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1. INLEDNING  

Våra samhällen idag är komplexa och består av många olika formella och informella 

beståndsdelar och förvaltningsnivåer. Denna uppsats tänker titta närmare på en av dessa, 

närmare bestämt regioner och framförallt den statligt initierade nyregionaliseringen. Detta 

är väldigt aktuellt idag då regeringen har tagit fram ett förslag att på lång sikt införa 6 

storregioner i Sverige (Cato, 2016-06-30). Vad finns det för regiontyper och hur ser dessa 

ut kan en då fråga sig? Dessa frågor har jag tänkt besvara genom att studera den tidigare 

nyregonaliseringen år 1996 i Sverige. 

Nyregionaliseringens främsta katalysator och grunden till att nya regioner bildades var 

enligt Christian Fernandez (2000) det faktum att den svenska staten ansåg att regionen bättre 

kunde gör den satsning som krävdes för att tillgodose utvecklingen som den nya globala 

ekonomin förutsatte, med hjälp av medel från just staten. De valde att decentralisera makten 

och låta regioner få större ansvar att själva konstruera program för att uppnå god tillväxt och 

göra dem konkurrenskraftiga på den inhemska och globala marknaden.  

Denna idé blev verklighet i slutet av 90-talet, närmare bestämt 1996 genom ett 

riksdagsbeslut om att några utvalda kommuner, landsting och län skulle slås ihop för att 

bilda nya storlän. Resultatet blev Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Gotland och 

Kronobergs län. Till en början var tanken att de skulle fungera som testpiloter och om 

resultaten var goda skulle de ligga till grund för en ny länsreform där fler regioner skulle 

bildas. De nybildade regionerna hade som övergripande mål att fokusera på tillväxt och 

utveckling. Varje nybildat storlän fick skriva under regionala tillväxtavtal (RTA). Dessa var 

tänkta att fungera som riktlinjer där regionerna själva skulle sätta ut mål och medel för att 

kunna nå tillväxt och effektivisera sitt resursanvändande. Avtalen var inte juridiskt bindande 

utan fick lämnas närhelst de kände att de inte gav önskad effekt. Dessa avtal kom senare att 

utvecklas till regionala tillväxtprogram (RTP), i samband med detta skedde en ökning av 

antalet län som ville delta i detta ”projekt”. Programmen var i sin tur inte längre frivilliga 

att lämna utan juridiskt bindande för de som valde att bli en del av dem. Efter och under 

programmens gång genomfördes utvärderingar för att följa respektive medlemsregions 

utveckling. Dessa avtal och program hade en övervägande ekonomisk inriktning med 

ekonomisk tillväxt och utveckling som ledord (Fernandez, 2000). Under början av 2000-

talet har dock författare problematiserat det faktum att nyregionaliseringen tog sig en alltför 

ekonomisk inriktning. Bland annat Fernandez (2000) som ansåg att regionaliseringen var i 

behov av en mer politisk inriktning för att kunna anses representera regioninvånarnas tankar 

och tillmötesgå deras behov. Christine Hudson (2001) och Nussbaumer & Moulaert (2005) 

ansåg i sin tur att regionaliseringen var tvungen att röra sig mer mot det sociala hållet. Där 

kollektiva nyttigheter och livskvalitet skulle vara ledord. Framförallt menade de att det är 

viktigt att de sociala aspekterna skulle ligga till grund för politiska beslut och inte de 

ekonomiska, där sociala aspekter i vissa fall fungerar som ett mellanled för att uppnå dessa. 

Till analysverktyg kommer jag utveckla idealtyper utifrån Luk Van Langenhoves (2012 & 

2013) teori om att regioner kan differentieras utifrån tre olika typer: sociala, ekonomiska 

och politiska. Med detta ska jag försöka bringa klarhet i om det finns någon skillnad mellan 

de regioner som bildades i samband med nyregionaliseringen och den en region som 

bildades innan. Jag ska även undersöka vilken regiontyp dessa regioner har idag.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad i vilken regiontyp 

mina utvalda regioner har beroende på om de är uppförda innan eller i samband med 

nyregionaliseringen. Flera forskare under 2000-talets början var oense om hur 

regionaliseringen skulle se ut och vilken regionform som borde ges mest fokus i framtiden. 

Till min hjälp kommer jag använda mig av Luk Van Langenhoves (2013) kategorisering av 

regioner i sociala, ekonomiska och politiska enheter vilken jag kommer bygga mitt 

analysverktyg av idealtyper kring, eller som jag kallar dem – regiontyper. Jag kommer även 

utgå ifrån normativa argument från tidigare forskare om vilken regiontyp som borde ges 

mest utrymme i framtiden för att beskriva hur det ser ut idag. 

Det som skavde i debatten var det faktum att staten initierade nyregionaliseringen med 

tydliga mål, där ekonomisk utvecklig och tillväxt var ledord (Hudson, 2001, Fernandez, 

2000). Hudson (2001) ansåg att en region där mer vikt gavs sociala aspekter likt, hälsa, 

utbildning, miljö och livskvalitet var att föredra över den strikt ekonomiska inriktningen 

(Hudson, 2001:7-8). Fernandez (2001) å sin sida ansåg att regionerna är mer än bara 

ekonomiska och materiella tillgångar och målsättningar, de är politiska enheter i huvudsak 

och kräver därför mer fokus på handlingskraft och handlingsfrihet. Mitt urval består av två 

av de regioner – Västra Götalandsregion och Region Skåne – som bildades under 

nyregionaliseringen 1996 och en region – Stockholm-Mälarregionen – som bildades 1992 

innan dessa var påtänkta. Blev det som Hudson (2001) beskrev sociala värderingar som var 

mest framträdande, som Fernandez (2000) beskrev politiska värderingar, eller som 

politikerna som genomförde nyregionaliseringen hade som mål, att ekonomiska värderingar 

skulle vara mest framträdande? Frågeställningarna lyder: 

 

Vilken form av regionalisering kan vi se hos de utvalda regionerna i Sveriges tre största 

städer? Social, ekonomisk eller politisk? 

 

Går det att skönja någon skillnad mellan regionen som grundades innan nyregionaliseringen 

och de regioner som bildades i samband med nyregionaliseringen i Sverige? 

 

1.2 Tidigare forskning  

För att tydliggöra vad nyregionaliseringen är och handlar om och hur den har utvecklats 

fram till idag kommer jag här göra en utförlig presentation av diskursen. Detta görs främst 

med fall och fakta ifrån Sverige, men med visst inslag av internationella tankar och 

författare. Fredrik Söderbaum (2003) påpekar i sin artikel att regionalisering har funnits 

under väldigt lång tid, den går i vågor där det ibland råder en stark regionaliseringstrend och 

ibland är den svag. Under 1900-talet anser han utifrån Hettnes (2003) studie, att det finns 

två tydliga toppar då regionaliseringen, främst i Europa, varit som starkast. Den första var 

strax efter andra världskrigets slut under 1940-talet, denna ebbade ut någon gång i slutet av 

60- och början av 70-talet. Den andra regionaliseringsvågen började i mitten av 1980-talet 

och kan sägas fortgå än i dag (2003) även om den ebbat ut i viss mån (Söderbaum, 2003). 

Söderbaum (2003) fortsätter med att lista några skillnader mellan den gamla och den nya 
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regionaliseringen. Den gamla var nästan uteslutande förpassad till Europa. Den andra 

vågens regionalisering är istället väldigt heterogen och framförallt inte centrerad i eller 

exklusiv för Europa. Nyregionaliseringen är dessutom mer förankrad i globaliseringen och 

omvärlden, vilket den gamla inte var, det fanns vissa tendenser till världsfrånvändhet och 

isolering, vilket nyregionaliseringen inte kan anses vara då den till stora delar grundar sig i 

ett svar på den växande globaliseringen (Söderbaum, 2003, Fernandez, 2000).   

Om vi tar vid någonstans efter 1980-talet och starten av den andra regionalseringsvågen 

som Söderbaum (2003) talar om och blickar mot Sverige och nyregionalseringsdiskursen. I 

Sverige kan den sägas ha tagit sin början 1996 i och med ett riksdagsbeslut som blev grunden 

till fyra nya regioner. Dessa var Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Kronobergs län 

och Gotlands län, de bildades först 1999. Tanken var att de skulle få utökad autonomi i 

förhållande till staten och främsta anledningen till detta var den globaliserade ekonomin och 

statens tillkortakommande när det kom till att tillgodose tillväxt. Tanken var att mer 

självbestämmande regioner skulle möjliggöra en bättre resursanvändning och därigenom 

skapa just ekonomisk utveckling och tillväxt (Fernandez, 2000). Noterbart är att de 

nybildade regionerna till en början bara var tänkta som testregioner, för att se huruvida den 

nya indelningen var fruktbar eller ej.  

Utgångspunkten för bildandet av idealtyperna, vilka kommer vara det huvudsakliga 

analysschemat i uppsatsen, är Van Langenhoves (2013) ansats att skapa ett ramverk för vad 

som är en region. I denna artikel nämner han att det finns tre regiontyper: sociala, 

ekonomiska och politiska. Detta styrks även av Svensson & Östhol (2001) vilka endast tar 

upp två former: ekonomiska och politiska, men likväl är användbara för denna uppsats.   

Inom den svenska diskursen om nyregionalisering har jag valt att titta närmare på två 

författare för att tydligare få en inblick i respektive regionsform. Dessa är Fernandez (2000) 

och Hudson (2001). Respektive författare har olika framtidsåskådning. Författarna är mer 

eller mindre överens om att utformningen av regionerna till största del har haft en ekonomisk 

inriktning i Sverige. 

Fernandez (2000) anser i sin artikel att regionaliseringen måste röra sig mot det politiska 

hållet, för att inte missa den demokratiska aspekten. Där politiker handlar utifrån den privata 

eller offentliga sektorns bevåg och inte utifrån regionens invånare, vilka möjliggjort deras 

tillträde. Där anser han att autonomi är ledordet, genom handlingskraft och handlingsfrihet. 

Det förstnämnda handlar om att kunna organisera sig och samverka med både offentliga och 

privata aktörer, det sistnämnda handlar om att kunna välja politisk inriktning och beslut utan 

någon högre instans eller privat aktör inblandning. Om medborgarnas röster i en region inte 

åhörs finns det mycket som talar för att en styrningsform i nära anslutning till elitstyre har 

upprättats.  

Hudson (2001) i sin tur anser att en ökande social utveckling för regionerna, i 

kombination med ett kunskapslyft vore att föredra. Hon har den bestämda åsikten att Sverige 

rör sig mot en regionalisering av social karaktär, där barnomsorg, sjukvård och skola bland 

annat får utökat fokus.   

Något jag tidigare har nämnt är att både Fernandez (2000) och Hudson (2001) ansåg, 

när deras respektive artiklar skrevs, att regionaliseringen i Sverige hittills hade varit av det 

ekonomiska slaget, med ledord som tillväxt och ekonomisk utveckling. Detta på förhand 

bestämda fokus ifrågasätter de och menar att mer fokus måste läggas på de politiska och 

sociala aspekterna inom regionerna. Den förstnämnda ser detta som problematiskt då ett för 
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stort fokus på ekonomiska aspekter kan leda till elitstyre där endast stora näringslivstoppar 

får komma till tals och underminerar den demokratiska aspekten som regioner faktiskt måste 

tillgodose. De texter jag har valt har normativa tankar om hur regionaliseringen bör ske. I 

min uppsats lägger jag de värderingarna åt sidan och försöker beskriva läget utifrån 

regionernas karakteristiska drag. I slutsatsen reserverar jag mig för lite normativa tankar om 

vart regionaliseringen borde ta vägen enligt mig. Bortsett från det är tanken att beskriva hur 

regionerna arbetar i sociala, ekonomiska och politiska avseenden och hur väl de uppfyller 

respektive idealtyp.   

 

2. TEORI  

Van Langenhove (2013) har gett sig i kast med att framställa ett ramverk innehållande 

verktyg för att kunna definiera och bestämma vad som är en region och hur den 

karakteriseras. Först gör han en distinktion mellan vad den oinsatte anser en region vara och 

därefter vad forskare anser den vara. Den icke-vetenskapliga definitionen av en region är 

väldigt vid, en region definieras av vad som inte är en region. En suverän stat är enligt Van 

Langenhoves (2013) artikel inte en region. Alltså kan alla former av geografiska 

sammanslutningar, utom just suveräna stater klassas som regioner enligt Van Langenhove. 

Resterande del av teorin behandlar den vetenskapliga formuleringen av vad en region är.  

Han utgår från psykologin och definitionen av en person, att denne kan ha: personhood 

– de egenskaper som särskiljer en person från en icke-person, personality – det som 

definierar en viss person och personification – det som förkroppsligar en person. Detta 

tillämpar han på regioner istället, med förhållningssättet att de kan definieras på samma sätt 

som en person. Alltså talar han om regionhood – definieringen av en region utifrån vad som 

inte är en region. Regionality – de former en region kan anta: supra-nationell (region över 

flera länder likt EU), sub-nationell (regionbildning inom ett land) och gränsöverskridande 

region (regionbildning över gränser, likt öresundsregionen, innefattar ej ett helt land/stat). 

Regionification – benämner han som den diskursiva process genom vilken geografiska 

territorier blir erkända som regioner. Denna form av förhållningssätt har Van Langenhove 

lånat från Hobbes och psykologin. Den andra delen i hans teori har han lånat från Maddi, 

som menar att en person kan ha kärnegenskaper och perifera egenskaper. Den sistnämnda 

utgångspunkten av Maddi använder Van Langenhove som den övergripande 

kategoriseringen och applicerar Hobbes tankar om personen antingen som kärn- eller 

perifera egenskaper.   

 

2.1.1 Kärnegenskaper  

Van Langenhove (2013) delar upp kärnegenskaperna i tre kategorier: aktörskap, statehood 

och identitet. Regionen är en geografisk yta med vissa statliga befogenheter, men är inte en 

stat.   

Aktörskap – detta tillskrivs en entitet som kan fatta och genomföra egna beslut. En 

region tillskrivs aktörskap om den kan, för det första, anses ha viss självständighet och för 

det andra, ha makt att agera målmedvetet. En region med aktörskap blir inte påverkad utifrån 

av andra.  

Statehood – tanken här är att se huruvida en region har samma möjlighet att agera som 

en stat. Om de har samma befogenheter. Om de kan erbjuda ekonomiska policies, kollektiva 

nyttigheter eller göra anspråk på självständighet.   
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Identitet – denna kategori tar upp huruvida regioner uppvisar tendenser till 

identitetsskapande likt nationalstaten. Att de inom en region känner en 

identitetssamhörighet. Exempel på detta är symboler likt flaggor, nationalsånger och en 

gemensam historia.  

 

2.1.2 Perifera egenskaper  

Denna kategori söker svara på de individuella egenskaper en region kan anta. Föregående 

kategori tog upp generella egenskaper som är applicerbara på alla typer av regioner. Här 

försöker en distinktion göras huruvida regionen är ekonomisk, ser till kollektiva nyttigheter 

(sjukvård, transport, skola) eller om regionen har suveränitet i dess rättskipning (givetvis 

kan en region uppfylla flera av dessa kategorier).   

För att smalna av denna uppsats har jag valt att främst rikta in mig på Van Langenhoves 

(2012 & 2013) begrepp statehood och de sociala, politiska och ekonomiska regionsformer 

som denna teoridel har framställt. Jag har dock valt att behålla hela dennes teori då jag anser 

att den ger fördjupad förståelse för vad en region är, hur den kan definieras och att detta kan 

göras på flera abstraktionsnivåer. Anledningen till att jag har valt att göra det är för att kunna 

besvara mitt syfte och frågeställningar. Detta kommer jag göra genom att konstruera 

idealtyper för respektive regionform och därefter göra en analys av de regioner jag har valt.  

 

2.1.3 Statehood  

Van Langenhove (2012) ger en mer utförlig beskrivning av statehood, vilken jag kommer 

införliva i artikeln från 2013 för att ge djupare förståelse kring statehood. Tanken är att 

statehood, alternativt regionhood som används i artikeln från 2013,  är en kärnegenskap hos 

en region vilken definierar den och ger den befogenheter och ansvarsområden vilka kan 

liknas vid desamma som för en stat. Dessa ansvarsområden är sociala, politiska och 

ekonomiska. De sociala tillskriver han uppgifter som att bistå med kollektiva nyttigheter 

och tillhandahålla sociala policies. De politiska tillskriver han möjliga uppgifter som att 

ansvara för att organisera beslutande, lagstiftande och juridisk makt och rentutav göra 

anspråk på suveränitet. De ekonomiska regionerna tillskriver han egenskaper som att 

upprätta fri marknad och införa ekonomiska policies.  

Svensson & Östhol (2001) likt Van Langenhove (2013) att regioner jan ha olika 

egenskaper, men istället för tre erkänner de två av kategorierna, ekonomiska och politiska.   

Den politiska regionen är enligt dem en region som har tillskansat sig mer politisk makt, 

i förhållande till staten den är belägen i. Detta kan ske genom utökad politisk auktoritet, 

utökad kontroll över ekonomiska resurser, eller annan resurs som ger regionen mer politisk 

självständighet och makt.   

Den ekonomiska regionen definierar de som ett territorium vars ingående av samarbete 

och nätverksbildning leder till stärkta ekonomiska resurser och tillväxt inom regionen. De 

lyfter särskilt fram att regionen ska skapa egna ekonomiska resurser och inte förlita sig till 

investeringar och bidrag för att bli definierad som en ekonomisk region (Svensson & Östhol, 

2001). Personligen anser jag att den Van Langenhoves (2013) indelning är mer omfattande 

då den sociala regionen och dess egenskaper inte kan anses falla in under vare sig 

ekonomiska eller politiska regioner som Svensson & Östhol (2001) kategoriserar dem. 

Därför kommer jag använda mig av dessa tre kategorier längre ner i uppsatsen när jag 
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konstruerar idealtyper för respektive region. I Sveriges fall är den sociala regionen en väldigt 

viktig del, där landsting ska ansvara för sjukvård och infrastrukturs-koordinering och därför 

bör den inkluderas som en kategori (Svensson & Östhol, 2001, Van Langenhove, 2013). 

Däremot är Svensson & Östhols (2001) definiering av ekonomiska och politiska regionen 

värd att använda vid konstruktionen av idealtyperna.   

För att ytterligare förbättra beskrivningen av den politiska regionen introducerar jag 

även Fernandez (2000) beskrivning. Denne anser att en fullt fungerande politisk region 

måste ha handlingskraft och handlingsfrihet. Det förstnämnda innebär att regionen har 

resurser att genomföra beslut. Det sistnämnda innebär att den är avhängig högre instanser 

och att den har utbyte med såväl offentliga som privata organisationer, det är viktigt att den 

inte går någon annans agenda och att regionen inte enbart vänder sig till privata eller 

offentliga organisationer vid behov av stöd.   

Hudson (2001) tillför en rad olika egenskaper till den sociala regionen. Dessa är 

humankapital, innovation och livskvalitet. Hon ser individen och dennes kunskap som det 

viktiga för en hållbar region. Där sociala aspekter, vilka leder till ökad livskvalitet för 

individen, är av yttersta vikt för att locka nya och behaga befintliga invånare. Dessa sociala 

aspekter är sjukvård, skola, kultur och miljö. Moulaert & Nussbaumer (2005) ger en mer 

utförlig förklaring till den sociala regionen och ger den en viktig egenskap. Nämligen att 

ekonomisk utveckling och tillväxt inte är dess huvudmål, utan invånarnas välbefinnande och 

livskvalitet, med möjlighet till kunskap och personlig utveckling är det som sätts främst.   

Detta var endast en kort sammanfattning av de olika regiontyperna utifrån de författare 

som kommer användas. Nedan följer den mer utförliga beskrivningen av respektive 

regiontyp och deras karakteristiska egenskaper. Regiontyperna har som nämnts ovan tagits 

från Van Langehoves (2012 & 2013) teori om statehood. I resultatdelen kommer jag sedan 

använda dessa för att beskriva vilken regionform mitt regionurval har och om jag kan finna 

några samband eller likheter regionerna emellan.   

 

2.2 Social region  

Den sociala regionen är enlig Van Langenhove (2013) starkt förknippad med kollektiva 

nyttigheter, vilket nämndes i den inledande teoridelen. Jag kommer även ta hjälp av Hudsons 

(2001) och Moulaert & Nussbaumers (2005) artiklar för att få fram vad som karakteriserar 

en social region. De sociala ansvarsområden som en region har och ger den epitetet social 

region är: sjukvård, skola, infrastruktur, omsorg, kultur och miljö. Här vill jag även lyfta 

fram de särskilda begrepp som Hudson (2001) använder sig av, nämligen livskvalitet och 

kunskap. Dessa är begrepp som sällan används i den forskning jag hittills har tagit del av. 

Hon resonerar att en region där livskvaliteten säkerställs och där möjligheterna till 

kunskapsutbyte finns kommer ge den stark attraktionskraft. Livskvalitet är något som 

högutbildad och kompetent arbetskraft i många fall idag letar efter när de ska bosätta sig, 

inte bara ekonomisk vinning eller där de mest grundläggande behoven tillgodoses. En artikel 

som styrker Hudsons (2001) tankar om livskvalitet och välbefinnande är The social region 

(Moulaert & Nussbaumer, 2005). De försöker sammanställa en alternativ utgångspunkt av 

den sociala regionen, som de menar i tidigare forskning endast ser till den ekonomiska 

utvecklingen och tillväxten som slutprodukt. Där endast det sociala och välbefinnandet ses 

som ett mellanled på väg mot slutmålet som är ekonomisk utveckling och tillväxt. Därför 

har de valt att utgå från begreppet och teorin ”social community”. Moulaert & Nussbaumer 
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(2005) lägger precis som Van Langenhove (2013) stor vikt vid att de sociala nyttigheter som 

ska tillgodoses ska vara kollektiva, något som kommer alla till del och inte individspecifika. 

Saker som kläder och mat är individuella sociala nyttigheter, medan sjukvård, skola, 

kulturella aktiviteter och infrastruktur är sociala nyttigheter som kommer alla till del. Det är 

det sociala som kommer i första hand och är det slutgiltiga målet, inte att det ska leda till 

ekonomisk tillväxt eller utveckling. Givetvis kommer en region likt denna locka till sig 

arbetskraft, då de vet om att de får sina viktigaste behov och sin trygghet tillgodosedda. 

Denna arbetskraftsansamling leder givetvis i många fall till ekonomisk tillväxt, men ses 

mest som en bieffekt och inte det slutgiltiga målet. De argumenterar vidare för att den fria 

marknaden som den ekonomiska regionskolan förespråkar inte är förenlig med kollektiva 

nyttigheter och välfärd som skola, sjukvård och infrastruktur. Utan måste styras från 

politiskt håll antingen statligt, regionalt eller lokalt (Moulaert & Nussbaumer, 2005). Detta 

är givetvis deras egen tolkning, men för att de ekonomiska incitamenten som slutmål ska 

försvinna är statlig styrning av de kollektiva nyttigheterna att föredra över den fria 

marknaden. Kort kan vi säga att den sociala regionen är en region vilken tillgodoser 

invånarnas möjlighet till personlig utveckling, kunskap och välbefinnande. Livskvalitet är 

ledord för denna typ av region.   

 

2.3 Ekonomisk region  

Denna idealtyp kommer jag grunda mestadels i det som Svensson & Östhol (2001) definierar 

en ekonomisk region som. En ekonomisk region är enligt nyss nämnda författare ett 

territorium vars nätverk och samarbete leder till att regionen skapar egen ekonomisk tillväxt. 

Tanken är att alla aktörer som ingått i samarbetet ska få del av den ekonomiska utvecklingen, 

inte bara ett fåtal av aktörerna (Svensson & Östhol, 2001). Gren (2002) ger, i sin 

framställning av nyregionaliseringen, globaliseringen och den fria marknaden, som inte 

längre kunde regleras, störst del i att ekonomiska regioner bildades. Regionerna var tvungna 

att ta över ansvaret från staten och börja fungera som ekonomiska aktörer där en viktig del 

var att kunna attrahera kapital. Till hjälp att förklara den ekonomiska regionen har jag valt 

att använda mig av klusterteorin. Den utgår i det faktum att företag inom en viss bransch i 

vissa fall väljer att lokalisera sig inom ett visst geografiskt område, exempel på detta är 

Kista, där många IT-företag har valt att lokalisera sig. Anledningen till att företag väljer att 

lokalisera sig nära inpå är möjligheten till kunskapsutbyte, nätverkande mellan de olika 

företagen och positiv konkurrens dem emellan (Malmberg, 2002).  

 

2.4 Politisk region  

Den politiska regionen beskrivs bäst utifrån en kombination av Van Langenhove (2012 & 

2013), Svensson & Östhol (2001) och Fernandez (2000) artiklar. Van Langenhove (2013) 

benämner den politiska regionen som ett område vilken strävar efter suveränitet och 

autonomi. Fernandez är inne på samma linje, men utvecklar autonomi till ett 

demokratibegrepp. Där autonomi handlar om att en politisk region skall vara självständig 

från andra aktörer och politiska nivåer, för att möjliggöra att väljarnas intressen uppfylls i 

högsta möjliga grad. För att uppnå detta menar han att en region kräver handlingskraft och 

handlingsfrihet. Handlingsfriheten är viktig för att inte andra aktörer och organisationer ska 

bestämma över regionen och handlingskraften i sin tur är den egenskap som tar tillvara på 

den tidigare nämnda handlingsfriheten.  Fernandez (2000) identifierar två former av 
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autonomi, den territoriella, vilken han betecknar som autonomin gentemot staten och andra 

politiska nivåer. Den är formell och kontrolleras genom juridiska stadgar. Den andra formen 

av autonomi är den sektoriella vilken istället handlar om autonomin gentemot privata 

aktörer, att stå emot ekonomiska intressen från till exempel företag inom regionen. Den del 

i autonomin som oftast inskränks på regional nivå enligt Fernandez (2000) är 

handlingskraften. I många fall drar staten in eller skär ner på sitt stöd till regioner, vilket gör 

att de måste vända sig till den privata sektorn för ekonomiskt stöd. Detta leder till minskad 

sektoriell autonomi, regionen kan inte säkerställa självständighet från den privata sektorn 

och kan därför inte anses handla på eget bevåg. Det som vinns i handlingskraft genom stöd 

från den privata sektorn förloras i handlingsfrihet att utforma den egna politiken där den 

privata sektorn kan kräva en motprestation för att ge ekonomiskt anslag till en region. Denna 

autonomi är viktig för att säkerställa en god representation, där medborgarna inom en region 

förutsätter att deras representanter handlar på eget bevåg utifrån deras önskemål. Inte utifrån 

förhållningar och önskemål från den privata sektorn eller högre politiska nivåer. Fernandez 

(2000) har utvecklat en matris över fyra olika tillstånd den regionala autonomin kan ingå. 

Där den lägsta graden autonomi uppnås i länsstyrelserna och den högsta uppnås genom 

finansiering och ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn. Viktigt att poängtera dock är 

att denna finansiering inte får vara öronmärkt. Öronmärkt finansiering innebär att staten 

skjuter till pengar endast om regionen använder dessa till ett visst projekt som staten 

bestämmer. Då blir det precis som med finansiering från den privata sektorn att 

handlingsfriheten inskränks. De två mellanliggande är i det fall då regionen inte får 

finansiellt stöd, där är handlingskraften låg och den andra är som nämnts tidigare det fall 

där regionen finansieras genom privat sektor viket leder till låg handlingsfrihet (Fernandez, 

2000).  

Svensson & Östhol (2001) anser även de att den politiska regionen kräver utökad 

självständighet och även utökad makt i förhållande till den politiska nivå vilken den var en 

del av på förhand. Notera att med självständig region menas inte en självständig stat utan en 

region i någon av formerna sub-nationell, supra-nationell eller gränsöverskridande. De 

behåller fortfarande sin anknytning till nationalstaten och sin underlydnad till denna, men 

får utökad självständighet. Detta förtydligar även Van Langenhove (2013) när denne ger den 

icke-vetenskapliga definitionen av en region, nämligen att det inte är en stat.  

För att sammanfatta den politiska regionen kan vi kort säga att den strävar efter 

suveränitet, i den grad regionen fortfarande kan kallas en del av en stat och inte själv blir en 

stat. Den kräver utökad makt i förhållande till de högre politiska nivåerna, detta fås genom 

handlingskraft och handlingsfrihet. Viktigt är att inga öronmärkta bidrag från offentlig eller 

privat sektor kommer dem till del då den egna handlingsfriheten inskränks av sådana och 

självständigheten och den egentliga makten blir lidande. Politikerna som representanter till 

medborgarna kan i sådant fall ifrågasättas.  

 

 

3. IDEALTYPER  

I detta avsnitt kommer jag konstruera en idealtyp för respektive regionkategori som Van 

Langenhove har utformat. Nämligen sociala, politiska och ekonomiska regioner. 

Idealtyperna är tänkta att användas för att analysera respektive region. Analysen är tänkt att 

i slutänden ge oss en bild av hur nyregionaliseringen i Sverige ser ut idag. Till att börja med 
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kommer en kort genomgång av vad en idealtyp är göras. En idealtyp är enligt Beckman 

(2005) en samling av tankar, ideologier och åsikter inom en diskurs som drar den till sin 

spets. En idealtyp är inte något som existerar i verkligheten utan fungerar som ett 

förhållningssätt, för att tydligt kunna definiera och differentiera olika aktörer eller 

egenskaper. Viktigt att poängtera är att det i verkligheten inte kommer vara lika renodlat 

som det är vid framställningen nedan, i verkligheten kommer regioner ofta vara en 

kombination av de tre regiontyperna. Idealtyperna framställs utifrån teoridelen och mina 

egna tankar som kommit till när jag läst artiklarna jag använt mig av.  

 

3.1 Idealtyp social region  

Utifrån teorigenomgången ovan av den sociala regionen kommer jag här framställa min egen 

idealtyp. En social region tillgodoser invånarna i en region med fullgoda sociala skyddsnät. 

Framförallt är det kollektiva nyttigheter som är främsta fokus, exempel på detta är sjukvård, 

infrastruktur och skola. Detta kan dock variera beroende på vilken form av välfärd. I en mer 

liberalistisk välfärdsmodell återfinns mer individuell välfärd, denna går direkt till individer 

vilka är i behov av mat och kläder. Ännu mer typiskt för den liberalistiska välfärdsmodellen 

är att överlåta statlig verksamhet som sjukvård till privata aktörer vilket är tänkt att mätta 

marknaden och öka utbudet för individen. Detta har både sina för- och nackdelar vilket jag 

inte kommer gå in på nämnvärt här, men poängen jag vill göra är att de i många fall söker 

ekonomisk tillväxt. Detta är inte förenligt med den idealtypiska sociala regionen enligt mig, 

vilken inte ska ha ekonomisk tillväxt som huvudmål. Därför är privata aktörer problematiska 

då de inte har samma grundtanke i den frågan vilket en social region har. Något som är 

viktigt att understryka är att målsättningen med dessa regioner är inte att uppnå ekonomisk 

tillväxt, det kan givetvis vara en biprodukt, men grundtanken är att regionen ska värna om 

sina invånares livskvalitet och möjlighet till utveckling. Den kollektivistiska 

välfärdsmodellen ger samma sociala skyddsnät till alla individer.  

 

3.2 Idealtyp ekonomisk region  

En ekonomisk region i sin renaste bemärkelse är tänkt att skapa ekonomisk tillväxt, 

företagsetablering och goda förutsättningar till nätverkande inom regionen både för 

samarbete och för konkurrens. Allt detta ska ske utan direkta investeringar från statligt håll. 

Om staten skulle bistå den ekonomiska regionen har regionen tjänat ut sitt syfte som ett 

geografiskt område som ska skapa ekonomisk tillväxt åt sig själv och även sprida vidare 

denna till staten. En ekonomisk region som kräver mer bistånd än vad den faktiskt skapar är 

inte en välfungerande sådan och kommer i en framtida utvärdering uppmärksammas om 

detta. Bistånd kan dock vara försvarbart vid en uppstartsfas av en nybildad ekonomisk 

region, för att se till att den etablerar sig. Dock rör det sig inte om en idealtypisk ekonomisk 

region i sådana fall, men incitament finns att den kan ta sig dit. Investeringar utifrån, 

exempelvis andra nationalstater eller företag, är viktiga och något en ekonomisk region 

strävar efter att få in. En idealtypisk ekonomisk region har dessutom mycket goda 

möjligheter till att bilda kluster med specifika företagskompetenser vilka är ledande inom 

sin bransch är också typiskt för en ekonomisk region, exemplet med Kista och IT-branschen 

har nämnts tidigare. Målsättningen är alltså ekonomisk tillväxt och företagsetablering och 

den grupp den vänder sig till är företag.  
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3.3 Idealtyp politisk region  

En politisk regions två viktigaste egenskaper är handlingsfrihet och handlingskraft. Den ena 

förutsätter den andra. Den idealtypiska politiska regionen har stark handlingsfrihet, den 

handlar alltså helt på eget bevåg, utan att privata eller offentliga aktörer blandar sig i. Viktigt 

att påpeka liksom tidigare har gjorts i teoridelen är att den politiska regionen fortfarande 

agerar inom det nationalstatliga territoriet och står under de lagar och regler som finns där. 

Fullständig autonomi skulle göra regionen till en stat i sig. En politisk region med stark 

handlingskraft har de resurser vilka krävs för att kunna genomföra de beslut som invånarna 

önskar och politikerna har gått till val på. Politiska regioner kan ta emot bidrag och ändå ha 

god handlingskraft såtillvida att bidragen inte är öronmärkta åt en viss sektor eller policy. 

En slutlig egenskap som inte har diskuterats tidigare i forskningen, men som jag gärna skulle 

vilja inkludera är att politikerna vilka är verksamma inom regionen måste vara direkt 

folkvalda för regionen och inte tillsatta av tjänstemän.  

 

 

3.4 Matris över idealtyper  

Nedan görs en sammanställning, i form av en matris, av vad som innefattas i respektive 

idealtypsregion och bygger på det jag tagit fram om regiontyperna i teoridelen och i detta 

avsnitt. Denna matris är tänkt att operationalisera respektive region och dess egenskaper för 

att möjliggöra analysen av mitt material senare i resultatdelen. Operationaliseringen utgår 

från min idealtypssammanställning ovanför.  

 

 

 

 

 

 

Regiontyp  Målsättning  Målgrupp  Finansiering  Styrning    

Social region  Ökad  livskvalitet 

och hälsa, god miljö 

och infrastruktur  

Invånare genom 

sociala 

målsättningar  

Skattemedel från 

staten  

Politiker både folkvalda  

och tillsatta tjänstemän  

  

Ekonomisk 

region  

Tillväxt, 

företagsetablering 

och  

självförsörjning  

Företag, 

näringsliv och 

investerare  

Självförsörjande 

och investeringar 

från privat sektor.  

Medlemsavgifter  

Bolagsform,  

näringslivsinriktad.  

Invalda likt  

bolagsstyrelser   

  

Politisk region  Autonomi,  

representativitet, 

handlingskraft och 

handlingsfrihet. 

Demokratiska 

värderingar. 

Jämställdhet  

Invånare genom  

politiska 

målsättningar och 

politiker  

Skattemedel från 

regionen  

Direktvalda  

politiker genom  

allmänna val  
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4. METOD OCH MATERIAL  

 

Till att börja med vill jag friska upp ert minne. Syftet med denna uppsats är att utifrån mina 

konstruerade idealtyper ovan, försöka göra en analys av om det är någon skillnad på vilken 

regiontyp två av regionerna som bildades i samband med nyregionaliseringen har jämfört 

med en region som bildades innan denna. Uppsatsen är tänkt att vara beskrivande och utgår 

ifrån normativa argument från tidigare forskare. En studie av hela Sverige och alla dess 

nybildade regioner skulle bli alltför omfattande, särskilt för en c-uppsats och därför har jag 

valt ut tre regioner, baserade i en av Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och 

Malmö. En fallstudie kommer göras av respektive region och regionerna i fråga är: 

Stockholm-Mälarregionen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Uppsatsen 

använder sig huvudsakligen av två metoder för att ta fram användbar data till empirin och 

slutsatserna. Till att börja med konstruerade jag tre stycken idealtyper, vilka är själva 

utgångsmaterialet för denna uppsats. Idealtyper är precis som jag nämnde i teoridelen inte 

något som återfinns i verkligheten utan är satt som ett ouppnåeligt mål. Detta för att tydligare 

kunna kategorisera olika aktörer och individer (Beckman, 2005). Utan idealtyperna hade 

inte uppsatsen blivit vad den är. Mina idealtyper kommer i nästkommande resultatdel 

användas för att genomföra textanalyser, där dokument från respektive region kommer 

analyseras. Följaktligen är konstruktion av idealtyp och en textanalys med utgångspunkt i 

dessa de två metoder jag använt mig av i denna uppsats. Materialet som sådant bygger främst 

på offentliga dokument från regionernas respektive hemsidor – styrdokument, 

plandokument, budgetar och projektspecifika dokument. Fördelarna med dessa dokument 

är att de är lättåtkomliga, väl genomarbetade och öppna för allmän granskning, vilket 

förutsätter en viss struktur och standard. Nackdelen kan vara att de inte är helt uttömmande 

då regionen själv väljer vilka dokument och data de vill presentera vilket kan ge en felaktig 

och i många fall fördelaktig bild av regionen, en eventuell försköning. Ett aktivt val att inte 

presentera vissa dokument och projekt som kanske inte allmänheten godkänner.  

En operationalisering av respektive kategori i idealtypsmatrisen är nödvändig. En 

operationalisering som sådan görs för att lättare kunna analysera ett vagt begrepp (Teorell 

& Svensson, 2007:38-39). Målsättningen operationaliseras till en fråga vilken vi ställer oss 

när vi analyserar materialet, den är ganska simpel, men ändå uttömmande. Vilken är 

målsättningen eller målsättningarna? Här försöker jag ta fasta på hur de uttrycker sig i 

dokumenten, talar de om livskvalitet, kollektiva nyttigheter, ekonomisk utveckling, tillväxt, 

handlingskraft eller demokrativärden? Målgruppen har liknande operationalisering. Där 

frågar vi oss helt sonika: vilken målgrupp vänder de sig till inom de olika projekten, 

målsättningarna och planerna? Är det sociala frågor vilka berör individen, näringslivet eller 

politiska frågor, likt demokrati, vilka berör individen? Finansieringen ställer frågan: På 

vilket sätt får regionen sina ekonomiska medel? Slutligen har vi styrningen där vi ställer 

frågan: hur styrs regionen. Är styrelsen direktvald eller tillsatt av tjänstemän?  

 

4.1 Val av regioner  

Tanken med valen av de studerade regionerna var att få största möjliga likhet i miljö och 

egenskaper. Utgångspunkten blev att vända sig till de tre storstäderna i Sverige: Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Regionen inom respektive storstad är: Stockholm-Mälarregionen, 

Västra Götalands Region och Region Skåne. Det faktum att regionerna kommer från de tre 
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största städerna i Sverige är ingen slump. Detta gjordes för att minimera antalet parametrar 

som kan förklara utfallet i resultatet. Jag har alltså använt mig av ett strategiskt urval, där 

jag på förhand söker vissa egenskaper hos analysobjekten eller kanske snarare avsaknaden 

av sådana (Teorell & Svensson, 2007:83-85). En faktor jag valde att hålla olik var året då 

regionerna bildades. Stockholm-Mälarregionen bildades 1992 alltså precis när 

nyregionaliseringen började komma på tal i Sverige (Om Mälardalsrådet, 2016). Västra 

Götalandsregionen och Region Skåne kom till 1996 genom ett riksdagsbeslut att bilda 

testregioner, med större frihet att skapa sin egen regionutveckling och hopslagningar av 

befintliga län för att bilda större geografiska områden med större befolkningsunderlag. 

Testregionerna blev verklighet 1999 och alltsedan 2010 har både Västra Götalandsregionen 

och Region Skåne blivit permanenta regioner, vilket Stockholm-Mälarregionen inte är 

(Vägen till Västra Götalandsregionen, 2016, Så bildades Region Skåne, 2016). Dessa 

olikheter ger oss empiriska grunder att dra slutsatser ifrån. Om det nu skulle visa sig att de 

nybildade regionerna skiljer sig från Stockholm-Mälarregionen kan vi dra slutsatser om att 

det är nyregionaliseringen som har påverkat hur regionerna fungerar. Det handlar alltså inte 

så mycket om uppförandeåret som skillnaden i att Västra götalandsregionen och Region 

Skåne var statligt initierade genom nyregionaliseringen medan Stockholm-Mälarregionen 

inte var det. 

 

5. RESULTAT  

I denna del kommer jag utföra analysen. Denna görs med hjälp av de idealtyper jag tidigare 

framställde i avsnittet ”idealtyper” och mina valda analysobjekt, vilka jag motiverade ovan 

i delen ”val av region”. Vid analysen av regionerna kommer jag främst leta efter de ordval 

och egenskaper som jag framställde i matrisen, men även ha de mer utförliga 

beskrivningarna för idealtyper som jag framställde utifrån tidigare forskning i åtanke. Som 

jag förklarade ovan har jag valt att välja tre regioner med förhållandevis liknande egenskaper 

och sammansättning, bortsett från uppförandeår och hur de bildades. Om det visar sig att 

regionerna har olika regiontyper ger det intressant material och bevis för att regionerna är 

olika och att de inte endast har ekonomisk karaktär, något som många forskare inom 

nyregionaliseringsdiskursen ville göra gällande. Viktigt att ha i åtanke är att, vilket nämnts 

tidigare, idealtyper sällan finns i verkligheten. Därför kommer analysen förmodligen visa 

på att respektive region har tendenser till att ha delar som överensstämmer med alla 

regiontyper. Detta är inte ett problem i sig, utan där får vi utifrån analysen göra en avvägning 

vilken regiontyp som är mest övervägande.   

 

5.1 Stockholm-Mälarregionen  

Till att börja med vill jag göra en kortare introduktion till regionen i fråga. Stockholm-

Mälarregionen grundades 1992, som ett svar på den snabba befolkningstillväxten och 

urbaniseringen i regionen. Detta skedde alltså några år innan nyregionaliseringen officiellt 

inleddes i Sverige genom riksdagsbeslutet år 1996 och med bildandet av testregionerna år 1999. 

Regionen som sådan består idag av 57 medlemskommuner och 5 län – Uppsala, Stockholm, 

Örebro, Södermanland och Västmanland. Mälardalsrådet är regionens gemensamma plattform 

för att utarbeta planer och projekt och fungerar som en samverkansorganisation för kommuner 

och landsting i Stockholm-Mälarregionen. Själva rådet består av 200 personer med politisk 

tillhörighet som ska vara representativa för medlemmarna i regionen både geografiskt och 
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partipolitiskt. Rådet har som uppgift att utforma en verksamhetsplan för regionens huvudsakliga 

projekt och utse vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelsen består i sin tur av 19 medlemmar och 

19 suppleanter, återigen representerade partipolitiskt genom en sammanvägning av resultaten 

för respektive medlemskommun under senaste valet (En bättre sits, 2012:3, Om Mälardalsrådet, 

2016). Uppgiften som styrelsen har är att ta fram en budget för verksamheten och sammanställa 

arbetsgrupper för de olika projekt som pågår i regionen. Budgeten för år 2015 låg på intäkter 

som uppmätte 10,7 miljoner kronor, där 10,3 av dessa kom från medlemsavgifter, det framgår 

inte vilka medlemmarna är eller om avgiften är proportionerlig utifrån respektive medlems 

förutsättningar eller om den är lika för alla. (Mälardalsrådet, 2015). Regionen som sådan tillhör 

inte någon av de permanenta regionerna likt de efterföljande regioner jag kommer analysera. 

De främsta projekt som pågår i Stockholm-Mälarregionen är ”En bättre sits” och deras 

utredning om ”kunskaps och kompetensförsörjning”. Båda dessa projekt får sägas vara typiska 

för den sociala regionen, vid en första anblick, men hur blir utfallet vid en djupare analys?    

 

5.1.1 Målsättning  

Stockholm-Mälarregionen har tre aktuella projekt som de lägger sitt fokus på, dessa är: en 

bättre sits, stjärnbildning och benchmarking regions. En bättre sits har som uppgift att 

utveckla infrastrukturen i regionen, stjärnbildning ska stärka utbildningen och kompetensen 

i regionen och benchmarking regions riktar sig internationellt för att utveckla regionens 

arbetssätt kring utveckling och tillväxt. Benchmarking regions kommer inte vägas in i 

analysen då inga utförliga rapporter tagits fram om projektet (Mälardalsrådet, 2016).   

Till att börja med kan vi titta närmare på projektet ”En bättre sits”. En bättre sits är 

regionens största projekt vilket har för avsikt att utveckla möjligheterna till transport och 

infrastruktur inom Stockholm-Mälarregionen. De sju länen som ingått detta projekt är 

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland, Gotland och Östergötlands län, 

där de två sistnämnda inte är en del av regionen. Tanken är att projektet ska ge förbättrad 

infrastruktur till invånarna mellan de län och orter som projektet berör. Målsättningen för 

projektet är tillväxt och utveckling för regionen, men också att underlätta resandet och utöka 

kapaciteten för framtida befolkningsökningar (Mälab, 2013, En bättre sits, 2014).  

Den mest utförliga rapporten om arbetet och dess målsättningar är systemanalysen som 

genomfördes 2008, där målsättningarna för ”En bättre sits”-arbetet, som använts alltsedan 

dess, utformades (Systemanalys, 2008). Analysen framställdes för att ge förslag till 

regeringen och deras kommande nationella transportplan. Där tog de upp åtgärder som 

behövde göras och hur stort finansiellt stöd som krävdes för deras genomförande. År 2012 

genomfördes en uppdatering av systemanalysen då regeringen samma år var i färd med att 

förnya den nationella transportplanen (En bättre sits, 2012). Systemanalysen från 2008, med 

några uppdateringar från 2012, gäller som sagt än idag, men är på väg att bytas ut då tanken 

är att en ny systemanalys ska bli färdig i år (2016). En förstudie till denna har gjorts av 

Trivector på uppdrag av Mälardalsrådet och ”En bättre sits”. Där finns nya förslag till 

målsättningar, men inget konkret beslut angående dessa har tagits av Mälardalsrådet och kan 

därför inte analyseras som slutgiltiga (Levin, Wendle & Smidfelt Rosqvist, 2015).  Till hjälp 

har jag även tagit del av Mälab (2013) och En bättre sits (2014). Målen som togs fram i 

analysen utgår alla från ett transportsystem som:   
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Utvecklar både regionens och nationens internationella konkurrenskraft och bidrar till en 

attraktiv Stockholm- Mälarregion. Är långsiktigt hållbart – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Främjar regional balans genom flerkärnighet och kompenserar Stockholm-Mälarregionens 

internationellt sett relativa gleshet, så att regionen ändå når kritisk massa. Är effektivt genom 

samverkan, helhetssyn och utnyttjandet av alla fyra trafikslagen (Systemanalys, 2008:7).  

 

En specificering av målen togs fram 2012 med utförligare beskrivningar om vad som ingick 

i målen (En bättre sits, 2012(2)). I en av punkterna som är internationell konkurrenskraft 

uttrycker de sig:  ”en god ekonomisk utveckling i regionen är beroende av internationella 

kontakter och framgång i den globala konkurrensen om människor, jobb och företag” (En 

bättre sits, 2012(2):2). Där ses alltså satsningar i infrastruktur som en katalysator för god 

ekonomisk utveckling. Vidare nämner de att: ”åtgärder genomförs för att minimera trängsel- 

och förseningseffekter, vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling” (En bättre sits, 

2012(2):2). De underhåll som planeras för görs för att människor och godsens flöde ska ske 

oavbrutet, vilket gynnar den ekonomiska tillväxten. Satsningarna ses alltså som en 

investering i utvecklingen för regionen i ett ekonomiskt perspektiv, även om de kan verka 

vara av social karaktär i det långsiktiga. De tar även upp hållbar infrastruktur som ett mål, 

vilken ska minska miljöpåverkan. Detta är exempel på sociala aspekter, men sammantaget 

får målsättningarna ses som ekonomiska. Där investeringarna ska leda till ekonomisk 

utveckling i framtiden (En bättre sits, 2012(2), Systemanalys, 2008).  

Projektet stjärnbildning har tagit fram två rapporter som jag utgår ifrån: ”Fyra 

utmaningar för kunskapsregionen” och ”Den högre utbildningen i Stockholm-

Mälarregionen” (Stjärnbildning, 2010, Mälardalsrådet, 2014). Utmaningarna som 

presenteras för regionen är: fler elever med fullständiga betyg, fler högutbildade, förbättrad 

kompetens och fler innovationer.  Genomgående är det problem av social karaktär som ska 

lösas. Exempelvis att fler ska klara sin skolgång, se till att kravet på arbetskraft med 

eftergymnasial utbildning tillgodoses, ge möjlighet till ett tätare samarbete mellan näringsliv 

och elever på universitet och högskola för att bättra kompetensen hos nyexaminerade och 

att skapa bättre möjlighet till innovationer i regionen genom samarbetet mellan näringsliv 

och forskning. Vi kan dock se att de två sistnämnda utmaningarna är en blandning av sociala 

och ekonomiska aspekter då de väger in samspelet mellan utbildning, forskning, näringsliv 

och arbetsliv.   

Samma resultat får vi när tittar närmare på rapporten ”Den högre utbildningen i 

Stockholm-Mälarregionen”. Där är målsättningen återigen en blandning av sociala och 

ekonomiska aspekter. Studiens urval är de största universiteten och högskolorna i 

Stockholm-Mälarregionen. Den betonar vikten av en högutbildad befolkning för att nå 

ekonomisk tillväxt, detta för att locka företag med en kompetent och välutbildad arbetskraft 

i regionen. Ett exempel på detta fås av ett utdrag vilket lyder som följer: ”En av de viktigaste 

faktorerna för hållbar ekonomisk tillväxt – inom ett land, en region eller till och med ett 

företag – är humankapitalet” (Mälardalsrådet, 2014:5). Där de vidareutvecklar att 

humankapitalet är de facto en välutbildad kompetent befolkning. Dessa egenskaper är tänkta 

att i slutändan leda till förbättrad regionutveckling och tillväxt. Återigen är det ett tydligt 

exempel på hur det sociala prioriteras för att i sin tur leda till ekonomisk tillväxt, vilket inte 

är förenligt med den idealtypiska sociala regionen. Alltså, utfallet och målet är av ekonomisk 

art och stämmer in på den ekonomiska regiontypen (Mälardalsrådet, 2014).   
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Sammanfattningsvis kan vi se att regionens målsättningar är att i slutändan skapa 

ekonomisk utveckling och tillväxt genom satsningar på sociala verktyg. Om de ekonomiska 

effekterna hade setts som delmål och inte slutmål hade slutsatsen blivit en annan, men nu 

måste målsättningen för regionen ses som ekonomisk.   

 

5.1.2 Målgrupp  

Återigen utgår jag från regionens projekt, en bättre sits och stjärnbildning. Den grupp som 

regionen nästan uteslutande vänder sig till är regionens invånare. En bättre sits vill öka 

rörligheten för invånarna och förbättra hållbarheten i regionen genom en satsning på 

infrastrukturen i området. Två satsningar som i huvudsak kommer invånarna i regionen till 

del. De nämner inte på något vis att satsningarna är tänkta att komma företag till del. De 

säger att en god rörlighet för befolkningen som är arbetskraften kan leda till att fler företag 

etablerar sig, men satsningen i sig görs för invånarna (Systemanalys, 2008, Mälab, 2013) I 

Mälabs rapport om de nya tåglinjer som ska utföras är det individen som analysen kretsar 

kring, hur den rör sig och vad som krävs för att i framtiden tillgodose dennes rörelsemönster 

och vanor (Mälab, 2013). Alltså vänder sig ”En bättre sits” satsningar och projekt till 

individen. De funktionella krav Mälab tagit fram säger bland annat att de ska utgöra: 

”särskild inriktning på arbets- och vardagsresor samt resmöjligheter för fritid och 

rekreation” och även att tåglinjerna ska vara: ”möjligt att nyttja för alla resenärsgrupper” 

(Mälab, 2013:2)   

Här fortsätter vi med projektet stjärnbildning. I rapporten ”Den högre utbildningen i 

Stockholm-Mälarregionen” ser vi, likt det som diskuterades i målsättningen, att utfallet är 

av ekonomisk art, men att denna fås genom en satsning på invånarna i regionen i huvudsak 

snarare än att vända sig till företag och investeringar. De vill marknadsföra sig genom det 

som finns och ge goda förutsättningar för att i framtiden vara en attraktiv region genom att 

fokusera på de som är en del av den. Rapporten visar vilka som studerar och vart i regionen 

för att förbättra rekryteringen till högskolorna i området. Individen är den som eftersöks 

(Mälardalsrådet, 2014). Vi kan alltså se att inget av deras projekt eller dokument talar om 

ekonomiska aktörer som huvudsaklig målgrupp utan endast målsättningen är av ekonomisk 

art. Satsningar på individen ska leda till ekonomisk utveckling och tillväxt.  

 

5.1.3 Finansiering  

Utifrån Stockholm-Mälarregionens ”Verksamhetsplan och budget” från 2015, får vi 

vetskapen om att regionens styrorgan Mälardalsrådet och alla dess projekt och 

samordningsuppgifter finansieras av medlemsavgifter som betalas in årligen till 

Mälardalsrådet (Mälardalsrådet, 2015). De infrastrukturella projekt som sker i regionen 

finansieras dock av staten, men där regionen ifråga kommer med egna förslag till vilka 

åtgärder som behöver genomföras och vilka ekonomiska medel som krävs. Finansieringen 

i regionen är alltså av social karaktär, regionen har inget egenbestämmande i frågan utan 

tilldelas ekonomiska medel för specifika projekt, vilket ligger väl i linje med hur den 

idealtypiska regionen finansieras (Systemanalys, 2008, En bättre sits, 2012).  
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5.1.4 Styrning  

Stockholm-Mälarregionen som sådan kretsar i stora drag kring Mälardalsrådet. Rådet vilket 

nämnts tidigare är inte direktvalt för detta politiska uppdrag utan tillsatt av rådets 

valberedning, regionen kan alltså inte sägas var av den politiska typen. Möjligen kan det 

argumenteras för att det sker någon form av politiskt elitstyre, där tjänstemän ges fria tyglar 

att utforma det styre de anser mest lämpligt. Givetvis är politikerna ifråga direktvalda för att 

representera deras kommun eller län, men inte för regionen som sådan. Regionen som sådan 

är en samverkansregion där de som är med och arbetar inom den är invalda av rådet. Detta 

är ett tydligt exempel på ett styrningssätt av ekonomisk karaktär, där styret kan liknas vid 

en projektgrupp eller företagsgrupp (Om Mälardalsrådet, 2016-02-13).  

 

5.1.5 Sammanvägning  

Utifrån väljer jag att definiera regionen som ekonomisk. Rimligen kan vi diskutera om den 

inte borde klassas som social då målgruppen projekten vänder sig till är invånarna. 

Huvudargumentet för min ståndpunkt är att genomgående är de projekt som startas i 

Stockholm-Mälarregionen av social art, men där målsättningarna och utfallen är av 

ekonomiskt slag vilket är precis som den idealtypiska ekonomiska regionen. Dock är det 

invånarna som hamnar i fokus, de är målgruppen. Det är inget av deras projekt som 

huvudsakligen riktar in sig på att locka till sig företag, de vänder sig inte direkt till dem. 

Regionens styrning kan inte ses som politisk, utan snarare ekonomisk då de som arbetar 

inom Mälardalsrådet är tillsatta från andra kommuner och län där de även behåller sina 

huvudsakliga tjänster. De är inte direkt förtroendevalda för att engagera sig i Stockholm-

Mälarregionen och Mälardalsrådet utan för respektive kommun och län de tillhör. En 

djupare integrering är nödvändig, där politikerna är direkt förtroendevalda för regionen 

ifråga om den ska kunna klassas som politisk. Styrelsen liknar den i ett bolag där det råder 

en form av projektstruktur. Stockholm-Mälarregionens politiska organ kallas 

Mälardalsrådet. Finansieringen får även den anses vara av ekonomisk art då en 

medlemsavgift betalas in för att ingå i regionen. Detta är förenligt med hur ekonomiska 

regioner finansieras (Mälardalsrådet, 2015).  

 

5.2 Västra Götalandsregionen  

Här följer, likt föregående region, en kortare introduktion. Västra Götalandsregionen 

bildades 1999 i samband med Sveriges stora satsning på nyregionalisering och 2010 blev 

det en permanent region. Regionen som sådan är en sammanslagning av 49 kommuner. 

Antalet invånare är 1.6 miljoner (Fakta VGR, 2016). Regionen har allmänna val som sker 

vart fjärde år i samband med riksdagsvalet. Totalt är det 149 ledamöter som ska bli invalda. 

Av dessa bildar 15 en styrelse där 8 representerar de partier som styr under en given 

mandatperiod och 7 representerar oppositionen. Regionen finansieras nästan uteslutande 

genom regionskatten som ligger på 11,13 kronor per invånare (Politik VGR, 2016). De 

totala intäkterna regionen har att röra sig med år 2016 är 39,7 miljarder kronor (Västra 

Götalandsregionen, 2015). Under rubrikerna målsättning och målgrupp nedan kommer jag 

utgå från regionens rapport ”det goda livet” och därifrån arbeta mig vidare till andra 

dokument som belyser de fem målsättningar som tagits fram i just detta dokument. För 

finansiering kommer jag använda mig av regionens budget för 2016.  
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5.2.1 Målsättning  

Västra Götalandsregionens övergripande mål och förhållningssätt går att finna i Vision 

Västra Götaland. Visionen togs fram 2005 och har varit kärnan i regionens arbete alltsedan 

dess. Den är uppbyggd kring tre pelare: hållbarhet ekonomiskt, socialt och  miljömässigt. 

Dessa mynnar ut i fyra perspektiv: den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och 

internationalisering. Dessa perspektiv är tänkta att genomsyra allt arbete som regionen utför. 

Slutligen har de också tagit fram fem fokusområden: ett livskraftigt näringsliv, ledande i 

kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer med hög standard, 

en ledande kulturregion och en god hälsa. (Västra Götalandsregionen, 2005).   

Bara utifrån en överblick kan det verka som att det endast är sociala egenskaper som 

genomsyrar målsättningarna för regionen, bortsett från den om näringslivet. Tar vi en 

närmare titt på regionens rapport angående näringslivet och dess utveckling märker vi att 

sociala egenskaper har stor betydelse även här. De nämner vikten av humankapitalet, vilken 

de menar lockar företag och vikten av god infrastruktur för att förbättra flödet mellan bostad 

och arbetsplats (Elias et al., 2015).   

För kompetens och kunskapsutveckling vänder jag mig till styrdokumentet ”Det goda 

livet”. Ett utdrag därifrån säger att: ”en hög nivå inom utbildning och forskning är en av de 

långsiktigt viktigaste frågorna för Västra Götalands utveckling” (Västra Götalandsregionen, 

2005:12). De tar upp viktiga punkter som att utbildningen ska vara flexibel och öppen för 

alla, där du ska kunna börja studera närsomhelst oavsett vart i livet du befinner dig. 

Kompetensen ser de som viktig för att i framtiden kunna tillgodose arbetsmarknaden vilken 

drar i riktningen mot krav på eftergymnasial utbildning. Det är en blandning av sociala och 

ekonomiska aspekter, där de sociala kan ses ta överhanden där elevens lärande och 

utveckling sätts i fokus.  

Infrastruktur och kommunikation riktar in sig på flödet av människor och varor. Där 

regionen har som målsättning att tillgodose internationella krav, miljökrav, utveckla 

kollektivtrafiken och förbättra IT-strukturen inom regionen. Hållbarhet och miljö är viktigt 

när regionen bygger nytt: ”infrastrukturutbyggnad som tar hänsyn till natur- och 

kulturmiljöer, bidrar till bättre bebyggelsemiljöer och beaktar både kvinnor och mäns 

värderingar” (Västra Götalandsregionen, 2005:14) Kollektivtrafiken har getts störst fokus 

genom en rapport som publicerades 2012. Där talar de om kollektivtrafikens landvinningar 

att den ska fördubblas till 2025 där jämförelseår är 2006. Vidare ska den bli mer 

miljöanpassad och minst 85% av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 

(Efraimsson, 2012:50). Vissa ekonomiska aspekter uppfylls också som när de beskriver 

infrastrukturen och investeringarna i denna som viktig för en regions ekonomiska 

utveckling. Huvudsakligen är dock målsättningarna för infrastrukturen av social karaktär 

med ökad tillgänglighet som huvudmål (Västra Götalandsregionen, 2005:14).   

När det kommer till kultur gör regionen gällande att den ska vara demokratisk och ta 

tillvara på demokratiska värderingar. Den ska komma alla till del och vem som helst ska 

kunna bidra med den oavsett förutsättningar, sexuell läggning och etnicitet. De argumenterar 

för att kulturen i sig är social, men deras målsättning för kulturen är att den ska vara 

demokratisk. Individer ska vilja och våga uttrycka sig om den och göra sig en uppfattning 

av den. Kulturen i regionen har därför politiska egenskaper (Västra Götalandsregionen, 

2012).   
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När det kommer till folkhälsan har regionen framställt en policy där de listar sex 

utmaningar: jämlika och jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt 

lärande, ökat arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet och goda levnadsvanor. Alla dessa 

utmaningar är av social karaktär. Rapporten som sådan är inte främst inriktad mot sjukvård 

utan andra aspekter som kan tänkas påverka den egna hälsan som sociala förutsättningar och 

skyddsnät. Utbildning tas upp som ett exempel på något som stärker den egna hälsan, trygga 

uppväxtförhållanden är en annan sådan (Västra Götalandsregionen, 2009) De diskuterar 

även åldrandet i regionen där de anser det viktigt att: ”åldrande med livskvalitet måste utgå 

från den enskildes förutsättningar och behov” (Västra Götalandsregionen, 2009:12). De tar 

även upp vikten av samarbete mellan arbetslivet, kommun och sjukvård för att tillsammans 

värna om en god hälsa och fånga upp de som inte mår bra (Västra Götalandsregionen, 

2005:16) Sammantaget kan vi se att ”Det goda livet” i störst grad framställer sociala 

målsättningar, där givetvis näringslivet har ekonomiska målsättningar, likaså infrastruktur 

och kommunikation  

 

5.2.2 Målgrupp   

I huvudsak är det invånarna som regionen vänder sig till. Det goda livet och dess fem 

fokusområden är övervägande inriktat mot just dem. Näringslivet är givetvis mest inriktat 

mot företag och arbetsmarknaden och kan därför tillskrivas ekonomiska egenskaper.  

Kompetens och kunskapsutveckling vänder sig till individen och dennes möjlighet att 

tillgodose sig utbildning (Västra Götalandsregionen, 2005:12) Ett tydligt exempel fås av 

detta citat: ”elevens behov står i centrum – kvalitet, valfrihet, delaktighet och inflytande har 

stor plats” (Västra Götalandsregionen, 2005:12).  

Infrastruktur och kommunikationer, är även de tänkta att komma invånarna i regionen 

till del i första hand: ”kollektivtrafiken utvecklas i en riktning som svarar mot både kvinnor 

och mäns transportbehov, den ska främja integration och vara tillgänglig för 

funktionshindrade” (Västra Götalandsregionen, 2005:14). Satsningarna görs för att 

individen ska ha möjlighet att förflytta sig. Alltså återigen är det sociala egenskaper som 

uppfylls.  

Regionens målgrupp när det kommer till kultur är återigen individen, men denna gång 

är det ur ett politiskt perspektiv. Kulturen är tänkt att komma alla till del på ett demokratiskt 

sätt där etnicitet, ålder och sexuell läggning inte ska vara avgörande om du kan ta del av 

kulturen eller ej. Notera att det alltså inte är sociala egenskaper som uppfylls utan politiska 

(Västra Götalandsregionen, 2012).   

Målgruppen för regionens arbete med att värna om en god hälsa vänder sig återigen till 

individen. Individens möjlighet till en god uppväxt, lärande för livet och möjlighet till 

åldrande är alla mål av social natur (Västra Götalandsregionen, 2009).   

Sammanfattningsvis kan vi se att tre av fem mål är direkt riktade mot invånarna ur ett 

socialt perspektiv, en är riktad mot företag och investeringar och uppfyller därigenom 

ekonomiska egenskaper och en är riktad mot invånarna ur et politisk perspektiv medan de 

Därför borde rimligtvis målgruppen för Västra Götalandsregionen anses uppfylla 

egenskaperna för en social region.   
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5.2.3 Finansiering  

Regionen finansieras genom ett skatteunderlag som betalas in av invånarna i regionen. 

Skatteintäkterna, genom regionskatten, för 2016 är beräknade till 39,5 miljarder kronor. 

Dessa i kombination med statsbidrag ger regionen intäkter på 47 miljarder kronor för 2016. 

Vi kan alltså se att intäkterna huvudsakligen kommer från regionens skatter och inte bidrag 

från staten, alltså är finansieringen av politiskt slag (Västra Götalandsregionen, 2015:23).   

5.2.4 Styrning  

Regionen består av 149 direktvalda politiker vilka väljs in i samband med de allmänna valen. 

Detta ger de som styr regionen större legitimitet då de kan anses representera invånarna i 

högre grad än om de inte varit direktvalda. Alltså får styrningen anses vara av politisk art då 

befolkningen i regionen själva får avgöra vilka som ska arbeta med att föra den framåt 

(Politik VGR, 2016).   

 

5.2.5 Sammanvägning  

Denna region kan sägas vara mer komplett och utarbetad, med ett mer långtgående 

samarbete. Den har goda utvecklade delar av respektive regiontyp tillskillnad från 

Stockholm-Mälarregionen som brast på den politiska delen. Om vi sammanväger alla 

resultat märker vi att ett dödläge har uppstått. Både den sociala regionen och den politiska 

har fått lika många egenskaper uppfyllda. Målsättningarna inom regionen var av social 

karaktär, liksom målgruppen. Medan både finansiering och styrning av regionen är av 

politisk karaktär. Ett argument som kan tas fram för att ge överväga åt någon av 

regionformerna är att titta närmare på regionens detaljbudget. Där kan vi se att 34,7 miljarder 

kronor kommer tilldelas sjukvården år 2016, detta är mer än hälften av regionens totala 

kostnader på 57 miljarder för år 2016 (Créton, 2016:23-28). Alltså kan vi se att större delen 

av budgetanslaget läggs på de sociala egenskaperna vilket främst är sjukvård. Rimligen 

borde det därigenom gå att argumentera för att de sociala egenskaperna överväger de 

politiska då finansieringen är av politisk art, men huvudsakligen går till sociala projekt och 

målsättningar. Sammantaget ger analysen alltså bevis för att regionen är social.  

 

5.3 Region Skåne  

Region Skåne bildades likt Västra Götalandsregionen som en testregion 1999 och 2010 blev 

det en permanent region. Regionen består av 33 kommuner och styrs av folkvalda politiker 

vilka är 149 till antalet med en regionstyrelse om 15 personer. Budgetintäkterna för 2016 

antas bli 35,2 miljarder. Där 27,2 miljarder kronor av dessa intäkter kommer från 

skattemedel (Region Skåne, 2016).   

För att analysera regionens målsättningar och målgrupp kommer jag utgå från Region 

Skånes regionala utvecklingsstrategi vid namn ”Det öppna Skåne 2030”. Där kommer jag 

utgå från de fem ställningstaganden som regionen har tagit fram för regionens utveckling 

fram till 2030 (Stamming, 2014). Då ”Det öppna Skåne 2030” är en grundligt utarbetad och 

omfattande rapport kommer jag endast använda mig av den för analysen. Återigen kommer 

jag titta närmare på regionens budget för att få fram deras finansieringssätt. Liksom Västra 

Götalandsregionen ansvarar Region Skåne för kollektivtrafik, sjukvård och infrastruktur. 

Utbildning anser de viktigt och där erkänner de även att de har problem, då de kommer tredje 

sist när andelen med gymnasiebehörighet i Sveriges län rangordnas.  
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5.3.1 Målsättning  

Till att börja med ska vi titta närmare på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi. Där 

presenterar de fem ställningstaganden, vilka figurerar som målsättningar för regionen. Dessa 

lyder som följer: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska bli en stark 

hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, Skåne ska utveckla 

morgondagens välfärdstjänster, Skåne ska vara globalt attraktivt (Stamming, 2014:6). 

Därefter görs en djupare presentation av varje ställningstagande. Varje ställningstagande är 

i sin tur uppdelat i delmål vilka jag kommer analysera och tilldela antingen social, 

ekonomisk eller politisk karaktär. Sammanvägningen av dessa delmål ger ställningstagandet 

dess karaktär. Slutligen räknas ställningstagandena samman och visar huruvida regionens 

målsättning är social, ekonomisk eller politisk.  

Det första ställningstagandet delas upp i underrubrikerna: stärka individens egen kraft 

och frihet, skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv, stärka 

möjligheten till livslångt lärande, stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften, 

dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor, arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa, 

skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer och säkerställa att platsen Skåne mår bra. 

Sammantaget över alla delmål blir detta ställningstagande av social art. Ett exempel på hur 

de uttrycker sig i denna del ges här: ”Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och 

bidra till att ge alla hög livskvalitet” (Stamming, 2014:20). Livskvalitet är något som Hudson 

(2001) ansåg skulle ges större genomslag i framtiden, vilket vi kan se prov på här. Rubriken 

om eget företagande är dock undantaget för detta delmål då det främst får ses som en 

ekonomisk målsättning. Annars tar de upp mål för miljö, hälsa, utbildning och 

levnadsstandard vilka alla är av ekonomisk art (Stamming, 2014:17-21).   

Det andra ställningstagandet, Skåne ska bli en hållbar tillväxtmotor, tar upp 

målsättningar som att förbättra utbildningen, främja investeringar i regionen, skapa bättre 

arbetsmarknad och gynna egenföretagare och etablering av företag. Delmålen är: öka Skånes 

innovativa förmåga, förbättra matchningen på arbetsmarknaden, bygg en stark 

utbildningsregion, agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen, dra 

nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV och stärka förutsättningarna för att 

starta och driva företag. Här är det nästan övervägande ekonomiska aspekter som tas upp i 

stället. De vill skapa en region med god tillväxt och utveckling. Inslag av sociala aspekter 

går också att finna, exempelvis utbildning ges även plats här, men det är endast ett av fem 

delmål som är av social karaktär, resterande har ekonomisk inriktning med tillväxt, 

investering, företagande och utveckling som värdeord (Stamming, 2014:23-27).   

Det tredje ställningstagandet, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, tar upp 

det faktum att regionen har en stark orttäthet med många alternativa kärnor att bygga sin 

tillväxt kring. Dock krävs förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur för att möjliggöra detta. 

Delmålen lyder som följer: stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, satsa på  

Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, utveckla möjligheten att bo och verka i hela 

Skåne, stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet 

mellan dem, utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt och stärka det regionala samarbetet.  

För detta ställningstagande var det väldigt svårt att bena ut vilken av de tre egenskaperna 

det huvudsakligen är en del av. Det är främst ett övervägande huruvida det ska ses som en 

social eller ekonomisk målsättning. Detta citat får ges som exempel på hur svårdefinierad 
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denna målsättning är: ”Skånes tillväxt är beroende av att invånare kan resa till och från jobb, 

studier eller fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt. Detta ställer krav på 

en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik, både på spår och väg” (Stamming, 2014:30). 

Detta är ett typiskt exempel på sammanlänkningen av sociala och ekonomiska aspekter, 

vilket vi har sett prov på inom varje regions målsättningar. Här är det tydligt att slutmålet är 

ekonomiskt, vilket fås med hjälp av sociala investeringar. Det sista delmålet är av politisk 

art, då de talar om vikten av regionen som en enhet. Detta ger ett udda antal delmål kvar. 

De två aspekterna som står mot varandra är tillväxt och utveckling kring kärnorna, mot ett 

utvecklande av infrastrukturen inom och mellan kärnorna. Vid en avvägning tar de 

ekonomiska aspekterna överhanden. Egenskaper som tillväxt och utveckling ges större 

tyngd i tre av delmålen mot två som fokuserar på infrastruktur och hållbarhet (Stamming, 

2014:29-33).  

Det fjärde ställningstagandet, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster, ta 

fasta på värden som att skapa välfärdstjänster utifrån individen, utveckla och skapa nya 

välfärdstjänster och ge unga och vuxna möjlighet till god utbildning vart de än befinner sig 

i livet. Delmålen är: underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet, 

säkerställa en personcentrerad vård, utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg, 

investera i förändringsledarskap och samutveckling, säkerställa att alla barn har tillgång till 

en bra skolgång. Detta ställningstagande är uteslutande inställt på sociala aspekter. Sjukvård, 

hälsa och utbildning är fokusområdena och individens personliga utveckling och 

välbefinnande är det som är tänkt att tillgodoses (Stamming, 2014:35-39).   

Det femte och sista ställningstagandet, Skåne ska vara globalt attraktivt, ger Skåne 

målsättningar om att bli en dynamisk region med hög attraktivitet och kännedom i resten av 

världen. Delmålen är: göra Skåne mer känt i omvärlden, dra nytta av Skånes internationella 

befolkning och profil, göra Skåne till internationellt föredöme, stärka den internationella 

tillgängligheten, vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden och agera 

strategiskt på nationella och internationella arenor. Tanken med dessa delmål är att 

arbetskraft och forskning ska förbättras i regionen vilket i sin tur kommer leda till ökad 

tillväxt. De talar också om vikten av Region Skåne som en enhet och deras del i något större, 

genom gränsöverskridande samarbeten. Delmålen är väldigt svåranalyserade och väger 

mellan ekonomiska och politiska egenskaper. Det som skiner igenom helheten är 

inriktningen på marknadsföring mot individer och företag för att locka till sig kompetens 

vilken i slutändan leder till tillväxt i regionen. Alltså får de ekonomiska egenskaperna anses 

väga tyngst (Stamming, 2014:41-45).   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att målsättningarna för regionen övervägande är 

av ekonomisk karaktär, när det kommer till det långsiktiga arbetet. Skåne ska bli en stark 

hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur och Skåne ska vara 

globalt attraktivt är alla tydliga exempel på ekonomiska mål vilka vill stärka den regionala 

utvecklingen och gynna regionens tillväxt. När det kommer till målsättningar som inte 

sträcker sig lika långt fram i tiden är det istället sociala satsningar som prioriteras. Det råder 

viss ambivalens kring regionens arbete, möjligen är det på det sätt som tidigare upplysts att 

de sociala satsningarna är tänkta att leda till ekonomiska utfall som tillväxt i slutändan.  
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5.3.2 Målgrupp  

Återigen utgår jag från ”Det öppna Skåne 2030”.   

Det första ställningstagandet vänder sig till individen ur ett socialt perspektiv. Där 

miljösatsningar ska förbättra invånarnas livskvalitet, invånarna ska ha möjlighet att 

förverkliga sig själva och alla ska ha möjlighet att vara en del av samhället (Stamming, 

2014:17).  

Det andra ställningstagandet visar istället ekonomisk karaktär. ”Förmågan att attrahera 

investeringar, stärka kapitalförsörjningen och finansieringsalternativen är viktiga element i 

att stärka Skåne som hållbar tillväxtmotor”. Detta citat sammanfattar ganska väl vilken 

målgrupp som dessa satsningar vänder sig till, den ekonomiska (Stamming 2014:23).   

Det tredje ställningstagandet uttrycker sig: ”vi ska skapa möjligheter för människor att 

kunna bo, leva och verka i hela Skåne” (Stamming, 2014:29). Satsningar på infrastruktur 

ska göras för att länka samman regionen, användarna av denna är invånarna och är av social 

karaktär. Alltså får målgruppen ses som social även här.  

Det fjärde ställningstagandet handlar om att Region Skåne ska leverera välfärdstjänster 

till invånarna. Skola och sjukvård ska komma befolkningen till del och vara av god kvalitet 

(Stamming, 2014:35)  

Det femte och sista ställningstagandet vänder sig till regionen som politisk aktör. 

Regionen är en del i något större där tanken är att den ska utvecklas och ta större 

internationell position. Målgruppen är regionen som en politisk aktör (Stamming, 2014:41).  

Sammantaget får vi att målgruppen som regionen vänder sig till är individen ur ett 

socialt perspektiv. Satsningar på skola, sjukvård och livskvalitet är alla tecken på sociala 

egenskaper.  

 

5.3.3 Finansiering  

Region Skåne finansieras likt Västra Götalandsregionen genom en regionalskatt. Då denna 

upptar större delen av regionens intäkter möjliggör det regionens handlingsfrihet, då den 

inte förlitar sig på finansiering eller investering från utomstående. Regionens skatteintäkter 

för 2016 förutses uppgå till 27,2 miljarder kronor utöver detta får regionen ett statligt stöd 

på ungefär 7 miljarder kronor. Den egna finansieringen överstiger dock den utomstående. 

Detta är idealtypen för finansiering av en politisk region. (Region Skåne, 2015:49).  

 

5.3.4 Styrning  

Regionen består av 149 direktvalda politiker alltså får styrningen anses vara politiskt lagd 

då befolkningen i regionen själva får avgöra vilka som ska arbeta med att föra den framåt. 

Regionstyrelsen består av 15 heltidsanställda politiker och under dessa finns olika nämnder 

med olika uppdrag för att föra Region Skåne framåt. Det faktum att de är direktvalda 

tillgodoser representativiteten för politikerna. De ses som mer legitima än ifall regionens 

invånare inte hade haft möjlighet att välja dem i allmänna val (Politik Region Skåne, 2016).  

 

5.3.5 Sammanvägning 

Region Skånes målsättningar är av ekonomisk karaktär likt Stockholm-Mälarregionen. 

Samma sak gäller där att målgruppen de vänder sig till uppfyller de hos en social region. 

Utfallet blir likt Stockholm-Mälarregionen att investeringarna riktar sig till invånarna, men 
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har i slutändan som målsättning att leda till ekonomisk utveckling och tillväxt. Både styrning 

och finansiering är av politisk karaktär och ger därför region med övervägande politiska 

egenskaper. Handlingsfrihet uppnås då finansieringen av regionen sker med egna 

ekonomiska medel. Handlingskraften är svår att uttala sig om, men vi förutsätter att 

regionens ekonomiska medel är tillräckliga för att genomföra de projekt den åtar sig.  

 

 

 

 

5.4 SAMMANVÄGNING 

 

Region  Målsättning  Målgrupp  Finansiering  Styrning  Regiontyp 

Stockholm- 

Mälarregionen  

Ekonomisk  Social  Social  Ekonomisk  Ekonomisk 

Västra  

Götalandsregionen  

Social  Social  Politisk  Politisk  Social 

Region Skåne  Ekonomisk  Social  Politisk  Politisk  Politisk 

 

Om vi tar en titt på tabellen ovan kan vi notera att det faktiskt finns en skillnad mellan de 

regioner som bildades i samband med nyregionaliseringen och den region som bildades 

innan. Den högra kolumnen vid namn regiontyp är den slutgiltiga form jag givit regionerna 

utifrån analysen. Det finns alltså en skillnad, dock är frågan vad det egentligen säger oss. 

Det finns inget liktydigt utfall för någon av regionerna, bara det faktum att regionerna som 

bildades med nyregionaliseringen inte är ekonomiska. Detta kommer jag diskutera mer nere 

i slutsatsen, men först tar vi det punkt för punkt.   

En gemensam nämnare för alla regioner var att ekonomisk utveckling och tillväxt var 

med som målsättningar. Bara genom att titta på regionernas visioner och mål för framtiden 

kan det lätt verka som att regionerna är av ekonomisk art och främst fokuserar på det. 

Analysen visar att målsättningarna är väldigt diversifierade och ges både sociala, 

ekonomiska och i viss mån även politiska egenskaper. Målsättningarna i två av tre fall är av 

ekonomisk art. Detta är i enlighet med vad tidigare forskare har ansett vara regionernas 

norm, alltså ekonomiska tankar som ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi kan dock på intet 

sätt säga att det var en tydlig övervikt av ekonomiska målsättningar för de regioner som 

tilldelades den formen. Utan det var jämnt fördelat med de sociala egenskaperna överlag.  

När vi istället går vidare till målgrupp är det rakt igenom den sociala regionens egenskaper 

som uppfylls. Det är alltså ekonomiska målsättningar vilka är tänkta att uppfyllas genom 

investeringar riktade till regionens invånare. Företag, investeringar och 

företagslokaliseringar ges sällan stor vikt, som slutkonsument för satsningarna. 

Finansieringen av regionerna är inte heller av ekonomisk art utan snarare politisk när det 

gäller både Region Skåne och Västra Götalandsregionen, där finansiering fås av 

regionskatten som regioninvånarna betalar. Detta finansieringssätt möjliggör även för 

regionens handlingsfrihet, att finansieringen inte är öronmärkt av någon annan instans. 

Handlingskraften går inte att uttala sig om annat än i spekulativa termer, då det är svårt att 

avgöra om de ekonomiska tillgångarna för regionerna är tillräckliga för att utföra arbetet de 
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önskar. De ekonomiska tillgångarna används nästan uteslutande för att finansiera 

regionernas kollektiva nyttigheter som sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, endast en 

väldigt liten andel av tillgångarna läggs på regionutveckling och näringsliv. Stockholm-

Mälarregionen uppfyllde intressant nog den sociala regionens finansieringssätt, där 

projekten övervägande finansieras av staten. Styrningen av regionen är också av politisk 

karaktär i både Region Skåne och Västra Götalandsregionen, där politikerna är direkt 

folkvalda, men projekten och målsättningarna de framställer är nästan uteslutande av social 

eller ekonomisk karaktär. Medan Stockholm-Mälarregionen har ett ekonomiskt styrsätt, där 

nätverkande och samarbete över kommungränser initieras och saknar det folkliga stödet och 

ansvarsutkrävandet som finns för dem andra regionerna.  

 

6. SLUTSATS  

 

Vad kan vi då få ut av detta? Idealtypskonstruktion följt av textanalys som metod var 

intressant, men samtidigt väldigt svår att genomföra.  Analysen blir i många fall en 

avvägningsfråga, där resultaten kan variera från forskare till forskare. Reliabiliteten i arbetet 

ges därför litet utrymme, då en upprepning av studien inte nödvändigtvis ger samma resultat. 

Validiteten kan även den bli lidande då jag inte är van vid att konstruera idealtyper och 

därför genom feltolkning av verktyget inte mäter det jag tänkt mäta. Detta medför att 

resultaten möjligen kan vara lite missvisande (Teorell & Svensson, 2007:55-60). 

Vi kan se att nyregionaliseringen och de regioner som startades till följd av denna i 

slutändan inte kan anses vara ekonomiska till karaktären. Stockholm-Mälarregionen som 

bildades innan nyregionaliseringen blev utifrån analysen en ekonomisk regiontyp medan 

Västra Götalandsregionen blev social och Region Skåne politisk. Detta utfall visar att det 

finns en skillnad mellan regionerna som bildades i samband med nyregionaliseringen och 

den som bildades innan, vilket delvis ger Fernandez (2000) och Hudsons (2001) tankar och 

normativa argument rätt. Att större vikt i framtiden bör läggas på sociala och politiska 

aspekter, vilket verkar vara fallet utifrån min analys. Lite problematiskt eller kanske snarare 

förvånande är det faktumet att inte någon av de tre regiontyperna fick överhanden, utan varje 

region blev en av regiontyperna. Detta medför att vi inte kan se någon tydlig inriktning på 

nyregionaliseringen i Sverige annat än att den är mer diversifierad än vad vi på förhand 

kanske anade. Det vi kan säga om detta är att befarandet att regionerna skulle vara av främst 

ekonomisk art inte stämde. Nyregionaliseringen har enligt min analys gett upphov till 

regioner som är allt annat än ekonomiska. Detta kan givetvis vara slumpartat om vi återigen 

anspelar på textanalysens svagare reliabilitet jämfört med en strikt kvantitativ undersökning. 

I en sådan undersökning hade ett ökat antal fall kunnat ge oss en bild av hur ofta de 

osystematiska mätfelen uppstod och därigenom reservera oss från sådana (Teorell & 

Svensson, 2007:55-60).  En aspekt som hade gjort analysen än mer intressant vore om jag 

hade kunnat avgöra hur regionerna och deras respektive regiontyp har förändrats över tid, 

vilket hade kunnat ge en eventuell brytningspunkt, när vi kan se att de nybildade regionerna 

gick från en förmodad ekonomisk regiontyp till den de har idag. Det verkar onekligen som 

att fler har insett det Fernandez (2000) och Hudson (2001) tryckte på, att politiska och 

sociala egenskaper måste vägas in i regionaliseringen. Huruvida det är författarna i fråga 

som är roten till detta kan vi inte avgöra. 
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En återkommande observation i analysen är att sociala och ekonomiska målsättningar 

ofta kommer hand i hand, där en satsning på sociala faktorer i slutändan är tänkt att leda till 

ekonomisk utveckling och tillväxt. Individens behov tillgodoses för att kunna erbjuda 

attraktivitet för och möjlighet till utveckling inom regionen. Invånare med god kompetens, 

goda möjligheter till förflyttning genom god infrastruktur och kollektivtrafik ger företag en 

anledning att etablera sig i regionen. En god livsmiljö kan vidare antas leda till att människor 

väljer att flytta till regionen, eller ge de som redan bor där en anledning att stanna kvar i den. 

Regionerna kan sägas arbeta efter premisserna att om vi satsar på våra egna invånare följer 

ekonomisk utveckling och tillväxt som en del av detta.  

Något jag finner anmärkningsvärt och nästan lite beklagansvärt är att politiska aspekter 

ges litet genomslag i regionernas målsättningar. Till syvende och sist är det samspelet mellan 

politiker och invånare som är det viktigaste förhållandet för att regionens projekt och 

visioner ska vara legitima och bli väl mottagna av invånarna.   

Detta är ett litet urval av regionerna i Sverige och kan därför inte ses som en helhetsbild. 

Andra forskare får gärna ta vid och vidareutveckla mina idealtyper för att göra de ännu bättre 

och mer utförliga. Både Västra Götalandsregionen och Region Skåne har starkare politisk 

förankring och legitimitet än Stockholm-Mälarregionen då de båda har direktvalda politiker. 

Detta är den huvudsakliga skillnaden mellan regionerna som kom till i samband med 

nyregionaliseringen och de som fanns innan. För att Stockholm-Mälarregionens arbete i 

fortsättningen ska bli mer handlingskraftigt och svara för högre grad av handlingsfrihet, 

krävs det att regionen ges en mer formell struktur. För som det ser ut idag saknar den båda 

dessa egenskaper för att effektivare kunna driva sin region framåt och säkerställa att 

invånarnas behov och möjlighet till självförverkligande tillgodoses. Nu under det senaste 

året har ett förslag tagits fram om att göra nya regioner. Detta gör givetvis denna studie än 

mer aktuell. Det blir intressant att följa den stundande regionbildningen i landet och vilka 

regiontyper som ges mest utrymme och vikt när den genomförs (Cato, 2016-06-30). Vart är 

vi nu på väg? 
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