise and Fall of Modern Medicine”, 1999 
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           3.2. Frågeställning 

 

1) Hur kan inlägg i den norrländska dagspressen, som är representerade i Mediearkivet, 

klassificeras med avseende på attityd till eventuellt införande av ny regional indelning. 

 

2) Vilka motiv anförs för ny regional indelning vid positiv inställning 

 

3) Vilka motiv anförs mot ny regional indelning vid negativ inställning 

 

4.  Metod och material 

 4.1. Metod 

 

Kvalitativ textanalys innebär enligt Metodpraktikan13 att det väsentliga innehållet i en text tas fram 

genom en noggrann inläsning av textens delar, helhet och den kontext som ingår. Innehållsanalys 

innebär att kommunikationens innehåll analyseras. Analysen kan göras såväl kvantitativt som 

kvalitativt. Kvantitativ innehållsanalys gör en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av 

kommunikationens manifesta innehåll14. Kvalitativ innehållsanalys är en teknik där innehållets vikt 

bestämmes av undersökarens bedömning15. Undersökaren tar också ställning till värdet, intresset för 

och originaliteten i materialet. Hela processen resulterar i en subjektiv bedömning av värdet och 

innehållet i materialet. 

 

 Enligt Patton 200216. användes termen innehållsanalys för att beskriva varje kvalitativ data 

reduktion och betydelseskapande ansträngning som tar en viss mängd kvalitativt material och 

försöker identifiera överensstämmelser och betydelser av basal karaktär. Patton anser vidare att 

kvalitativ analys initialt är induktiv när forskaren skapar möjliga kategorier, mönster och teman.  

                                                 
13 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson , H. Wängnerud, L. ”Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ 

och marknad” sidan 237, Norstedts Juridik 2007 
14 Berelson, B. ”Content Analysis in Communication Research” sidan 18, New York, Free Press 1952 
15 Burnham, P. Gillan, K. Grant, Wyn Layton-Henry, Z. ”Research Methods in Politics” sidan 236, Palgrave Macmillan  

2004 
16 Patton, MQ ”Qualitative research and evaluation methods” sidan 453, Sage, London 2002 
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En innehållsanalys görs av artiklar i dagstidningar som erhållits efter sökning i Mediearkivet17. 

I materialet inkluderas inlägg som kommenterar Ansvarskommitténs förslag eller dess bakgrund, 

inlägg som uttrycker synpunkter på kommitténs förslag eller konsekvenser av dessa förslag, likaså 

inkluderas förväntningar på framtida förändrad regionindelning. 

 

Inlägg registreras endast vid ett tillfälle och dubbletter exkluderas. Träffar som ej avser den aktuella 

frågeställningen exkluderas. 

 

Att bestämma vilken riktning ett inlägg har i en text har betecknats som en av de mest frustrerande 

problemen i innehållsanalys18. Det kan vara svårt att avgöra vad som är positivt och negativt och 

klara definitioner är nödvändiga och författarna rekommenderar att materialet först studeras innan 

man bestämmer sig för definitioner och i vilken ordning klassificering skall ske. Bush19 har 

föreslagit att man även under undersökningens gång kan expandera riktningsdefinitionerna efter att 

nya informationer inhämtas även om man måste vara noggrann med att de nya definitionerna även 

appliceras på material som redan har värderats. 

 

 

Inläggen klassificeras som negativa, positiva eller neutrala till tanken på storregion. 

 

 

Positiv inställning till ny regionindelning  

 

Texten uttrycker: 

1) allmän uppskattning av den nya regionindelningen 

2) framhåller stordriftsfördelar med ny region  

3) framhåller förbättrad ekonomi med ny region  

4) sjukvården förbättras 

5) att storregion skall införas i skisserad eller modifierad form 

                                                 
17 Mediearkivet,  https://web.retriever-info.com.proxybib.miun.se/services/archive.html  
18 Budd, RW  Thorp, RK Donohew, L ”Content analysis of communications”, sidan 50, Macmillan Co, 1967, New 

York & London 
19 Bush, CR ”The analysis of political campaign news” Journalism Quarterly, vol 28, no 1, sidan 250-252, 1951 
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6) beskriver individers eller gruppers positiva inställning enligt ovan till ny regionindelning 

 

 

Negativ inställning till ny regionindelning  

 

Texten uttrycker: 

1) allmän negativ inställning till den nya regionindelningen 

2) framhåller att stordrift ej kan förväntas eller inte innebär någon fördel 

3) framhåller att förbättrad ekonomi ej är sannolik med ny regionindelning   

4) sjukvården ej förbättras 

5) att storregion inte skall införas i någon form 

6) beskriver individers eller gruppers negativa inställning till ny regionindelning  

 

 

Neutral inställning till ny regionindelning  

 

Texten uttrycker: 

1) den nya regionindelning beskrives utan ställningstagande för eller emot 

2) förändring till stordrift i någon form beskrivs utan ställningstagande till om detta är positivt 

eller negativt 

3) förändrad ekonomi i ny storregion beskrivs utan värdering 

4) möjliga förändringar i sjukvården beskrivs utan värdering 

5) inget ställningstagande till om storregion i någon form skall införas 

 

Förändringar i gruppering av inläggen mellan tidningar värderas med chi2-test. Signifikant skillnad 

i gruppering av inläggens karaktär är ett p-värde < 0.05. 
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 4.2. Material  

 

En sökning i Mediearkivet20 (Mediearkivet,  https://web.retriever-

info.com.proxybib.miun.se/services/archive.html ) med sökorden ”storregion or regionfrågan or 

Ansvarskommittén” gav från och med 1991 till och med 2008-11-30 2 887 träffar i Mediearkivet.  

 

Figur 3. Antalet träffar fördelade över tid 1991 till slutet av 2008. 

 

 

 

Intresset för ny regionindelning tog fart i samband med publiceringen av delbetänkandet 2003 och 

accelererade 2007 i samband med publiceringen av slutbetänkandet21. 

 

Råmaterialet utgörs vid sökning via https://web.retriever-

info.com.proxybib.miun.se/services/archive.html med frågeställningen ”storregion eller 

regionfrågan eller Ansvarskommittén”  med avgränsningen till de fyra registrerade dagstidningarna 

i Norrland som påträffades i Mediearkiet av 99 träffar under tidsperioden 2008-06-01 till 2008-10-

30. 

 

                                                 
20 Mediearkivet,  https://web.retriever-info.com.proxybib.miun.se/services/archive.html 
21 Slutbetänkande av Ansvarskommittén ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” SOU 2007:10 
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Tabell 2. Dagstidningar i Norrland som ingår i Mediearkivet daglig upplaga 200722  

 

Tidning Upplaga Hushållstäckning23 Politik 

Östersundsposten 28 800 54,1 centerpartistisk 

Sundsvalls Tidning 33 300 58,5* liberal 

Norrbotten Kuriren 25 200 44,8 Obunden moderat 

Västerbotten-Kuriren 38 000 53,2 Frisinnad liberal 

*utges 7 dagar per vecka övriga 6 dagar 

 

Tabell 3. Träffarnas fördelning i Mediearkivet 2008-06-01 till 2008-11-30 

 

Norrbottens-Kuriren 45 

Sundsvalls Tidning 22 

Östersunds-Posten 21 

Västerbottens-Kuriren 11 

Totalt 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Tidningsstatistik AB, http://www.ts.se/Public/Index.aspx 
23 Hushållstäckning och geografisk spridning ger objektiv information om antal hushåll som en tidning når inom ett 
geografiskt område (upplaga/hushåll) och hur upplagan fördelas på olika geografiska områden.  
http://www.ts.se/Public/PDF/Formular/Handbok_tidningar_2008.pdf 



   19 

 

Figur 4. Förekomst av sökord bland träffar 
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Söktermerna har en jämn fördelning i Västerbottens-Kuriren. Sundsvalls Tidning uppvisar en låg 

frekvens av termen ”storregion”.   Östersunds Posten har som dominerande term ”regionfrågan”. 

Norrbottens-Kurirens dominerande term är ”storregion”. Termen ”Ansvarskommittén” har mycket 

låg frekvens hos alla fyra tidningarna. Skillnaden i förekomst av olika söktermer är statistiskt 

höggradigt signifikant med Chi2-värde 59,02 df=6 och P < 0,000524. 

 

 

 

 

                                                 
24 Pop Tools version 2.4 (build 6) www.cse.csiro.au/CDG/poptools 
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5. Teori 
 

 5.1. Analysinriktning 

 

Politiska institutioner representerar ”the rules of the game”25. Institutioner påverkar aktörerna 

agerande när det gäller att nå fram till målet då institutionerna bestämmer antalet aktörer, vilka 

dessa är, vilken information och tågordning som gäller. Även små förändringar i regelverket som 

påverkar strategin kan starkt påverka utfallet av den politiska processen. 

 

Institutioner kan enligt Goodin26 förändras på tre olika sätt: 

 

  1) förändring av slump eller oförutsedda omständigheter 

 

  2) förändring genom utveckling, lämpliga institutioner överlever medan andra går i 

  graven 

 

  3) avsiktligt strategisk förändring, avsikten är att tillfredsställa ett behov 

 

 

Ansvarskommitténs betänkande och förslag om ny regionindelning uppfattas som en strategisk 

förändring som syftar till att tillfredsställa samhällets ökade behov av bl.a. hälso- och sjukvård. Ur 

ekonomisk och rationell synpunkt kan en stor region effektivisera användandet av dyrbara resurser 

och undvika kostnadskrävande parallella verksamheter inom sitt område. 

 

Indelning i större regionen kan dock inverka menligt på den lokala självstyrelsen, vilket kan 

uppfattas som ett demokratiskt problem eftersom besluten fattas på en högre nivå än lokalplanet. 

Arbetstillfällen kommer möjligen att flyttas inom regionen och specialiserade allmänna resurser kan 

av ekonomiska skäl centraliseras, vilket kan uppfattas negativt av grupper som hellre driver på 

utvecklingen av det lokala näringslivet. 

                                                 
25 Rothstein, B ”Political institutions: an overview” i ”A new handbook of political science” Editor Goodin, R et al, 
Oxford university Press, Cambridge 1996 
26 Goodin, R ”Institutions and their Design, sidorna 1-53 i ”The theory of Institutional Design”, Oxford Univcrsity 
Press,   Cambridge 1996 
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 5.2. Politisk kommunikation 

 

Sannerstedt27 anser att när stora projekt med många aktörer involverade skall genomföras, är det 

många beslut som skall fattas för att projektet skall realiseras. Därför är riskerna stora att något skall 

gå snett.  Att i en demokrati genomföra politiska intentioner har visat sig vara förenat med stora 

svårigheter.  Budskapet måste först förankras inom den egna partiorganisationen därefter måste 

tankegångarna ha genomslag i den valda församlingen. Denna process kan kräva förhandlingar, ta 

tid och nödvändiggöra betydande informationsinsatser dels bland de politiskt aktiva dels för att 

medborgarna i övrigt skall ta till sig de nya förslagen och acceptera dessa. Detta gäller i synnerhet 

om lokala beslut skall tas innan centrala politiska beslut genomföres. 

 

Sannerstedt28 pekar också på att det politiska livet har en viktig symbolisk aspekt. Politiska 

uttalanden syftar till att framkalla känslor och föreställningar där meningen är att skapa mening, 

presentera ett synsätt och styra tänkandet hos såväl medborgare som beslutsfattare.  

 

Hur det politiska budskapet kommuniceras har betydelse. Det har visat sig att de som tillägnar sig 

nyhetsmaterial via radio och TV är mer insatta än de som enbart får sin information via TV29. De 

har mer omfattande kunskaper om politik, har en större tolerans mot oliktänkande och enligt Nord 

får demokratin en ökad kvalitet ju flera som använder sig av dagstidningar för att informera sig om 

samhällsutvecklingen. 

Det kan förmodligen vara en association mellan medborgarens benägenhet att göra sin stämma hörd 

i dagspressen ex i form av insändare och sättet att informera sig via dagspressen.  

 

Enligt Nowak och medarbetare30 är mottagarens attityder avgörande när det gäller deras reaktion på 

information. För den som skall kommunicera ett budskap bör denne ha kännedom om vilka 

farhågor och inställningar mottagaren har. Utan denna kännedom kan effektiva argument inte 

                                                 
27 Sannerstedt, A  ”Hur politiska beslut genomförs i praktiken” i ”Politik som organisation – Förvaltningspolitikens 

grundproblem”, SNS, sidan 18, upplaga 3, Angered 2001. 
28 Sannerstedt, A Sannerstedt, A  ”Hur politiska beslut genomförs i praktiken” i ”Politik som organisation – 

Förvaltningspolitikens grundproblem”, SNS, sidan 34, upplaga 3, Angered 2001. 
29 Nord, L ”Dagstidningarna och demokratin”, Tidningsutgivarna 2003 
30 Nowak, K och Wärneryd, K-E ”Kommunikation och påverkan” sidan 86, Ljunglöfs, Stockholm 1976  
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användas och effekten av informationsinsatsen blir ringa. 

 

Jesper Strömbäck uttrycker det så att31: 

  att politik inte kan tänkas eller förstås utan hänsyn till att politik alltid är beroende 

  av kommunikation och offentlighet 

Han anser även att32: 

  vad som påverkas av den politiska kommunikations praktik bland annat är  

  demokratins kvalitet och dess förmåga att fungera 

 

Några krav som kan ställas på politisk kommunikation om den skall fungera har beskrivits av Olof 

Petersson33. Följande krav kan ställas. 

 

1) att det finns en debatt mellan politiker och mellan partier 

2) att det finns ett utbyte mellan medborgare och politiker, mellan väljare och valda 

3) att det finns möjligheter till samtal mellan medborgare och mellan grupper av 

medborgare  

 

Petersson menar även att massmedia endast har en marginell roll när det gäller att stimulera till 

debatt mellan medborgarna och att de uttryck för folkopinionen som kan noteras i massmedia 

inte är i överensstämmelse med kraven på den dubbelriktade process, som han anser nödvändig för 

att fylla demokratiska krav34. 

 

 

                   

                      

 

                                                 
31 Strömbäck, J ”sidan 35, ”Gäster hos verkligheten, en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro”, Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm /Stehag 2001 
32 Idem sidan 40 
33 Peterson, O ”Kommunalpolitik”, upplaga 2, Stockholm Publika, sidan 185, 1994 
34 Idem, Upplaga 3, sidan 216, Norstedts Juridik, Stockholm, 1998 
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            5.3. Demokratiproblemet 

 

             5.3.1. Massmedias roll 

 

En kritisk granskning av politiska beslut och offentlig debatt får sägas vara ett av grunddragen i en 

fungerande demokrati. Pressens roll som den tredje statsmakten hänger samman med denna kritiska 

granskning åtföljd av information till allmänheten. Det skapas genom detta förutsättningar för 

medborgarna att ta ställning på ett rationellt sätt till olika politiska förslag, om informationen har 

givits på ett objektivt sätt. Sviker pressen denna uppgift finns förutsättning att ställningstagandet 

sker på basen av desinformation eller att besluten fattas på mer känslomässig grund fristående från 

en mer objektiv verklighet. 

 

Massmedias roll kan sammanfattas med tre argument35; 

 

1. They act as purveyors of information which citizens need in order to make informed 

judgements about their political leaders and to participate effectively in the proper 

functioning of a democracy; 

2. They provide a public sphere in which citizens can come together, debate and discuss issues 

of importance to the country, and relay their views to elected representatives; and 

3. They provide a critical check on governments and the political classes to inhibit the abuse of 

political power and ensure that decisions and decision-making machinery is open to critical 

public scrutiny.  

 

Ett utbyte av synpunkter mellan medborgare och politiker är därför en nödvändighet i en 

fungerande demokrati. Med en tilltagande specialisering av politiken med förslag utformade av 

specialister på tjänstemannanivå är det tveksamt om medborgarna får en rimlig chans till feed back 

reaktioner på olika förslag. Nya teknologiska innovationer som Internet skapar dock ökade 

möjligheter såväl för information till medborgarna som gensvar från dessa. 

                                                 
35 ”The media in a democratic society”,(Democratic Audit is a non-governmental organisation, attached to the Human 

Rights Centre, University of Essex.),  http://www.democraticaudit.com/auditing_democracy/ 
assessmentframework.php 
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Mediernas huvudsakliga roll är visserligen att granska men överordnat är att informera och förklara 

enligt Bengtsson36. Bengtsson avslutar med37: 

 

  Den bild som träder fram är att den politiska kommunikationen i denna nätverks- 

  och förhandlingskultur utvecklas på ett sätt som gör medborgaren, demokratins  

  centrale aktör, blir allt mer kringskuren av professionella politiker, autonomiserade 

  partier, kommersiella medier, högutbildade förvaltningsexperter och finansiella  

  marknadsaktörer. Bilden liknar vad vi i inledningskapitlet menade kan kallas  

  ”maktens fjärde, diffusa ansikte”. För att möta denna utveckling sätts förhoppningen 

  till ett demokratiskt system som i högre utsträckning ska bygga på samtal och  

  kontinuerlig dialog. 

 

 

   5.3.2. Regioners storlek och demokrati 

 

Dahl har i sitt förord till den svenska utgåvan av ”Demokratin och dess antagonister”38 aktualiserat 

den politiska enhetens storlek för hur den demokratiska teorin och praktiken influeras av den 

politiska enhetens storlek. Han menar att territoriets yta kan ha en avgörande betydelse för 

medborgarens möjligheter att delta i styret. Dahl ställer frågan om den dramatiska förändring, som 

inträtt när det gäller beslutsfattandets skala i vår tid.  Den kan vara minst lika betydelsefull för 

demokratin som skalförändringen från stadsstat till nationalstat39. 

 

Alexis de Tocqueville skrev i ”Democracy in America”40 att ett av de starkaste argumenten, för att 

det demokratiska styrelseskicket var framgångsrikt i USA, var att medborgarna var starkt 

engagerade i den lokala samhällsstyrningen. Även Putnam41 påpekade medborgarandans betydelse 

                                                 
36 Bengtsson, H ”Demokrati och politisk kommunikation” , sidan 447, i ”Politisk kommunikation och demokrati”, 

Studentlitteratur, Lund,  2001. 
37 Idem sidan 450 
38 Dahl, R A ”Demokratin och dess antagonister”sidan 9, Ordfront & Demokratiakademin, Stockholm 2003. 
39 Dahl, R A ”Demokratin och dess antagonister”sidan 489, Ordfront & Demokratiakademin, Stockholm 2003. 
40 De Tocqueville, Alexis ”Democracy in America” 1835, Penguin Classics edition 2003. 
41 Putnam,R D ”Den  fungerande demokratin –Medborgarandans rötter i Italien”, SNS förlag  1996 
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för hur en regionalisering lyckas. Styret är bättre ju starkare medborgarandan är. Hollingswort42 

spinner vidare på samma tema när han menar, att när den politiska centraliseringen och de politiska 

beslutens komplexitet ökar så minskar potentialen i politiska system för en effektiv demokratisk 

styrning och han citerar också Adolph Wagner som hävdar att den nivå som beskattar också är den 

nivå i statsapparaten som tenderar att styra. Han anser att möjligen Internet kommer att erbjuda nya 

möjligheter för medborgerligt deltagande i det vardagliga politiska livet. Genom Internet kan 

information inhämtas, utbytas och nätverk bildas och det politiska deltagandet utvidgas. 

 

Marks et al43 har gjort en genomgång av 42 olika länder såväl demokratier som semi-demokratier. 

De undersökte alla regionala ledningsnivåer under nationell nivå med en genomsnittlig befolkning 

större än 150 000. Antalet reformer som stärkte den regionala ledningen var 342 mot 42 reformer 

som försvagade denna – en relation på 8:1. Tjugonio länder ökade sin regionalisering, 2 minskade 

och 11 var oförändrade. Författarnas slutsatser är nybildade demokratier ökar sin regionalisering 

medan länder som slår in på en icke-demokratisk väg ökar centraliseringen.  

 

 

6. Resultat 
 

  6.1. Attityder 

 

Av de träffar som erhölls i Mediearkivet har ett antal exkluderats. Exklusionerna fördelar sig enligt 

följande: 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Hollingsworth, J R"Rethinking Democracy – Are Societies Becoming Less Democratic and Citizens Less 

Knowledgeable?," in Nico Stehr, ed., Knowledge and Democracy: A 21st Century Perspective (New Brunswick, NJ 
and London: Transaction Publishers, 2008). pp 51-58. 

43 Marks, G Hooghe, L & Schakel, A “Patterns of Regional Authority”, Regional and Federal Studies, vol 18, no2-3, 
167-181, April-June 2008 
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Tabell 4.  Exklusioner 

 

Västerbottens-Kuriren 1 

Östersunds Posten 5 

Sundsvalls Tidning 0 

Norrbottens-Kuriren 4 

Totalt 10 

 

Exklusioner har berott på dubbletter i ett par fall samt i övriga fall träffar där hänvisning till tidigare 

artiklar gjorts i anslutning till den aktuella artikeln varvid något av de använda sökorden ingått i 

rubrikerna. 

 

 

Tabell 5. Procentuell fördelning av söktermer i respektive tidning  

 

Tidning  Storregion Regionfrågan Ansvarskommittén 

Västerbottens-Kuriren 50 41 9 

Östersunds Posten 13 80 7 

Sundsvalls Tidning 11 86 2 

Norrbottens-Kuriren 64 35 1 
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Tabell 6. Fördelning av attityd total % (antal) 

 

Tidning Positiv Negativ Neutral Totalt 

Västerbottens-Kuriren 4 (4) 2 (2) 4 (4) 11 (10) 

Östersunds Posten 8 (7) 6 (5) 4 (4) 18 (16) 

Sundsvalls Tidning 9 (8) 8 (7) 8 (7) 25 (22) 

Norrbottens-Kuriren 4 (4) 31 (28) 10 (9) 46 (41) 

Total 26 (23) 47 (42) 27 (24) 100 (89) 

 

Fördelningen av attityd mellan tidningarna är statistiskt signifikant med Chi2 värde 16.43 och df=6, 

P värde 0.01. Exkluderas Norrbottens-Kuriren från analysen finnes ingen signifikant skillnad Chi2 

värde 0,94 och df=4, P värde 0,9244. Norrbottens-Kurirens inlägg faller ut som starkt negativa till ny 

regionindelning under den undersökta sexmånadersperioden. 

Figur 5.Procentuell fördelning av attityd  
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44 Pop Tools version 2.4 (build 6) www.cse.csiro.au/CDG/poptools 
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            6.2. Motiv 

 

I många inlägg framförs egentligen inga motiv för ställningstagandet för eller emot tanken på 

storregion. I ´Norrbottens-Kuriren återfinnes i en del fall mycket negativa utfall mot ett 

socialdemokratiskt landstingsråd. Istället för motiv framförs personkritik. Bland annat tillskrivs 

landstingsrådet att i TV ha fällt uttalandet ”Politiken måste i viktiga frågor sätta sig över 

demokratin”.  

I tabell 7, 8, 9 och 10 ges exempel på argument som förekommer vid positiv respektive negativ 

attityd till storregionen. Allmänt positiva eller negativa ställningstaganden som inte åtföljs av ett 

konkret argument har inte medtagits i tabellen. Neutrala ställningstaganden har utelämnats och flera 

argument kan förekomma i samma inlägg. 

 

Tabell 7. Antal klassificerbara argument Norrbottens-Kuriren (neutral inställning 
exemplifieras ej i tabellen). Totalantalet inlägg 41. 

 

Tidning  Antal positiva argument* Antal negativa argument* 

Norrbottens-K 

neutraluriren 

1 Lättare ta politiska beslut  

1 vården bättre 

1 ökat regionalt inflytande 

1 ekonomisk vinst 

2 kraftsamling 

2 samordning 

  

1 centralisering 

1 lokal nedrustning 

1 strukturförändring uteblir 

1 ekonomiska problem olösta 

1 pensionärer får det sämre 

3 jobb örsvinner 

4 ökade kostnader  

4 negativt för sjukvården 

4 egenintresse hos politiker 

6 befarade skattehöjningar 

6 demokratiproblem  

Totalt 8 32 

*Ett inlägg kan ha flera olika argument och inlägg kan sakna argument.  
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De dominerande motiven som framkommer i Norrbottens-Kuriren är oron för framtida 

skattehöjningar, negativa konsekvenser för sjukvården lokalt och förlust av arbetstillfällen som 

uppskattats till 500. Synpunkter framkommer på att demokratin satts på undantag i debatten kring 

regionfrågan och likaså att man misstänker att politiker har haft ett egen intresse att driva frågan om 

storregion. 

 

 

Tabell 8. Antal klassificerbara argument Sundsvalls Tidning (neutral inställning exemplifieras 
ej i tabellen). Totalantalet inlägg 22. 

 

Tidning Antal positiva argument*  Antal negativa argument*  

Sundsvalls Tidning  

 

1 negativa effekter förväntas ej 

1 samordningsvinst 

1 vården bättre (Nordanstig) 

1 sämre flygpl. finansiering utan  

2 Mittregion bra  

1 andra hoppar av   

1 ej ändrad länsstruktur 

1 vården skall prioriteras 

1 negativt för sjukvården 

Totalt 6 4 

*Ett inlägg kan ha flera olika argument och inlägg kan sakna argument.  

 

 

Argumentationen i Sundsvalls Tidning är föga detaljerad. Förekommer motiv till ställningstagande 

är de knappast underbyggd av fakta beskrivning. Varför Mittregionen skulle vara speciellt ”bra” 

framkommer inte, ej heller varför turismen skulle förbättras genom att en s.k. Mittregion införs. 

Bland nej-sägarna till ny storregion framkommer ett par argument där åsikten är att vården skall 

prioriteras framför regionfrågan samt att storregion är negativt för sjukvården. 
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Tabell 9. Antal klassificerbara argument Östersunds Posten (neutral inställning exemplifieras 
ej i tabellen). Totalantalet inlägg 16. 

 

Tidning Antal positiva argument* Antal negativa argument* 

Östersunds Posten  1 Kommun säger ja 

1 ökat självstyre  

1 region västerut 

3 ökad styrka 

1 ej underbyggt förslag 

1 konsekvensanalys saknas 

2 demokratiskt problem  

 

Totalt 6 4 

*Ett inlägg kan ha flera olika argument och inlägg kan sakna argument. 

 

I tre inlägg framhålls en blivande storregions ”styrka” utan att det beskrivs vari denna skulle bestå. 

Ökat självstyre anses vara en konsekvens och det avses sannolikt överföring av befogenhet från 

staten till regionen i ökad omfattning. Positiva till ny regionindelning vill utöka regionen västerut 

mot Atlantkusten något som inte har diskuterats i Ansvarskommitténs betänkande. De negativa 

argumenten fokuseras kring bristande debatt, dåliga konsekvens beskrivningar och ej underbyggda 

argument i debatten. 

 

Tabell 10. Antal klassificerbara argument Västerbottens-Kuriren (neutral inställning 
exemplifieras ej i tabellen). Totalantalet inlägg 10. 

 

Tidning  Antal positiva argument* Antal negativa argument*  

Västerbottens-Kuriren 1 högre statliga bidrag 

(energikontoret) 

1 Umeå gynnas 

1 sjukvården kräver fyra län  

Totalt 1 2 

*Ett inlägg kan ha flera olika argument och inlägg kan sakna argument. 

 

Få inlägg finns med argument. Västerbotten ansågs i ett inlägg vara för litet för att Energikontoret 

skulle kunna bedriva en sådan verksamhet så att statliga bidrag kunde erhållas i ökad omfattning. 

Splittring av den nuvarande Umeå-regionen upplevs av vissa medicinska specialiteter som ett hot 

mot den högspecialiserade vården varför de intar en negativ attityd till förändrad regionindelning. 

En landshövding anser att en storregion leder till en framtida hotande centralisering av 
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administrationen till Umeå. 

 

 

7. Diskussion 

 7.1. Metoddiskussion 

  7.1.1. Felkällor  

 

För att bilda sig en uppfattning om vilka attityder som framkommer i dagspressen har här använts 

dagstidningar publicerad i Norrlandsregionen och som är representerade i Mediearkivet. De 

tidningar som haft noterade inlägg som uppfyllt angivet sökkriterium i Mediearkivet under angiven 

tid samt med utgivningsort inom Norrlandslänen utgjorde endast fyra dagstidningar. 

Den politiska tillhörigheten på dessa tidningar framgår av tabell 2. Det största oppositionspartiet är 

inte representerat (SAP) vilket kan vara en svaghet. Åsikterna om storregioner går dock även isär 

inom SAP och kända socialdemokrater som Göran Perssons45, Anders Sundström och K-G 

Holmqvists46  negativa åsikter om storregiontanken citeras ibland.   

Det är svårt att gardera sig för de fel som kan uppstå vid värdering av text. Tydliga kriterier för 

värdering av textinnehåll minskar dock denna risk. 

 

 

  7.1.2. Validitet 

De inlägg som noterats i Mediearkivet är till stor del insändare (28 %) och mindre omfattning 

ledare (12 %) varför en förhoppning är att medborgarnas attityd väl återspeglas. Nyhetsartiklar 

utgjorde 43 % av samtliga inlägg. Den sammanlagda upplagan för de fyra tidningarna är 125 300 

per dag vilket kan ses mot bakgrunden av den totala befolkningen i regionen på 877 915 individer. 

Upplagan motsvar 14 % av befolkningen och hushållstäckningen47 anges till 45-54 % för de fyra 

tidningarna. Se även bilaga 1 och 2. 

                                                 
45 Silfverstrand, B http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427&blogg=25739 
46 NSD http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=4214906 
47 Hushållstäckningen visar andelen hushåll i ett område som nås av tidningen. 

http://www.ts.se/Public/OurRevServices/Coverage.aspx 
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            7.2. Studerade tidningar 

De attityder som redovisas i de undersökta dagstidningarna skiljer sig föga åt mellan länen 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Antalet positiva till en tänkt storregion i dessa län 

varierar mellan 36 till 44 %. Norrbottens läns skiljer ut signifikant från övriga län med endast 10 % 

positiva inlägg till regiontanken. 

 

Inläggen i Norrbotten talar om bristande tilltro till politiker, oro för högre skatt och försämrad 

ekonomi och sjukvård. Negativ uppfattning finns om hur regionfrågan skötts ur demokratiskt 

synpunkt. 

 

Det anmärkningsvärda i samtliga tidningar är frånvaro av välformulerade argument både för och 

emot tanken på storregion. 

 

 

            7.3. Landstingens ekonomi 

 

I de grundläggande synpunkterna  som framföres av Ansvarskommittén betonas vikten av en snabb 

förändring av samhällets organisation  för att kunna möta de ”demografiska och 

samhällsekonomiska utmaningarna” som enligt kommitten hotar att bli akuta från år 2020 och 

framåt. Det är uppenbart, för den som följer den samtida politiska debatten i dagspressen, att de 

ekonomiska aspekterna bakom Ansvarskommittens förslag är av stor vikt. Det är därför på sin plats 

att teckna något av den ekonomiska bakgrund som gäller för landstingen. Många förhoppningar 

som framkommer i inläggen i den aktuella undersökningen baseras på tron om ekonomisk 

förbättring vid en regionförändring. 

Under de senaste åren har landstingens ekonomi förbättrats. Detta har skett genom neddragningar i 

verksamheten och personalminskningar. Att verksamheten kommit till skada framgår av 

redovisning av köer och väntetider samt överbeläggningar. De farhågor om sjukvårdens framtid 

som finns i inläggen i denna undersökning måste också ses som befogade då prognoserna talar för 

en alltmer förvärrad ekonomiskt situation. Skulle en rättighetslag införas där landstingen skulle vara 
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bundna att uppfylla sina förpliktelser mot medborgarna enligt Hälso- och Sjukvårdslagens 

bestämmelser skulle det ekonomiska läget sannolikt ytterligare försämras utöver vad prognosen 

antyder48. 

 

Det är svårt att se hur en storregion i Norrland på något avgörande sätt skulle förbättra det 

ekonomiska läget såvida inte storregionens eventuella införande innebär omfattande 

rationaliseringsåtgärder. Eftersom huvudparten av landstingens kostnad är sjukvård och den största 

kostnaden är personal skulle det innebära ytterligare personalminskningar och troligtvis 

nedläggning av perifera sjukvårdsenheter och centralisering av mer kvalificerad sjukvård. Detta är 

något som inte framgår av Ansvarskommitténs betänkande eller utsagor från ledande politiker. 

Tabell 11. Årligt underskott och antal landsting med underskott 

 

Tabell 12. Prognos över den framtida ekonomiska utvecklingen i kommuner och landsting 

En del av landstingens kostnader är ej påverkbar av verksamhetsförändringar. Den största kostnaden  

är där pensionskostnader som faller ut i ökande utsträckning de närmaste åren. 

                                                 
48 Ekonomirapporten – Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2008, SKL  

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39334_1.pdf  
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Figur 5. Pensionsskuld 

 

 

Prognoserna talar för en försämrad ekonomi i synnerhet mot bakgrund av gjorda prognoser och den 

dagsaktuella lågkonjunkturen. De ekonomiska konsekvenserna av storregionens införande i 

Norrland är dåligt utredda och kommunicerade till medborgarna. Farhågorna som framkommer i en 

del av inläggen för en försämrad ekonomi och skattehöjningar speciellt i län som ligger under den 

genomsnittliga nivån förefaller inte helt ogrundade. 
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7.4. Demokratiproblemet 

 

Det intryck som inläggen ger, framför allt från Norrbotten, är att man upplever sig ställd inför 

fullbordat faktum av ledande politiker och att någon demokratisk diskussion ej ägt rum.  

Att en storregion skulle öka demokratin eller den enskildes möjligheter att påverka har inte 

framförts i inläggen. Är avståndet mellan medborgare och landstingspolitiker stort idag kommer 

avståndet att vara väsentligt mycket större i en storregion med regionkommunfullmäktige. 

Frånvaro av förankring i befolkningen av den planerade storrregionen har också lett till misstankar 

om att ledande politiker drivs av egenintresse. Detta skulle i så fall vara fokuserat på de 

administrativa tjänster som behövs centralt i en storregion med sannolikt högre löneläge och mer 

inflytande. 

 

Dahls kriterier för en demokratisk process49 kan ställas mot den handläggning som skett av 

förslaget om den nya regionindelningen. Följande fem kriterier bedömer han som normer eller 

ideala: 

 

1) effektivt deltagande 

2) lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 

3) upplyst förståelse 

4) kontroll över dagordningen 

5) slutlig kontroll  

 

Ansvarskommitténs förslag är en produkt som är ett resultat av den representativa demokratin men 

ett effektivt deltagande av medborgarna kan knappast sägas ha skett. En allmän diskussion om att 

förslaget borde sjösättas först efter ett allmänt val har inte varit en förutsättning men sittande 

regering förefaller vara benägen att vänta med ett slutgiltigt beslut tills nästa val är genomfört. En 

upplyst förståelse kan knappast heller anses finnas då en noggrann genomlysning av förslagets 

konsekvenser inte har skett. Kontrollen över dagordningen kommer att visa sig tiden fram till nästa 

val hur sittande regering behandlar beslutsfrågan. Kravet om slutlig kontroll förutsätter att 

                                                 
49 Dahl, R A ”Demokratin och dess antagonister” sidan 169, Ordfront & Demokratiakademin, Stockholm 2003. 
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medborgarna är kompetenta att avgöra vilka frågor som kräver eller inte kräver bindande beslut, 

vilka frågor bland dessa som medborgarna är kapabla att själva avgöra och slutligen på vilka villkor 

medborgarna delegerar sin auktoritet. Uttalanden som ”Politiken måste i viktiga frågor sätta sig 

över demokratin” rimmar illa med Dahls kriterier. 

 

      

7.5. Kommunikationsproblemet 

 

Den brist på formulerade argument som kan märkas i inläggen borde rimligen bero på 

informationsbrist. Tyvärr omfattar argumentfattigdomen såväl positiva som negativa inlägg till 

storregiontanken. Den administrativa förändring som skisseras är också svåröverskådlig till sina 

konsekvenser på de flesta områden. Konsekvenser för skattenivå, sjukvård, lokalisering av 

administrativa enheter, förlust av arbetstillfällen och andra förändringar gör sannolikt att många 

medborgare är tveksamma till införandet av storregionen. Uppenbara fördelar har inte redovisats. 

 

 

 8. Slutsatser 
 

Vid genomgång av inlägg i dagstidningar, en från vardera av de fyra län som är tänkta att ingå i en 

framtida Norrlandsregion, har noterats positiva, negativa eller neutrala preferenser för storregionen 

som framtida organisationsform. 

 

Frekvensen positiva preferenser var 26 %, negativa 47 % och neutrala 27 %. De tre länen 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrland uppvisade positiv preferens i 36 till 44 % medan 

Norrbotten låg på 10 %. Norrbottens-Kuriren visade sig ha signifikant lägre frekvens positiva 

preferenser jämfört med övriga dagstidningar. 

 

Motiven för ställningstagandet i inläggen saknades som regel, När motiv angavs i den länstidning 

som var mest negativ och som hade de flesta inläggen under den 6 månadersperiod som undersöktes 

berörde de risken för ökade kostnader, höjda skatter, försämrad sjukvård och förlust av 

arbetstillfällen. Ett eventuellt egenintresse hos politiker som orsak till att dessa drev frågan om 
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storregion samt bristande demokrati i hanteringen av regionfrågan anfördes bland de negativa 

argumenten. 

 

Något inlägg av objektivt informerande karaktär där konkreta positiva effekter av storregionen 

beskrevs eller där potentiella negativa effekter av omorganisationen värderades kunde inte 

återfinnas. Mot bakgrund av den låga nivån av faktiska argument för eller emot regionfrågan kan 

man misstänka att informationen varit dålig och ofullständig till allmänheten och att en 

genomgripande konsekvensanalys av den nya regionindelningen inte presenterats. Denna slutsats 

styrks i viss mån av att av de söktermer som använts (storregion, regionfrågan resp. 

Ansvarskommittén) var den minst frekvent funna termen ”Ansvarskommittén”. Detta är ett 

indicium på att Ansvarskommitténs slutbetänkande ägnats litet eller obetydligt utrymme under den 

studerade sexmånadersperioden. 

 

Med tanke på den tänkta omorganisationens omfattning och betydelse för viktiga 

samhällsfunktioner är det viktigt att en allsidig och objektiv information ges. De ekonomiska, 

sociala och demokratiska fördelar och nackdelar som ligger i förslaget måste belysas. 

Statsvetenskapen har där ett stort ansvar att ge sig in i samhällsdebatten för att ge denna 

information. 

 

Om dagspressen levde upp till de regler som Kovach och Rosenstiel50 har på insidan av 

försättsbladet till sin bok skulle samhället sannolikt se något annorlunda ut. 

 

The elements of journalism are: 

Journalism first obligation is to the truth. 

Its first loyalty is to citizens. 

Its essence is a discipline of verification. 

Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 

It must serve as an independent monitor of power, 

It must provide a forum for public criticism and compromise. 

It must strive to make the significant interesting and relevant. 

It must keep the news comprehensive and in proportion. 

                                                 
50 Kovach, B & Rosenstiel, T ”The Elements of Journalism”, Three Rivers Press, New York 2007 
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Its practitioners have an obligation to exercise their personal conscience. 

Citizens too, have rights and responsibilities when it comes to the news. 
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