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Sammanfattning 

Rational choice är ett dominerande paradigm inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Teorin är väl använd för att 

förklara politik och politisk påverkan, och otaliga forskningsstudier 

har gjorts inom dess ramar sedan den fick sitt genombrott. Allt sedan 

rational choice blivit ett dominerande paradigm har teorin även 

kommit att kritiseras. Kritiker hävdar att teorin, trots sina fördelar i 

vissa fall, är otillräcklig för att förklara samhällsvetenskapliga 

fenomen. Framför allt de beteendeantaganden som teorin utgår ifrån 

har kritiserats från såväl psykologiskt, som sociologiskt och 

ekologiskt håll. Dessa beteendeantaganden används även för att 

studera institutionella fenomen, då inom de rationella inriktningarna 

av nyinstitutionalismen. Syftet med denna uppsats är att analysera 

huruvida rational choice är lämplig som teori för att förklara 

aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, i fallet 

regionbildningsprocessen i Norra Sverige. Ett analytiskt verktyg med 

indikatorer för och emot rational choice som förklaring av aktörers 

beteende utvecklas. Detta används för analys av intervjuer som 

utförs med signifikanta aktörer i regionbildningsprocessen från Norr- 

och Västerbotten. Resultatet visar en frekvent förekomst av 

indikatorer för, men även emot, rational choice. Detta resultat 

indikerar att rational choice inte räcker som teoretisk bas i just detta 

institutionella fall, och att teorin kan vara i behov av ytterligare 

revidering eller syntetisering. 

 

Nyckelord: Rational Choice, Institutioner, Regionalisering, 

Beteende. 
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1. ETT DOMINERANDE PARADIGM 

 

 

Rational choice är ett dominerande paradigm inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen (Monroe, 1991, s. 2). Teorin är väl använd för att förklara politik och 

politisk påverkan, och otaliga forskningsstudier har gjorts inom dess ramar sedan den 

fick sitt genombrott (Hira & Hira, 2000, s. 267f). Allt sedan rational choice blivit ett 

dominerande paradigm har teorin även kommit att kritiseras. Kritiker hävdar att 

teorin, trots sina fördelar i vissa fall, är otillräcklig för att förklara 

samhällsvetenskapliga fenomen (Monroe, 2001, s. 155). På grund av detta är det av 

vikt att fortsätta testa teorin. Implikationer för policyskapande, röstningsbeteende, 

institutionell påverkan, etc. är i behov av en korrekt, teoretisk bas för att kunna ge en 

så trogen bild av de samhällsvetenskapliga fenomenen som möjligt. Därför bör 

förklaringsvärdet hos rational choice fortsätta testas i exempelvis fallstudier och 

komparativa studier. 

 

Kungliga vetenskapsakademin valde att tilldela 2009 års pris i ekonomisk vetenskap 

till Alfred Nobels minne till den statsvetenskapliga professorn Ellinor Ostrom, 

verksam vid Indiana University. Ostrom tilldelades priset för hennes analys av 

ekonomisk organisering, särskilt då hennes forskning kring samfälligheter, vilken har 

utmanat den konventionella synen på förvaltning av gemensam egendom. Enligt den 

konventionella synen, härstammande från Hardins tragedy of the commons, tenderar 

gemensam egendom att misskötas och denna förvaltas således lämpligast genom 

antingen privatisering eller reglering genom centrala myndigheter. Ostroms forskning 

kontrasterar dessa påståenden och visar på alternativa lösningar för problematiken 

(INTERNET 1; se till exempel Ostrom, 1990). 

 

Den teoretiska grunden i Ellinor Ostroms forskning kommer från ekonomiskt 

influerade teoribildningar inom statsvetenskapen, representerad i det som kallas för 

rational choice theory. Denna teori utgår från studier av individer för att förklara 

samhälleliga fenomen, och hämtar delar av sina antaganden om dessa individers 

beteende från nationalekonomin (Almond, 1991, s. 37). Dessa antaganden är: a) att 

aktörer strävar efter att uppfylla mål, b) att dessa mål stämmer överens med aktörens 
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upplevda egenintresse, c) att beteende är resultatet av processer bestående av 

medvetna val, samt d) att individen är den grundläggande aktören i samhället 

(Monroe, 2001, s. 153). Teorin om rational choice har kommit att utvecklas till en 

dominerande paradigm inom stats- och samhällsvetenskap från 1970-talet och framåt, 

med framstående forskning kring bland annat röstningsbeteende, formandet av 

koalitioner och diskriminering (Monroe, 1991, s. 2f). Ostrom har bedrivit forskning 

kring institutioner och institutionell förändring utifrån denna skolbildning, till 

exempel genom hennes bidrag till den rationella teorin om public choice (jmf Ostrom 

& Ostrom, 1971) och hennes forskning om naturresursförvaltning och samfälligheter 

(jmf Ostrom, Dietz, Dolsak, Stern, Stonich & Weber, 2002). 

 

Ostrom är inte ensam att använda sig av rational choice som bas för studie av 

institutioner och institutionell förändring. Inom den statsvetenskapliga tillämpningen 

av den så kallade nyinstitutionalismen har appliceringen av dessa beteendeantaganden 

nått påtagliga framgångar. Forskning kring institutioners påverkan på individers 

målinriktade beteende har närmast blivit ett paradigm, vilket går i linje med den 

påverkan rational choice har haft inom samhällsvetenskaperna sedan 1970-talet (Hira 

& Hira, 2000, s. 267f). Nyinstitutionalismen innebar en reaktion mot den traditionella 

forskningens syn på institutioner, och påbörjades i och med den rationella och 

behavioristiska vetenskapliga revolutionen på 1960- och 1970-talen. Den traditionella 

studien av institutioner ansågs sakna teoretisk tyngd, och var i behov av att utvecklas. 

Detta ledde till att rational choice introducerades i studien av institutioner, och i 

spåret utav detta uppkom även andra teoretiska angreppsvinklar, som till exempel 

sociologisk och historisk institutionalism. Tillsammans utgör de en samling teorier, 

vilka brukar sammanfattas i begreppet nyinstitutionalism (Peters, 2005, s. 12ff). 

 

Användandet av rational choice och dess beteendeantaganden är trots (eller kanske 

tack vare) sin genomslagskraft i vetenskaplig forskning, även föremål för avsevärd 

kritik. Den rationella nyinstitutionalismen anses bland annat inte ha någon förklaring 

för hur aktörers preferenser uppstår och formas (Friedland & Alford, 1991, s. 234). 

Vidare kritiseras även teorins övriga antaganden om aktörer. Aktörer anses inte vara 

såsom rational choice antar, i form av konsekvent målorienterade (Eckstein, 1991) 

och konsekvent styrda av egenintresse (Fowler, 2006; Carlson, Buskist & Martin, 

2004, s. 101), och gör inte heller konsekvent rationella, övervägda val, utan styrs även 
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av känslor och kognitiva fenomen vid handlande (Monroe, 2001). Teorin anses 

otillräcklig, och forskningen måste därför röra sig vidare från dess antaganden vid 

konstruering av teoretiska verktyg för att förstå den politiska världen (Monroe, 2001, 

s. 165).  

 

Kritiken av dessa beteendeantaganden har bemötts med argument om att rational 

choice, trots problematiken kring dess antaganden, visat sig vara användbar som 

verktyg för studie av politiska fenomen. Genom att vidga vad som anses vara nytta för 

aktörer, är rationella modeller lämpliga för att förklara t ex koalitioner och 

nätverkssammansättningar (Granowetter, 1985, s. 506; Ostrom, 1998, s. 14). 

Douglass North, även han tilldelad pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 

minne, menar att rationella metoder är användbara för att studera aktörers agerande i 

olika institutionella sammanhang. Han menar att även om det är få ekonomer som 

verkligen tror att dessa antaganden är helt riktiga, så är de fortfarande det bästa 

verktyget för att studera politik och andra samhällsvetenskaper (North, 1993, s. 38). 

 

I och med denna diskussion om huruvida rational choice är lämplig för studier av 

institutioner och institutionell förändring, är det viktigt att fortsätta testa teorin 

empiriskt. Har teorin bäring, även om antagandena om aktörers beteende anses vara 

felaktiga? Eller har kritikerna rätt i sin uppfattning om att rational choice, i och med 

sitt bristfälliga sätt att beskriva aktörers beteende, bör revideras ytterligare eller till 

och med frångås som verktyg för att förstå institutionell påverkan? I skrivande stund 

pågår planer för förändring av betydande svenska institutioner, nämligen län och 

landsting. Reformen syftar till att ersätta dagens län och landsting med så kallade 

regionkommuner (Lidström, 2009, s. 2). Denna regionreform är därför ett lämpligt 

fall att använda för att försöka förstå ovan nämnda teoretiska diskussion, eftersom 

processerna kring den institutionella implementeringen fortfarande pågår. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida rational choice är lämplig som 

teori för att förklara aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, i 

fallet regionbildningsprocessen i Norra Sverige. För att besvara detta används 

följande frågeställningar: 
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• Vilka indikatorer finns för att rational choice är lämplig som teori för att 

förklara aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, i fallet 

regionbildningsprocessen i Norra Sverige? 

• Vilka indikatorer finns emot att rational choice är lämplig som teori för att 

förklara aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, i fallet 

regionbildningsprocessen i Norra Sverige? 

• Vad innebär dessa resultat för användandet av rational choice som teori för att 

förklara planer för institutionell förändring? Underlättar de eller komplicerar 

de teorins lämplighet? 

 

1. 2 Avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att behandla nyinstitutionella teorier. Den traditionella 

institutionalismen nämns därför sparsamt. Detta eftersom rational choice, och kritiken 

mot teorin, är framträdande i de nyinstitutionella studierna av institutioner (och 

saknas i den traditionella institutionalismen). Kritiken mot teorin kommer att hämtas 

från psykologisk vetenskap. Det finns ytterligare kritiker mot rational choice, 

exempelvis inom sociologisk och ekologisk teori, men dessa kommer inte att 

redogöras för i denna uppsats. Psykologi är den vetenskap som studerar beteende på 

individnivå och det är därför lämpligt att använda denna vetenskap som bas för 

kritiken. Detta eftersom rational choice också utgår ifrån individen i de antaganden 

teorin gör om aktörers beteende, och kritik finns även väl tillgänglig. 

 

Eftersom denna uppsats syftar till att vara teoridiskuterande, används regionreformen 

enbart som empiriskt fall för att analysera de teoretiska frågeställningarna. Detta 

innebär att ingen diskussion om huruvida regionreformen till exempel är en lyckad 

policyimplementering förs i resonemangen, och reformen redogörs för endast i stora 

drag. Det empiriska fallet är även avgränsat till Norrlandsregionen, och inom det till 

området Norr- och Västerbotten och aktörer inom dessa län.  Detta kan vara 

problematiskt, eftersom det uppstår frågor kring representativiteten för hela reformen. 

Samtidigt har konflikter kring regionreformen varit påtaglig i Norrlandsregionen, där 

förespråkare och motståndare inom länen finns över de politiska blockgränserna. En 

närmare studie av denna region, och aktörerna inom dessa gränser, kan därför öka 

förståelsen för mekanismerna bakom planerna på denna institutionella förändring, 
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även utan en närmare studie av övriga län. Norr- och Västerbotten utgör två av fyra 

län i den ursprungliga Region Norrland (övriga län är Västernorrland och Jämtland), 

vilket gör att representativiteten för regionen utifrån dessa två län är tämligen god. 

 

1. 3 Teoretisk anknytning 
Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats är nyinstitutionalismen, med särskilt 

fokus på den rationella tillämpningen av denna. Rational choice är välanvänd som 

teori för att förklara institutionell påverkan och förändring (se ovan). Därför är studier 

för att testa denna teoris lämplighet väsentliga, speciellt med tanke på den akademiska 

tvetydighet som råder kring dess antaganden. Regionreformen innebär en reform av 

det nuvarande systemet med landsting. En reform av landstingen innebär en reform av 

de svenska medborgarnas hälso- och sjukvård, kultur- och regionalpolitik (för att 

nämna några områden).  Dessa förändringar förändrar de institutionella reglerna för 

de politiska frågorna inom länen för både politiker och medborgare, vilket gör detta 

till ett lämpligt empiriskt fall för studie av institutioner1. 

 

1.4 Metod 
Den metod som används för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar är 

kvalitativa intervjuer med aktörer från Norr- och Västerbotten. Aktörerna är eller har 

varit aktiva i frågan om regionreformen, och både förespråkare och motståndare till 

reformen intervjuades. Valet av personer att intervjua i Västerbotten skedde genom 

kontakt med Anders Lidström, statsvetenskaplig professor vid Umeå Universitet med 

erfarenhet av forskning kring lokal och kommunal politik. Lidström är även redaktör 

för boken ”Kan norra Sverige regionaliseras? – Beslutsprocesser och 

medborgarperspektiv” (2009), vilken behandlar regionreformen. Valet av personer att 

intervjua i Norrbotten skedde genom kontakt med Nils-Gustav Lundgren, professor i 

ekonomisk historia vid Luleå Tekniska Universitetet och Umeå Universitet. Lundgren 

är även han delaktig i Lidströms ovan nämnda bok. På grund av dessa professorers 

erfarenhet och forskning om regionreformen, torde aktörer som de anser vara 

signifikanta i frågan också vara lämpliga för intervjuer. Samtliga aktörer gav jakande 

svar, förutom en i Norrbotten. Val av en ny aktör att intervjua skedde därför i samråd 

med författarens handledare. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 För vidare diskussion om begreppet institutioner och det empiriska fallets lämplighet, se avsnitt 2.4. 
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Aktörerna kontaktades via e-post och telefon, där tid och plats för intervju bestämdes 

i de fall som har resulterat i jakande svar för intervju. I intervjusvaren analyseras 

indikatorer för och emot rational choice antaganden om aktörers agerande, utifrån de 

i teoridelen utarbetade analysverktyget. Vid intervjutillfällena spelades samtalen in 

med en diktafon av modell Olympus Voice Recorder VN-5500PC. Semi-

strukturerade frågor och en lathund med indikatorerna för och emot rational choice 

medtogs av författaren, vilken finns bifogad i bilaga 1. Frågorna om regionreformen 

och processen i Norra Sverige utarbetades i försök att inte ge 

undersökningsdeltagarna (UD) ledande frågor relaterade till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

Författaren satt mitt emot samtliga UD vid intervjutillfällena, och anteckningsblock 

med bilaga 1 vinklades uppåt för att inte visa UD frågor och indikatorer. Vid tillfällen 

bads UD att utveckla sina svar, och följdfrågor förekom vid flertalet av intervjuerna 

för att förtydliga svaren. De nio intervjuerna skedde under tidsperioden 2010-04-26 

till 2010-05-06. 

 

Användandet av primärt intervjusvar med aktörer för att besvara uppsatsens syfte är 

en inte helt oproblematisk operationalisering. Förutom risken med att respondenternas 

upplevelser av beslutsprocesserna inte nödvändigtvis stämmer överens med det reella 

händelseförloppet, är det även en metod som kan vara gynnande för rational choice 

som teori. Att enbart utgå från aktörer stämmer väl överens med den metodologiska 

individualism som teorin förespråkar, och exempelvis strukturella fenomen blir svåra 

att identifiera. Fördelen med metoden är att djupgående resonemang om hur aktörerna 

ser på beslutsprocesserna kan nås, vilket öppnar för ett brett underlag för huruvida 

indikatorer för och emot rational choice återfinns i deras svar.  

 

Ett ytterligare problem är de dubbla roller som de intervjuade har. Det kan vara svårt 

att veta hur mycket som är aktörens egna åsikter, och vad som är exempelvis deras 

partiståndpunkt. Detta tas därför i beaktning vid analys och diskussion kring 

intervjusvaren. 
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1.5 Material 
Den litteratur som behandlas i uppsatsen är främst vetenskaplig forskning inom 

nyinstitutionalismen. För informationen om den rationella inriktningen har litteratur 

av forskare såsom Ostrom, North och Simon använts. Dessa är framstående teoretiker 

inom rational choice, och har gjort viktiga bidrag för utvecklingen av den 

institutionella forskningen inom den rationella ramen. Den psykologiska litteraturen 

är främst hämtad från teoretiker som studerar politisk psykologi, men även från 

framstående psykologer som till exempel Carl Rogers, Elliot Aronson och Michael 

Eysenck. Forskningen inom politisk psykologi kommer till stora delar från professor 

Kristen Monroes arbete. Monroe har studerat rationalitetsbegreppet i sin forskning, 

och har bland annat gett ut antologin ”The Economic Approach to Politics”. Till 

denna bok har både förespråkare och motståndare till rational choice bidragit med 

essäer. För information om Storregionsreformen har professor Anders Lidströms bok 

”Kan norra Sverige regionaliseras? – Beslutsprocesser och medborgarperspektiv” 

använts. Detta på grund av Lidströms ovan nämnda forskningsinriktning mot lokal 

och kommunal politik vid Umeå Universitet. 

 

1.6 Disposition 
De avsnitt som presenteras i denna uppsats är följande: Teoretiskt ramverk redogör 

för nyinstitutionella teorier. Den rationella inriktningen lyfts här fram mer utförligt. 

Vidare presenteras här även kritiken mot den rationella teorin för att kontrastera de 

rationella antagandena. Sist i detta avsnitt utarbetas ett analysinstrument med 

indikatorer för och emot rational choice som teori. Empirin består av två kapitel. Det 

första presenterar Storregionreformen och vilka institutionella förändringar den 

innebär, medan det andra kapitlet behandlar intervjuer med aktörer från Norr- och 

Västerbotten. I Diskussion diskuteras till sist uppsatsens syfte och frågeställningar, 

utifrån de resultat och avsnitt som presenteras ovan.  
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2. STUDIET AV INSTITUTIONER 

 

 

Detta kapitel redogör för det vetenskapliga studiet av institutioner, där särskilt fokus 

ligger på nyinstitutionell teori. Den rationella inriktningen av denna behandlas 

djupgående, för att sedan kontrasteras med den kritik som riktats mot dess 

beteendeantaganden. Slutligen utarbetas ett analysverktyg med indikatorer som talar 

för och emot rational choice (RC) i kontexten nyinstitutionalism. 

 

 

2.1 Vetenskaplig grund och utveckling 
Enligt Guy Peters, professor i statsvetenskap vid Michigan State University, är 

institutionella studier statsvetenskapens rötter. Från tidiga politiska tänkare, som 

Hobbes och Locke, till framväxten av statsvetenskapen som akademisk disciplin i 

slutet av 1800-talet, var analysen och utformandet av institutioner centralt. De 

statsvetenskapliga studierna under 1900-talets första hälft behandlade formella 

aspekter av främst staten och lagarna, och frågorna var av institutionell och normativ 

karaktär. Genom att ta lärdom av historiskt utformade styrelsesätt, försökte forskarna 

komma fram till vilket sorts styre som bör vara det riktiga. Detta gjorde att 

statsvetenskapen i stort var i statens tjänst. Utifrån denna gamla, eller traditionella, 

institutionalism växte så småningom nyinstitutionalismen fram (Peters, 2005, s. 1ff). 

 

2.1.1 Traditionell institutionalism 

Den traditionella institutionalismen var bunden mot staten och deskriptiv till sin 

karaktär. Dock fanns embryot till teoriutveckling här, i form av fem aspekter: 

legalism, strukturalism, holism, historicism, samt normativ analys. Fokuseringen hos 

forskarna låg till stor del på lagen, och dess centrala roll för styrning, vilket gjorde att 

den traditionella institutionalismen var präglad av legalism. En annan dominerande 

tankegång i denna litteratur var att strukturen spelade en avgörande roll vid studier av 

politik. Den strukturella karaktären hos de traditionella institutionalisterna var främst 

formell och konstitutionell, som till exempel parlamentariskt eller presidentiellt styre, 

och saknade koncept om institutionella länkar mellan stat och samhälle. De 

komparativa studierna tenderade att jämföra hela system, istället för enskilda 
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institutioner, vilket innebar en holistisk inriktning av vetenskapen. Vidare hade 

forskningen en historisk grund, där analysen var riktad mot att försöka förstå hur de 

politiska systemen var inkapslade i sin historiska utveckling, socioekonomiska och 

kulturella kontext. Till sist var de normativa i sin analys, genom att de försöka finna 

svar på vad som var ”det goda” styret, vilket innebar en värderingsmässigt inriktad 

forskning (Peters, 2005, 6ff). 

 

2.1.2 Beteenderevolutionen och framväxten av nya institutionella teorier 

Under 1960- och 1970-talen revolutionerades den samhällsvetenskapliga synen på 

beteende, vilket hade implikationer för studiet av institutioner. För statsvetenskapen 

innebar detta en tillämpning av de teorier som vid denna tidpunkt kom från 

nationalekonomin och psykologin. Inom psykologin fick behaviorismen sitt 

genomslag, vilket kom att påverka den teoretiska utvecklingen inom 

samhällsvetenskaperna (Hira & Hira, 2000, s. 267f). Behaviorismen menade att 

psykologiska studier inte kunde baseras på introspektiva observationer, utan skulle 

baseras på empiriska, vetenskapliga studier. Forskningen gick från att studera 

medvetande, till att studera direkt beteende (Saugstad, 2001, s. 337f). Detta 

paradigmskifte i både synen på beteende och metod, innebar att det riktades kritik mot 

den traditionella institutionalismen. Kritiken innebar nya perspektiv för forskningen 

inom området, genom till exempel utveckling av teori och metod, en strävan efter 

icke-normativitet, studiet av samhällets bidrag till de politiska systemen, samt 

metodologisk individualism (Peters, 2005, s. 12ff). 

 

Utifrån tidens forskning inom behaviorism och nationalekonomi kom metodologisk 

individualism att prägla även institutionella studier. Med detta begrepp menas att 

eftersom det är individer som gör val och påverkar de kollektiva grupper de verkar i, 

så ska individen vara den grundläggande enheten för forskningens analyser. Även om 

det finns organisationer och kollektiva sammansättningar, så utgörs dessa av individer 

och det är individens val och handlingar som påverkar utfallet av ett visst agerande 

(Ostrom, 1975, s. 844).  

 

I kölvattnet av den beteenderevolution som nämns ovan, var rational choice en 

teoririktning som växte fram inom samhällsvetenskaperna. Denna teori, först 

utvecklad inom nationalekonomisk forskning, tycktes besvara de frågor och den kritik 
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som riktades mot den traditionella institutionalismen. Genom antaganden om 

nyttomaximering och metodologisk individualism tillämpades rational choice för att 

förklara politiska fenomen som till exempel vad som påverkar hur individer röstar, 

hur koalitioner bildas och varför bönder protesterar. Teorin verkade ge svar på den 

psykologiska process som samhälls- och beteendevetenskaperna hade svårt att 

förklara, nämligen hur och varför individer tar beslut och handlar därefter (Almond, 

1991, s. 37f; Monroe, 2001, s. 152f). Rational choice kom att bli den dominerande 

samhällsvetenskapliga teorin, vilken lämpade sig väl för studier av institutioner. Detta 

innebar att denna forskningsinriktning blev en av de första skolbildningarna inom vad 

som kallas för nyinstitutionalism (MacDonald, 2003, s. 551; Powell & DiMaggio, 

1991, s. 3f). 

 

2.1.3 Nyinstitutionella inriktningar 

I och med denna framväxt av teoretisk utveckling för studiet av institutioner, kom 

olika discipliner och vetenskaper att sätta sin särskilda prägel på det samlingsbegrepp 

som benämns ”nyinstitutionalism”. Förutom nämnda rationella inriktning, var även 

sociologin tidigt med att försöka utveckla nya teorier och metoder för att förklara och 

förstå institutioner (se till exempel Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1977). Denna 

teoriutvecklande process ledde fram till flertalet inriktningar av nyinstitutionalismen, 

där de inflytelserikaste är: rationell, historisk, empirisk, samt sociologisk 

nyinstitutionalism (Peters, 2005, s. 19f). 

 

Den rationella nyinstitutionalismen har sin grund i rational choice för studiet av 

institutioner och institutionell förändring2. Inom historisk nyinstitutionalism betonas 

”stigbundenhet”, vilket betyder att grundläggande idéer och institutionella former 

tenderar att fortgå. Policyprocesser är trögflytande och tenderar att försvara 

existerande policymönster, samt de organisationer som skapar och bibehåller dessa 

mönster. Utvecklandet av institutioner ses inom denna inriktning som en diskret och 

långsam process (Peters, Pierre & King, 2005, s. 1275f). Empirisk nyinstitutionalism 

är den inriktning som ligger närmast den traditionella institutionalismen. Skillnaden 

ligger främst i att den inte har de normativa drag som fanns hos de traditionella 

institutionella studierna. Enligt denna inriktning påverkar formella styrandestrukturer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Se avsnitt 2.2 för utförligare beskrivning. 
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hur policy skapas och vilka beslut som regeringar tar, och är därför grunden för 

forskning om institutioner (Peters, 2005, s. 20). Den sociologiska nyinstitutionalismen 

riktar in sin forskning mot effekter av normer, kultur, ritualer, ceremonier och 

strukturer för studier av institutioner och institutionell förändring (Powell & 

DiMaggio, 1991, s. 12). Antaganden för att försöka förklara detta görs utifrån 

kognitiv-, inlärnings- och attributionsvetenskap (ibid., s. 15). En sammanfattning, och 

tillika jämförelse, mellan de dominerande nyinstitutionella inriktningarna presenteras 

i tabell 1 nedan. 

 

TABELL 1.  Sammanfattning av dominerande nyinstitutionella inriktningar, 

utarbetat utifrån Peters (2005) 
 Rationell 

nyinstitutionalism 

Historisk 

nyinstitutionalism 

Empirisk 

nyinstitutionalism 

Sociologisk 

nyinstitutionalisma 

Definition av 

institution 

Regler Vag definition genom 

exempel, idéer har 

avgörande roll 

Definierar institutioner 

efter deras specifika 

innebörd (exempelvis 

parlamentarism), ingen 

direkt diskussion om 

institutioner som koncept 

Socialt konstruerade, 

rutinmässiga program/ 

regelsystem påverkade av 

normer, symboler och 

kognitiva fenomen 

Hur formas 

institutioner? 

Rationella aktörer skapar 

institutioner efter behov 

Svag uppfattning om hur 

institutioner formas, 

behandlar hellre varför 

institutioner fortlever 

Genom implementerings-

strukter inom nätverk av 

aktörer, antingen ”top-

down” eller ”bottom-up” 

När en formell struktur ger 

mening åt dess 

medlemmar, och när dessa 

medlemmar börjar se 

strukturen som någonting 

mer än medel för att nå 

målen 

Hur förändras 

institutioner? 

Rationella aktörer 

förändrar institutioner 

efter behov 

Svårt att förändra 

institutioners 

spårbundenhet, krävs 

stora ansträngningar och 

rätt kontext 

Svag uppfattning om hur 

institutioner förändras, 

behandlar hellre 

effekterna av olika 

institutionella system 

Institutioner anpassar sig 

efter formella, sociala och 

kulturella signaler/krav 

från omgivningen, 

adaptation 

Hur interagerar 

individer och 

institutioner? 

Institutioner skapar 

incitament för individen, 

vilken agerar utefter egna 

preferenser 

Individer formas av de 

idéer som gett upphov till 

den institutionella 

omgivningen 

Ömsesidigt inflytande Individer och deras 

beteende förklaras genom 

de strukturer de agerar 

inom, struktur påverkar 

aktör 

Syn på ”den goda” 

institutionen 

Institutioner som lösning 

på marknaden och det 

politiska systemets 

problem att producera 

kollektivt önskvärda 

resultat 

Institutioner som kan 

implementera sin 

idémässiga grund väl 

Normativ uppfattning om 

vad som är en effektiv 

institution 

Institutioner som anpassar 

sig effektivt efter de krav 

som ställs från 

omgivningen 

Begränsningar Problem med falsifiering Problem med falsifiering, 

svår att differentiera från 

andra historiska 

teoribildningar och den 

empiriska 

nyinstitutionalismen 

Svag teoretisk koppling, 

mer deskriptiv till sin 

karaktär 

Tar liten hänsyn till 

individers beteende 

a Information om sociologisk nyinstitutionalism är delvis hämtad från Powell & DiMaggio (1991) 
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2.2 Den rationella nyinstitutionalismen 

I och med det genomslag rational choice fick inom samhällsvetenskaperna från 1960- 

och 1970-talen, kom forskningen så småningom även att innefatta institutionella 

studier. Eftersom institutioner är en väsentlig del av det politiska livet (vilket tenderar 

att bedrivas inom institutionella ramar), såg RC-teoretikerna ett behov av att utveckla 

former för teorins applicering inom dessa ramar (Peters, 2005, s. 47). Detta visade sig 

dock vara svårförenligt med en del av de antaganden som teorin vilade sin grund på, 

utvecklade inom den neoklassiska ekonomin. Speciellt antagandet om att individer 

har tillgång till fullständig information inför de val de gör tycktes svårt att applicera 

på studiet av institutioner. Om individer har fullständig information, har de heller 

inget behov av att skapa institutionella arrangemang inför sina nyttomaximerande val 

(North, 1993, s. 44f).  

 

Detta ledde till olika tolkningar om hur individer agerar inom institutioner, inom de 

rationella ramarna. Åtminstone fem olika strömningar kan urskiljas: institutioner som 

regler, institutioner som beslutsregler, individer inom institutioner, principal-

agentteori, samt spelteori. Dessa tolkningar delar dock ett antal antaganden om 

aktörers beteende, vilket gör att de har gemensam grund i den rationella 

nyinstitutionalismen (Peters, 2005, s. 48ff). 

 

2.2.1 Institutioner som regler 

Den första nyinstitutionella inriktning som har sin grund i rational choice är synen på 

institutioner som regler. Här definieras institutioner som ”spelets regler”, och är de 

restriktioner för mänsklig samverkan som sätts upp av människor. De är dessa regler 

som anger hur samhället utvecklas och minskar osäkerheten genom att tillvaron ges 

struktur. Institutioner gör att vi vet hur vi ska bete oss i relation till andra människor 

och i olika situationer. Det kan t ex röra sig om hur vi agerar när vi ska köpa skor eller 

rösta i ett val. Den institutionella ramen anger och begränsar val för individen. Detta 

gör att en liknande situation (t ex köpa skor) kan variera mycket, beroende på den 

institutionella förutsättningen (t ex vilken del av världen som vi befinner oss i). 

Institutionerna kan vara både formella (skrivna) och informella (oskrivna). De 

formella reglerna utgörs av t ex regler utformade och nedskrivna av människor, 
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medan exempel på informella regler är beteendenormer och konventioner (North, 

1993, s. 16f).  

 

Inom statsvetenskapen brukar denna gren av rationell nyinstitutionalism förknippas 

med Ellinor Ostroms forskning. Institutioner är aggregering av de ovan beskrivna 

formella och informella reglerna (Peters, 2005, s. 52). Individer följer dessa regler för 

att antigen maximera sin egen nytta inom dessa strukturer, eller för att undslippa 

sanktioner (Ostrom, 1998, s. 9f). Deras val att följa regler eller ej resulterar antingen i 

fortlevnad eller förändring av de institutionella ramarna. När reglerna inte följs 

uppstår ett reformbehov. Institutionell förändring kan därför sägas uppstå när 

individerna upplever reglerna som bristfälliga och agerar därefter (North, 1993, s. 

130). 

 

2.2.2 Institutioner som beslutsregler 

Denna gren av rationell nyinstitutionalism menar också att institutioner ska studeras 

som regelsystem, men skiljer sig från föregående inriktning genom dess antaganden 

om vad dessa regler syftar till. Här innebär institutioner en uppsättning överenskomna 

regler, vilka formar preferenser till beslut. Ursprunget till denna inriktning kom från 

forskare som menade att det politiska systemets beslut inte perfekt matchade de flesta 

deltagande individernas preferenser. Att ta beslut som tillgodoser de mesta som 

deltagarna föredrar, utifrån dessa deltagares egna preferenser, är svårt att genomföra 

politiskt. Därför behövs institutionella arrangemang som överbrygger detta problem 

och skapar en gemensam acceptans kring de beslutsgenererande procedurerna. 

Institutionella regler blir här de överenskomna beslutsreglerna, vilka deltagarna även 

är medvetna om när de agerar inom de institutionella ramarna. Det rationella i detta 

blir att institutioner ger stabila tillvägagångssätt för individers val, i vad som annars 

hade inneburit ett konfliktfyllt och osäkert politiskt klimat (Peters, 2005, s. 53). 

 

2.2.3 Individer inom institutioner 

En tredje ansats inom den rationella nyinstitutionalismen är individer inom 

institutioner. Här antas individer delta och agera inom institutioner för att maximera 

sin egen, individuella nytta (Peters, 2005, s. 54). Ett klassiskt exempel på denna 

ansats är Niskanens forskning kring byråkraters maximering av budget. Enligt 

Niskanen strävar byråkrater inom förvaltningar att maximera sin egen nytta genom att 
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få ökad lön, mer makt, offentlig igenkänning, mer personal, etc. Detta nås genom 

försök att öka den totala budgeten för förvaltningen, och blir därför de ledande 

byråkraternas främsta drivkraft i sitt arbete (Niskanen, 1971, s. 38). Dessa teorier är 

dock främst teorier om hur individer använder sig av formella organisationer för att 

uppfylla sina egna mål och preferenser. Det värde för institutionella studier som går 

att finna här är att dessa individuella beteendemönster resulterar i beslut från de 

institutioner aktörerna befinner sig inom, som till exempel den statliga förvaltningen. 

Den individuella strävan att maximera förvaltningens budget, för att tillfredsställa 

egna preferenser, resulterar i output och policybeslut från institutionen (Peters, 2005, 

s. 55). 

 

2.2.4 Principal-agentteori 

Med principal-agentteori menas relationen mellan den som vill ha någonting utfört 

(principalen) och den som tilldelas uppgiften (agenten). Principalen delegerar 

beslutsfattande makt till agenten, vilken i sin tur blir ansvarig inför principalen för de 

beslut som tas i dennes ställe (Tallberg, 1999, s. 56). Uppfattningen att agentens 

agerande ska spegla principalens vilja gör att principal-agentteori är jämförbar med 

den demokratiska idén att representanter ska spegla folkets uppfattning i de politiska 

frågorna och ta beslut därefter (SOU 1999:64, s. 41). Varje delegering av makt 

innebär dock en risk att agenten inte troget handlar i principalens intresse. Om det 

finns en konflikt mellan principalens och agentens intresse, eller om det råder en 

informationsasymmetri dem emellan, finns risken att delegeringen leder till 

agentproblem. Dessa kan vara i form av att agenten försummar principalens intresse. 

De kan även vara i form av sabotage, då agenten utför handlingar som direkt strider 

mot principalens intresse (Strøm, 2000, s. 270).  Detta kan hända på grund av att 

agenten försöker maximera sina egna vinster i relationen med principalen, samt att 

principalen i sin tur försöker att arrangera relationen på ett vis som innebär ett 

maximalt utfall av den makt som delegeras till agenten. I sin tur leder det till en miljö 

där risken för opportunistiskt beteende ständigt är närvarande (Kiewet & McCubbins, 

1991, s. 24f). 

 

2.2.5 Spelteori 

Spelteori kan ses som samling matematiska modeller som utvecklats för att studera 

beslutsfattande, präglat av konflikt och samarbete. Den betonar att konflikt uppstår 
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naturligt när aktörer som interagerar med varandra har olika preferenser, vilket leder 

till att deras beteende styrs efter de incitament som ges om andra aktörers handlande 

(Lucas, 1972, s. 3). Teorin beskriver hur aktörerna i dessa interaktiva ”spel” ska 

handla för att maximera sin egen vinning, baserat på deras subjektiva värderingar av 

möjliga utfall. Aktörerna, eller spelarna som de ofta benämns, har en uppsättning 

alternativ för sitt handlande, vilket brukar redovisas i en spelmatris. Den mest kända 

spelteoretiska framställningen är ”fångarnas dilemma”, vilket här används för att 

illustrera det teoretiska resonemanget (Lewin, 1998, s. 92). 

 

I fångarnas dilemma är scenariot följande: två personer anklagas för att ha begått brott 

tillsammans, och är inlåsta i var sin cell. De har därför ingen möjlighet att 

kommunicera med varandra, och deras möjliga strategier är att neka eller att erkänna. 

Om båda erkänner döms de till 10 års fängelse vardera, och om båda nekar döms de 

till fängelse i 2 år. Om den ene erkänner medan den andre nekar, döms den som 

erkänner till ett års fängelse (för medgörlighet) medan den som nekar döms till 20 års 

fängelse (ibid., s. 92f). Förhållandet redovisas i tabell 2 nedan. 

 

TABELL 2.  Fångarnas dilemma, spelmatris, utifrån Lewin (1998). 

  FÅNGE 1 

 Neka Erkänna 

Neka -2, -2 -20, -1 

FÅ
N

G
E 

2 

Erkänna -1, -20 -10, -10 

 

Spelteorin upplyser vilket handlande som kan ge den högsta nyttomaximeringen, 

utifrån de rationella matriser som ställs upp. Teorin har också varit användbar för att 

belysa hur individuell rationell vinning kan leda till vad som kollektivt inte är det 

optimala utfallet, som här i fångarnas dilemma. Det som ger bästa utfallet för båda är 

om de båda nekar, men eftersom det inte är möjligt att veta den andras strategi 

tenderar utfallet att bli det motsatta (dvs. att båda erkänner för att inte riskera det 

längsta fängelsestraffet). Spelteoretiska ansatser har använts statsvetenskapligt för att 

förklara till exempel byråkraters handlande och interaktionen mellan medlemsländer 

inom den Europeiska Unionen (Lewin, 1998, s. 93; Peters, 2005, s. 57). 
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2.2.6 Gemensamma antaganden 

Trots att de rationella inriktningarna inom nyinstitutionalismen skiljer sig åt på 

flertalet punkter, däribland synen på hur individen ska studeras i relation till 

institutioner, finns ett antal antaganden som förenar dem. Ett grundläggande, första, 

antagande är att institutioner inte förändrar aktörers moral och värderingar, utan förser 

dem bara med incitamentsstrukturer för vissa beteenden. Med detta menas att 

aktörerna har bestämda preferenser och institutioner antingen uppmuntrar eller 

motverkar beteende som syftar till att tillfredsställa dessa behov (Peters, 2005, s. 50). 

Ytterligare antaganden om individers beteende förenar de rationella inriktningarna: a) 

aktörer strävar efter att uppfylla mål, b) dessa mål stämmer överens med aktörens 

upplevda egenintresse, c) beteende är resultatet av processer bestående av medvetna, 

rationella val, d) dessa val görs utifrån begränsad tillgång till information, samt e) 

individen är den grundläggande aktören i samhället (Monroe, 2001, s. 153f). 

 

Det andra antagandet, att aktörer strävar efter måluppfyllelse, innebär att individen vet 

vad den vill och beter sig på så sätt att detta skall bli uppfyllt. Vad som definieras som 

mål är inte universellt, utan varierar från individ till individ (Riker, 1995, s. 24). Det 

kan vara allting från ekonomiska mål, till strävan efter makt, status, social acceptans 

eller umgänge (Granowetter, 1985, s. 506). 

 

Det tredje antagandet innebär att aktörer drivs av egenintresse. Med detta menas att 

varje individ styrs av sina egna preferenser vid val. Det är detta som har den mest 

signifikanta påverkan vid dessa val, och även här kan preferenser skilja sig mellan 

individer. Individer strävar efter att maximera detta egenintresse, vilket innebär att vid 

valsituationer väljs det alternativ som upplevs ge högst marginalnytta utifrån dennes 

preferenser (Ostrom & Ostrom, 1971, s. 205). RC-teoretiker inräknar även handlingar 

som till synes inte verkar vara utifrån egenintresse, exempelvis altruism, som 

egennyttiga. Detta förklaras med att altruism är en sida av nyttomaximeringen, där 

nyttan utvinns av individen i form av andras välbefinnande (North, 1993, s. 43). 

 

Det fjärde antagandet är att beteende är resultatet av processer bestående av medvetna, 

rationella val. Med detta menas att de val som görs utifrån individernas preferenser 

baseras på följande premisser: a) Individen väljer aktivt att agera på ett visst sätt, och 

b) dessa val görs för att uppfylla de egna målen och preferenserna. Processerna kring 
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val är därför inte slumpmässiga eller godtyckliga, utan medvetna och stämmer väl 

överens med egenintresset (Johnston, 1991, s. 94). 

 

Dessa medvetna, rationella val görs utifrån begränsad tillgång till information, eller 

begränsad rationalitet som det även benämns, vilket utgör det femte antagandet. 

Även om individen gör medvetna val är tolkningen av omgivningen begränsad, och 

det finns inte tillgång till den fulla information som den neoklassiska ekonomin antar 

(North, 1993, s. 44). Detta medför att kontextuella faktorer spelar roll för individens 

möjlighet att ta till sig och bearbeta information. Den institutionella omgivningen 

påverkar den subjektiva upplevelsen av vilka val som tycks stå till förfogande, men 

själva proceduren för hur aktörer väljer utifrån detta är fortfarande rationell och 

resonabel (Simon, 1986, s. 223). 

 

Det sista, sjätte, antagandet utgörs av ställningstagandet att individen är den 

grundläggande aktören i samhället. Denna syn baseras på den metodologiska 

individualism som fick stort genomslag i inom nationalekonomi och statsvetenskap 

från 1960- och 1970-talen och framåt. Individen utgör alla kollektiv och gör beslut 

som påverkar den omgivning de verkar i, och därför är det individen som skall vara 

forskningens utgångspunkt (Ostrom, 1975, s. 844). 

 

2.3 Kritik mot rational choice 
Det rationella paradigmet har ifrågasatts av andra teoribildningar, där de 

gemensamma antagandenas hållbarhet främst har kritiserats. Kritiken riktas från 

spridda håll i den vetenskapliga världen, men är särskilt framträdande inom 

sociologisk (Petersen, 1994; Baron & Hannan, 1994) och psykologisk (Rosenberg, 

1991; Monroe, 2001) forskning. Den sociologiska och psykologiska kritiken av RC 

förenar dessa båda vetenskapliga grenarna, men de skiljer sig från varandra i hur de 

tenderar att bemöta de antaganden som RC ställer upp. Den sociologiska kritiken 

handlar främst om den metodologiska individualismen och förminskandet av 

strukturens betydelse inom RC (Jepperson, 1991, s. 158; Giddens, 2001, s. 668), 

medan den psykologiska kritiken inriktar sig på antagandena om individens agerande 

(Eckstein, 1991, s. 75; Tversky & Kahneman, 1986, s. 252). 
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2.3.1 Psykologisk kritik mot rational choice 

Kritiken mot beteendeantagandena inom RC från psykologiskt håll är speciellt 

förekommande från teoretiker med inriktning mot politisk psykologi. Detta ter sig 

logiskt, eftersom politisk psykologi förenar statsvetenskapliga studier med 

psykologisk forskning. Detta synliggör eventuella brister vid försök till syntes av de 

båda vetenskaperna. Antagandet att aktörer har mål, och strävar att uppfylla dessa 

mål, kritiseras för att inte ge en korrekt bild av mänskligt beteende. Denna strävan 

efter måluppfyllelse är relativt användbar för att förklara motivation. Dock brister 

detta antagande helt för att förklara motivationens motsats, frustration. RC har ingen 

förklaring för frustrerat beteende, eller att det ens skulle förekomma vid aktörers 

agerande. Det som i RC går att koppla till detta är den behavioristiska influensen om 

belöning/bestraffning, ofta uttryckt i relationen nytta/kostnad. Nytta/kostnad räcker 

inte för att beskriva frustration, eftersom detta även antar att frustrationen är 

målorienterad (Eckstein, 1991, s. 79f). 

 

Den psykologiska forskningen menar dock att frustrerat beteende ofta inte är relaterat 

till uppfyllande av mål. Tvärtom ses det ofta som ett uttryck för just avsaknad av mål 

och känslan av att inte ha ett val. Detta tar sig uttryck i form av bland annat 

aggression och uppgivenhet. Inom samhällsvetenskapliga studier har detta observerats 

i till exempel fattigdomsforskning, där det är vanligt förekommande med impulsivt 

beteende och avsaknad av motivation för att ens göra försök att ta sig ur situationen 

(Eckstein, 1991, s. 86ff). Detta går att koppla mot det socialpsykologiska begreppet 

inlärd hjälplöshet, vilket innebär ett varaktigt tillstånd av pessimism som kommer av 

att misslyckande tillskrivs den egna bristande förmågan (och inte exempelvis yttre 

faktorer). Inga försök görs för att ta sig ur situationen, eftersom upplevelsen är att ”det 

ändå bara går åt skogen”. Individen undviker då att motivera sig att sätta upp eller nå 

några mål inom det område där upplevelsen är närvarande, vilket till exempel kan 

vara på det politiska planet. Orsaken till att inte gå och rösta kan vara upplevelsen av 

att ”min röst gör ändå ingen skillnad” (Aronson, Wilson & Akert, 2005, s. 486). 

 

Antagandet inom RC om att aktörer drivs av egenintresse är kanske det antagande 

som har kritiserats hårdast från psykologiskt håll. Uppfattningen att altruism enbart är 

en del av nyttofunktionen, som North belyser, delas inte. Altruism är viljan att hjälpa 

någon, även om det innebär kostnader för den som hjälper. Detta sker utan 
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egenintresse, utan förväntan att få någonting tillbaka för vad det kostar (Aronson, 

2005, s. 358). Uppfattningen att altruism existerar kommer från flera grenar inom den 

psykologiska forskningen, såsom socialpsykologi, evolutionspsykologi och 

sociobiologisk psykologi (Carlson et al, 2004, s. 101ff). Olika spelteoretiska 

arrangemang har bland annat prövats och gett stöd åt förekomsten av altruistiskt 

beteende, i kontrast till den rationella uppfattningen (se till exempel Fletcher & 

Zwick, 2007; Fowler, 2006). Detta även vid spel som inte upprepas, utan bara spelas 

en gång, exempelvis fångarnas dilemma (Carlson et al, 2004, s. 104). Inom politisk 

psykologisk forskning har förekomsten av altruism förespråkats för att förklara till 

exempel människors agerande för att hjälpa judar i Europa under tiden då nazisterna 

ockuperade området (se Monroe, Barton & Klingemann, 1991). Argument emot att 

altruism endast är en del av nyttofunktionen motsätts med exempel där människor 

offrar sina liv för att hjälpa andra, vilket torde vara en större kostnad än någon form 

av nyttoutvinning (Aronson et al, 2005, s. 357ff). 

 

Egenintresset som dominerande drivkraft hos individer kritiseras också ur en annan 

synvinkel. Egenintresse ses som en del av mänskligt beteende, men ett antagande som 

helt bygger på det som drivkraft anses av kritiker vara ofullständigt. Strävan efter 

identitet och tillhörighet kan i flertalet kontexter förklara människors agerande bättre, 

hävdar de, än egenintresse.  Människor drivs även av behov av socialt utbyte, vilket 

kan definieras som viljan att tillhöra en grupp eller kollektiv. Kirsten Monroe 

presenterar vad hon kallar för perspektiv som kontrast till antagandet om egenintresse 

inom RC. Hon menar att perspektiv ser individen som komplex och varierad, och 

aktörer har multipla identiteter. Dessa identiteters betydelse varierar, beroende på 

kulturella och situationsbaserade kontexter, och står i relation till andra människor 

och grupper. Individen försöker att hitta sin identitet i relation till den sociala 

omgivningen, vilket leder till ett visst beteende. Vilken av dessa multipla identiteter 

som har betydelse för beteendet växlar, beroende på vilka människor och grupper som 

individen interagerar med. Denna strävan efter identitet och tillhöra en grupp kan vid 

flertalet tillfällen vara mer betydande för aktörers agerande än egenintresse, menar 

Monroe (Monroe, 2001, s. 159f). 

 

Monroes kritik av rational choice, och den i hennes ögon stela syn på mänskligt 

beteende som finns inom teorin, kan jämföras med den psykologiska humanismens 
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kritik av behaviorismen. Humanismen kritiserade behaviorismens ensidiga fokus på 

belöning/bestraffning (vilket influerat rational choice, främst genom appliceringen av 

nytta/kostnad för att förklara aktörers beteende även utanför den ekonomiska sfären). 

Den framstående humanistiske psykologen Carl Rogers menade att detta är för snävt 

att förklara människans komplexa beteende, och pekade bland annat på identitet som 

en viktig aspekt som behavioristerna missat (Cederqvist-Aagaard, 1998, s. 223f). 

 

Rogers menade att individens självbild, eller identitet, var väsentlig för dess beteende 

och vilja att utvecklas. Denna självbild är starkt beroende av interaktionen med andra 

människor och individen strävar efter att förverkliga sig själv (Carlson et al, 2004, s. 

604f). Betydelsen av identitet för att förklara mänskligt beteende finns även inom 

psykologiska inriktningar skilda från humanismen, exempelvis psykodynamik 

(Cederqvist-Aagaard, 1998, s. 245) och socialpsykologi (Aronson et al, 2005, s. 

188f). 

 

Det rationella antagandet att aktörer gör rationella, medvetna val bemöts också med 

kritik från psykologiskt håll och av teoretiker inom politisk psykologi. Även här 

poängteras att individer gör rationella, medvetna val dagligen, men att som RC anta 

att det alltid styr i valsituationer är felaktigt (Johnston, 1991, s. 101). Vid 

valsituationer kan känslor och kognition vara avgörande för utfallet, samt även ovan 

nämnda uppfattning om den egna identiteten. Detta leder till ett till synes irrationellt 

beteende vid flertalet valtillfällen (Monroe, 2001, s. 163; Johnston, 1991, s. 108). 

 

Forskning inom politisk psykologi visar att människor handlar utan att göra rationella 

val även vid tillfällen där flera alternativ tycks finnas. Studier av hur människor 

hjälper varandra i extrema situationer, som till exempel pågående folkmord, tyder på 

att människor inte upplever att de kan handla på annat sätt än som de gjorde. Detta på 

grund av deras bild av den person som de är. Att inte hjälpa, trots risken att till 

exempel själv bli berövad livet, strider mot individens bild av sig själv och den 

upplevda identiteten. Detta förekommer även vid mindre extrema situationer och 

agerande. Identitetsuppfattning påverkar individen till sådan grad att det är signifikant 

för hur den väljer att agera, vilket strider mot de antaganden om rationella, medvetna 

val som finns inom RC. Vid val styrs inte individen alltid av viljan att uppfylla det 
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egna egenintresset och preferenserna, utan handlar på ett visst sätt eftersom det är ”så 

människor som jag gör” (Monroe, 2001, s. 163). 

 

Irrationalitet vid valsituationer har även undersökts inom kognitiv psykologi, där 

individer har visats handla emot både egenintresse och antagandet om rationella val. 

Exempel på detta finns inom riskbeteende, där individer har visats känsligare för 

potentiella förluster än eventuella vinster vid beslutsfattande. Detta även om förluster 

och vinster är likställda. Inom den kognitiva psykologin ges därför känslor och sociala 

faktorer stor vikt för att förklara irrationellt beteende vid valsituationer (Eysenck, 

2001, s. 348). 

 

Uppfattningen att institutioner förändras av aktörer när behov finns och regler är 

bristfälliga (vilket till exempel Douglass North menar), kontrasteras inom psykologin 

med vad som kallas social learning theory (SLT). Enligt denna teori lär individer 

mycket av sitt beteende genom imitation av andra, vilket också kan komma att 

påverka sättet de samarbetar (Crain, 2000, s.193ff). Förändring kan därför komma på 

grund av imitation, inte nödvändigtvis på grund av bristfälliga regler. Detta synsätt 

finns även inom den sociologiska nyinstitutionalism, där imitation av andra 

framgångsrika institutioner inom samma gren är en av drivkrafterna bakom 

institutionell förändring (DiMaggio & Powell, 1991, s. 69f). 

 

2.4 Analytiskt verktyg och teoretisk avgränsning 

För att undersöka huruvida det är rational choice eller dess kritiker som har mest 

överensstämmande beskrivning om aktörers beteende behövs ett analytiskt verktyg. 

Detta konstrueras av indikatorer för och emot rational choice som förklaring av 

aktörers beteende vid institutionell påverkan och institutionell förändring. Dessa 

indikatorer består av antaganden inom RC och den kritik som dessa har bemötts med. 

Indikatorerna ställs upp som motsatser, även om de i vissa fall kan komplettera 

varandra (exempelvis vid valsituationer). Detta görs eftersom rational choice antar att 

aktörer agerar på ett visst sätt, vilket utesluter andra orsaker. Indikatorerna benämns 

numeriskt från ett (1) till fyra (4). Fall där det finns flera alternativ emot antaganden 

som görs inom rational choice (exempelvis för egenintresse), benämns alfabetiskt (a, 

b, c, osv.). Genom att i empirin identifiera vilka indikatorer, och vilken sida av dem, 
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som förekommer kan diskussion sedan föras om huruvida rational choice är lämpligt 

som teori för att förklara institutionella fenomen generellt, och detta fall specifikt. 

 

Indikator 1. Här ställs antagandet inom RC att aktörer strävar efter att uppfylla mål 

mot den psykologiska kritiken att detta inte tenderar att förekomma vid frustrerat 

beteende. Detta gör måluppfyllelse till indikator för RC, och frustration till indikator 

emot. Exempel på måluppfyllelse är att aktören formulerar ett eller flera mål för sitt 

agerande, eller argumenterar på ett sätt där det tycks finnas ett mål bakom. Exempel 

på frustration är att aktören inte verkar bry sig i att uppfylla mål och argumentation av 

typen ”det spelar ändå ingen roll vad jag gör” (inlärd hjälplöshet) och ”jag bryr mig 

ändå inte”. 

 

Indikator 2. Antagandet inom RC att aktörer drivs av egenintresse ställs här emot den 

psykologiska kritiken om att altruism och identitet kan var de signifikantaste 

förklaringarna för hur individer beter sig. Diskussionen om att altruism endast är en 

del av nyttofunktionen väger in här. Därför bör altruism definieras som vilja att hjälpa 

eller göra någonting för någon, även om det innebär en kostnad för hjälparen och utan 

att förvänta någonting i gengäld (exempelvis tacksamhet, se Aronson et al, 2005, s. 

358). Egenintresse är indikator för RC, och a) altruism, samt b) identitet indikatorer 

emot. Exempel på egenintresse är när aktören agerar efter motiv som tycks gynna 

denne själv, som när politiker viker för opinionen och byter åsikt i en fråga för att få 

röster, etc. Exempel på altruism kan vara svårt att mäta, men om aktören gör 

någonting för någon där kostnaden verkar påtaglig utan att förvänta sig någonting 

tillbaka är ett tecken. Detta bör dock utvecklas mer, genom till exempel att aktören 

tycks göra detta utan större reflektion om varför. Argument som ”jag tänkte inte så 

mycket, jag bara gjorde” kan förekomma, men försiktighet kring denna indikator bör 

tas vid intervjuer. Det kan finnas en vilja att framställa den egna åsikten som 

någonting som görs för att hjälpa alla, speciellt kanske med tanke på de dubbla 

rollerna hos de intervjuade. Exempel på identitet är argument hos aktörerna om att de 

gjort på ett visst sätt, eftersom ”det är sådan jag är” eller ”det är så människor som vi 

gör”. Vidare kan det även röra sig om uttryck om viss tillhörighet, som ”vad har jag 

gemensamt med dem?” och ”det är så vi gör här”. 
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Indikator 3. Här ställs antagandet inom RC att individen gör medvetna, rationella val 

mot kritik inom psykologin som istället menar att faktorer som känslor, kognition, 

upplevd självbild (identitet) och upplevelsen av att inte ha något annat val är 

signifikanta för att förklara hur individer gör val. Vad som är av vikt att notera här är 

att kritiken menar att medvetna, rationella val kan vara avgörande vid valsituationer. 

De kritikerna dock vänder sig emot är att fallet alltid skulle vara så. Detta gör 

medvetna, rationella val till indikator för RC, och a) affektiva (känslomässiga) val, b) 

kognitiva val, c) val efter upplevd självbild (identitet), samt d) upplevelse av att inte 

ha något annat val till indikatorer emot RC.  

 

Exempel på medvetna, rationella val är när aktören uttrycker sig väl underbyggt och 

kan resonera om alternativ, samt fördelar och nackdelar. Exempel på affektiva val är 

när aktörer verkar känslostyrda eller uttrycker sig mindre underbyggt, och då verka 

vara dåligt insatt i själva frågan de uttrycker sin åsikt i. Kognitiva val är svåra att 

mäta, men kan ligga till grund för argument som ”jag kommer inte ihåg varför jag 

gjorde så, det skedde som på automatik” och dylikt. Exempel på val efter upplevd 

självbild är när aktörer motiverar sina val med ”jag gjorde som jag gjorde, eftersom 

det är så människor som vi gör” eller ”jag tycker att det skulle vara fel att göra på 

annat sätt”. Vidare kan uttryck och argument som lutar åt att tillhöra eller inte tillhöra 

viss grupp vara tecken på att val görs utifrån denna faktor. Upplevelse av att inte ha 

något andra val kan till exempel vara uttryck om att det inte finns något val eller 

annat sätt att göra någonting på, trots att flera alternativ tycks tillgängliga.  

 

Indikator 4. Antagandet att institutionell förändring sker genom rationella behov 

(främst förespråkad av de rationella nyinstitutionalister som ser institutioner som 

regler) ställs här mot att förändring sker på grund av imitation. Detta gör förändring 

pga. rationella behov till indikator för RC, och förändring pga. imitation till indikator 

emot. Exempel på förändring pga. rationella behov är när aktören uttrycker ett 

missnöje med nuvarande regler eller system, och presenterar en lösning. Exempel på 

förändring pga. imitation är när aktören nämner framgångsrika institutioner inom 

samma område som förebild, eller uttrycker att förändring görs på grund utav att ”alla 

andra gör det”. En sammanställning av analysverktyget med indikatorer för och emot 

rational choice visas i tabell 3 nedan. 
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TABELL 3. Indikatorer för och emot rational choice som förklaring av aktörers 

beteende. 

RATIONAL CHOICE 
 För Emot 

Indikator 1 Måluppfyllelse Frustration 

Indikator 2 Egenintresse a) Altruism 

  b) Identitet 

Indikator 3 Medvetna, rationella val a) Affektiva val 

  b) Kognitiva val 

  c) Val efter upplevd självbild 

  d) Upplevelse av att inte ha något val 

Indikator 4 Förändring pga. rationella behov Förändring pga. imitation 

 

Innan det empiriska fallet ska granskas närmare behövs en diskussion om begreppet 

institution. Begreppet varierar mellan de olika nyinstitutionella inriktningarna och ges 

olika innebörder. Douglass North definierar institutioner brett som ”spelreglerna i ett 

samhälle” (North, 1993, s. 16), medan sociologen Richard Scott definierar det som 

”bearbetade regler och krav som individuella organisationer måste anpassa sig till om 

de skall kunna erhålla stöd och legitimitet från omgivningen” (Scott, 1991, s. 167, 

författarens översättning). För att kunna göra en rättvis bedömning utifrån det 

utarbetade analysverktyget, krävs det att det empiriska fallet stämmer in på ett brett 

spektrum av definitioner av begreppet institutioner. I fallet regionreformen är detta 

rimligt. Regionreformen innebär en formell förändring av de institutionella 

förutsättningarna för aspekter som sjukvård och regional politik, och torde således 

stämma överens med både Norths och Scotts skilda definitioner. Detta eftersom den 

regionala nivån kan ses både som ”spelreglerna i ett samhälle”, samt regler för hur 

individuella organisationer måste anpassa sig till denna nivå. Nästa avsnitt kommer 

att presentera denna regionreform och vilka förändringar den skulle innebära. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	   25	  

3. REGIONREFORM AV SVERIGES LÄN 

 

 

Detta kapitel redogör för den föreslagna (och på vissa håll genomförda) 

regionaliseringen av Sveriges län och landsting till så kallade ”regionkommuner”. 

Den första delen beskriver regionaliseringsprocessen i stort, medan den andra delen 

riktar in sig mot processen i Norra Sverige.  

 

 

3.1 Regionaliseringen av Sverige 

Den regionala nivån har i Sverige varit nedtonad, till förmån för en stark centralmakt 

och decentraliserade kommuner. Varje län har ett landsting för att representera den 

regionala nivån, vilka främst förknippas med sjukvård. Parallellt med detta finns den 

av regeringen utsedda landshövdingen, med länsstyrelse, vilken ofta uppfattas som 

länets främsta företrädare. Den politiska frågan kring indelningen i län och landsting, 

samt vilka uppgifter de direktvalda organen på länsnivå ska hantera, har debatterats 

återkommande sedan 1950-talet. Länsindelningen har uppfattats som ett hinder för 

regionplanering och samarbete över länsgränserna, vilket under årens lopp har lett till 

en rad statliga utredningar i frågan. En fullständig reform har dock haft svagt stöd 

historiskt, framför allt eftersom det sågs som ett underminerande av Sverige som 

enhetsstat. Detta eftersom regionbildning anses innebära en maktförflyttning från 

centralmakten till dessa regioner, vilket skulle minska centralmaktens inflytande 

(Lidström, 2009, s. 2). 

 

I Västra Götaland och Skåne var dock regionaliseringstanken stark, vilket ledde till att 

region Västra Götaland trädde i kraft 1998 och att processerna för region Skåne sattes 

igång 1999. Som följd av detta tillsattes 2003 den statliga utredningen 

Ansvarskommittén, med företrädare från samtliga riksdagspartierna. 

Ansvarskommitténs uppgift var att göra en översyn av befogenheter och ansvar i det 

svenska förvaltningssystemet, där regionfrågan kom att bli en av de viktigaste 

frågorna. Slutbetänkandet lades fram 2007, där kommittén presenterade en 

regionalisering med en svensk regionförvaltning som skulle delas in i mellan 6 och 9 

direktvalda regioner (ibid., s. 3). 
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Det första kriteriet som kommittén satte upp för att bilda en region kommun var en 

befolkningsmässig storlek som ansågs behöva ligga mellan en och två miljoner i varje 

region. Det andra kriteriet var att varje region bör ha ett avtal med något av de 

befintliga regionsjukhusen, samt ett Universitet med betydande forskning. För det 

tredje betonades vikten av att sammanhålla arbetsmarknadsregionerna inom 

regionkommunernas gränser. Vidare kommenterade även utredningen regionala 

identiteters värde, där de geografiska indelningarna bör ta hänsyn till känslan av 

anknytning hos medborgarna (Eriksson, 2009, s. 13f). 

 

Ansvarskommittén ville ha de nya regionerna i drift redan från år 2011, men förslaget 

har visat sig svårt att genomföra och en snabb process var inte möjlig. Konflikter har 

uppstått främst kring de geografiska indelningarna av de tilltänkta regionerna, och 

regeringen har inte heller varit samstämmig i frågan. År 2009 bestämdes dock att 

Västra Götaland och Skåne skall bli permanenta regioner från 2011, samt att Halland 

och Gotland ska få regionstatus. Vidare har det bestämts att frågan om 

Norrlandsregionen ska utredas vidare, samt att de nya regionerna ska benämnas 

”regionkommuner” (Lidström, 2009, s. 3f). Skatteverkets generaldirektör Mats 

Sjöstrand är tillsatt att utreda den regionala förvaltningen vidare och ska redovisa sina 

resultat senast 15 december 2012 (INTERNET 2). 

 

3.2 Regionreformsprocesser i Norra Sverige 

Politiska företrädare för de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland 

och Västernorrland) samlades hösten 2007 för inledande samtal kring bildandet av en 

regionkommun. Uppslutningen var positiv, men det rådde delade meningar, främst 

om hur den geografiska indelningen skulle se ut. Detta kom att bli en konflikt där det 

inte var möjligt att enas, vilket ledde till att två separata ansökningar gjordes till 

regeringen. Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland enades om att 

gemensamt ansöka om att få bilda Region Norra Sverige (vilket sedan kom att heta 

Region Norrland), medan Jämtlands län, tillsammans med Ånge och Sundsvall 

kommun, ansökte om att få bilda Region MittSverige. Regionbildningarna kom 

därefter att förberedas av två nybildade föreningar, Norrstyrelsen och Mittstyrelsen 

(Eriksson, 2009, s. 9f).  
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Ansvarskommitténs arbete och slutsatser var det som ledde till att 

regionbildningsfrågan kom upp på agendan i Norra Sverige. De kriterier som 

kommittén satte upp för bildandet av en regionkommun var svåra att enas kring och 

blev grogrunden för konflikter kring frågan i de nordligaste länen. Förutom den 

tidigare nämnda geografiska diskussionen, kritiserades även det befolkningsmässiga 

golvet på en miljon medborgare (ibid., s. 13f). När de fyra länen samlades 2007 rådde 

delade meningar både inom och mellan länen i frågan, men det fanns även en 

splittring inom partierna. Dessutom framkom konflikter mellan landstings- och 

kommunalnivå, speciellt bland representanter från Västernorrland, där tonen dem 

emellan stundtals var hård (ibid., s. 17f). 

 

Den svenska regeringen meddelade i en debattartikel i Dagens Nyheter 2009 att beslut 

kring de norra regionerna inte kunde ges, samt att frågan överlämnats till 

Kammarkollegiet för utredning (INTERNET 3). I september 2009 presenterade 

Sweco Eurofutures, vilka hade fått konsultuppdrag av Kammarkollegiet att presentera 

olika alternativ för regionkommuner, sina resultat. Med denna rapport i beaktning, 

och efter ytterligare utredning, meddelade Kammarkollegiet i slutet av 2009 att de två 

ansökningarna från Norr om att få bilda regioner (Region Norrland och Region 

MittSverige) avslås. Ytterligare utredning behövs på grund av demokratiaspekten och 

oenigheterna kring de geografiska gränserna. I en stor region är det risk att 

möjligheten till att delta i det politiska arbetet försvåras och att avståndet mellan 

folkvalda och medborgare blir längre, menade Kammarkollegiet (INTERNET 4).  

 

För närvarande inväntar aktörerna i Norra Sverige rapporten från Mats Sjöstrands 

utredning om den regionala förvaltningen, innan det går att gå vidare i 

regionkommunsbildningen (INTERNET 2). Vad som dock verkar klart, utifrån 

regeringens ståndpunkt i debattartikeln i Dagens Nyheter, är att Sverige i framtiden 

förväntas ha tre politiskt beslutsfattande nivåer: stat, regionkommuner och 

primärkommuner (INTERNET 3). Nästa avsnitt redovisar resultatet från intervjuerna 

med aktörer från Norr- och Västerbotten, vilka samtliga varit aktiva i den regionala 

debatten som beskrivs ovan. 
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4. RESULTAT FRÅN INTERVJUER 

 

 

Detta kapitel redovisar resultatet från intervjuerna med aktörer från Norr- och 

Västerbotten. De nio som intervjuats är aktiva inom politiken i dessa län (utom en 

som numera är pensionerad) och är landstingspolitiker (5), landshövdingar (2), 

riksdagsledamot (1), samt distriktsordförande för politiskt parti (1). Representerade 

partier i detta urval är Centerpartiet (3), Moderaterna(1), Kristdemokraterna (1), 

Socialdemokraterna (3) och Vänsterpartiet (1). Av de nio som intervjuades är sex 

stycken förespråkare för, respektive tre som är motståndare till, en regionreform. 

Resultatet presenteras för varje indikator, där det anges i hur många av de nio 

intervjuerna som respektive indikator förekom. Vid flertalet intervjuer fanns flera 

argument för förekomsten av en viss indikator, men detta har alltså endast resulterat i 

en markering.  

 

 

4.1 Indikator 1 

Resultatet för indikator 1 från intervjuerna, presenteras i tabell 4 nedan. 

 

TABELL 4. Intervjuer som innehöll svar relaterade till indikator 1. 

INDIKATOR 1 Antal för RC: 9 
Antal emot RC: 1 
Kommentar för: 

• Bättre utveckling inom sjukvård, 
infrastruktur, och andra regionala 
frågor som mål för eller emot en 
regionreform 

• Maktdelning (starka regioner  
Stark centralmakt) 

Kommentar emot: 

För RC: 
Måluppfyllelse 

Emot RC: 
Frustration 

• Medborgare engagerar sig inte i 
frågan på grund av frustration 

 

I samtliga intervjuer gavs svar som indikerade på att aktörer strävar efter att uppfylla 

mål. Undersökningsdeltagarna (UD) formulerade sina ståndpunkter och mål väl i 

regionfrågan. Bättre utveckling inom sjukvård, infrastruktur, och andra regionala 

frågor, samt uppfattning om en viss maktdelning, var grundläggande mål för ett 

politiskt arbete för eller emot en regionreform hos aktörerna. 
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Mål med bättre utveckling inom sjukvård, infrastruktur, och andra regionala frågor 

fanns hos både förespråkare för regionreform, som motståndarna till en 

regionalisering. En UD uttryckte att denne förespråkar en fyralänsregion i Norra 

Sverige, eftersom det är ”en tillräcklig stor regional nivå för att hantera framtidens 

sjukvård och hantera en regional utvecklingspolitik. Det är mina skäl” (intervju 2). 

Två av motståndarna till regionreformen formulerade mål att de istället ville stärka 

kommuner och flytta primärvård från landsting till primärkommuner. Detta eftersom 

de är övertygade om att detta är lösningen för utvecklingen inom hälso- och sjukvård. 

Andra argument var ”närmare samarbete behövs för att kunna bära sjukvården i 

framtiden” (intervju 6), samt att en region skulle frigöra resurser för regional 

utveckling i och med att administrativa kostnader skärs ned. 

 

UD gav även svar som går att relatera till en viss sorts maktdelning som mål för deras 

ställningstagande. Hos förespråkarna var argumenten främst baserade på en 

uppfattning om att regionalisering innebär en demokratisering, eftersom makt 

förflyttas från länsstyrelsen (vilken inte är demokratiskt vald, utan statligt tillsatt) till 

förtroendevalda. Två av motståndarna till reformen motiverade detta delvis med att de 

anser att en regionalisering kommer att urholka nationalstaten. En av dem uttryckte 

det med att: ” Jag är rädd för att denna regionreform lämnar över till regionerna att 

fixa sina problem själva och att staten drar sig tillbaka från ett nationellt ansvar att 

fördela resurserna över hela landet” (intervju 8), och en annan att det splittrar 

nationen och ”man ska inte splittra nationen” (intervju 7).  

 

I en av intervjuerna gavs svar som kan relateras till frustration. UD förklarade där det 

svaga folkliga engagemanget med att medborgarna har uppfattningen att ”fan, det blir 

ändå ingenting av det där” (intervju 7) och därför inte bryr sig om att diskutera frågan. 

 

4.2 Indikator 2 

Resultatet för indikator 2 från intervjuerna, presenteras i tabell 5 nedan. 
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TABELL 5. Intervjuer som innehöll svar relaterade till indikator 2. 

INDIKATOR 2 Antal för RC: 9 
Antal emot RC: 7 
Antal a) 0, b) 7 
Kommentar för: 

• Opportunism hos politiker 
• Maximering av utdelning till det egna 

länet, och minimering av delegering 
till andra län, vid regionreform 

Kommentar emot: 

För RC: 
Egenintresse 

Emot RC: 
a) Altruism 
b) Identitet 

• Medborgare känner ingen gemensam 
identitet i Norra Sverige 

• Gemensam identitet viktig för 
sammanhållning 

 

I samtliga av intervjuerna fanns svar som kan tolkas att egenintresse driver aktörer. 

Svaren kan kategoriseras in som opportunism hos politiker, samt maximering av 

utdelning till det egna länet. Både förespråkare för och motståndare till en 

regionreform menade att politiker gör vissa utspel eller ändrar uppfattning vid 

tillfällen för att vinna politiska poäng och röster. En UD uttryckte detta på följande 

vis: ”moderaterna och andra partier är partitaktiska. De ser att det finns ett folkligt 

motstånd och man förlorar inte politiskt på att vara motståndare till större regioner. 

Man blir snarare en vinnare hos allmänheten” (intervju 4). Andra argument var till 

exempel ”Den politiker som säger att det inte är makt bluffar. Det är ingen idé att 

hymla med det” (intervju 7), och att politiker ser chans att ”spela på opinion” (intervju 

2), när frågan inte är folkligt förankrad och ser chans att vinna poäng på folks skepsis. 

Landstingspolitikerna sade att de aktörer hos länsstyrelser och centralmakten som var 

emot en regionreform, var detta eftersom det innebär en reducerad makt för dem. 

Likadant argumenterade landshövdingarna att landstingspolitikers mål med att bilda 

regioner var grundad i att öka deras makt, på bekostnad av centralmakten. En 

landshövding uttryckte det på följande vis:  

 
”Ytterst handlade diskussionen om denna reform om makten. Ytterst handlade det 

om politiskt intresse om att få makt över resurserna. Över vissa resurser som staten 

har. Det är där skon klämmer” (intervju 7). 

 

Maximering av utdelning till egna länet var uttryck hos UD att svårigheter att 

samarbeta i region delvis beror på att det finns en vilja att se till det egna länets 

vinning. Här räknas även en rädsla för att makt och resurser skall gå till andra län in. 
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En UD uttryckte att till exempel ville Sundsvall få viss specialistvård till deras 

sjukvård, vilket de var rädda att missa i en Storregion. ”Man ser till sitt eget område. 

Man tycker att det är det viktigaste” (intervju 4).  

 

Inga svar med antydan om altruism fanns i intervjuerna. Samtliga intervjuade 

framställde den egna ståndpunkten som den lämpligaste lösningen. Dock framgick 

inga kostnader för aktörerna för deras agerande i frågan, vilket gör att det inte kan 

(utifrån intervjumaterialet) sägas huruvida det rör sig om altruism eller inte. 

 

Svar där identitet kunde utläsas som drivande för aktörer i frågan fanns i sju av de nio 

intervjuerna. Både förespråkare för och motståndare till en regionreform angav att 

medborgare inte känner någon gemensam identitet som skäl till att det inte blev 

någon fyralänsregion i Norra Sverige. En UD menade att ”för befolkningen är ju 

Norrbotten så mycket mer. Det är en del av ens egen identitet. Så jag tror att det 

folkliga motståndet bygger på det och en ovilja till centralisering” (intervju 6). En 

annan uttryckte det med att ”Jag har stor respekt för att man bor i Kramfors och man 

känner ingen direkt samhörighet med dem som bor i Pajala. Man känner inte någon 

gemensam kulturell identitet. Det är ett aber i sammanhanget” (intervju 3, författarens 

kursivering). Att Gemensam identitet är viktig för sammanhållning uttryckte en UD 

på följande vis: ”Det är många saker man måste ha med i vågskålen. Då tror jag att 

den där identiteten, delaktigheten och gemenskapen spelar en viktig roll” (intervju 8). 

 

4.3 Indikator 3 

Resultatet för indikator 3 från intervjuerna, presenteras i tabell 6 nedan. 
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TABELL 6. Intervjuer som innehöll svar relaterade till indikator 3. 

INDIKATOR 3 Antal för RC: 9 
Antal emot RC: 8 
Antal a) 7, b) 0, c) 7, d) 2 
Kommentar för: 

• Väl formulerade ståndpunkter om 
varför/varför inte aktörerna är för en 
regionreform 

• Det finns alternativ till att gå/inte gå 
samman i en region 

Kommentar emot: 

För RC: 
Medvetna, rationella 

val 

Emot RC: 
a) Affektiva val 
b) Kognitiva val 
c) Val efter 

upplevd 
självbild 

d) Upplevelse 
av att inte ha 
något val • Medborgare och politiker 

känslomässigt styrda i sina 
uppfattningar om regionbildning 

• Medborgare har svårt att se 
gemenskap med andra län 

• Medborgare ser gemenskap över 
länsgränserna 

• Det finns inget annat alternativ än att 
gå samman i en region 

 

Svar som antydde att de intervjuade aktörerna gör medvetna, rationella val när de 

agerar i frågan återfanns i samtliga nio intervjuer. De angav Väl formulerade 

ståndpunkter om varför/varför inte aktörerna är för en regionreform, och nästan 

samtliga kunde se alternativ till att gå/inte gå samman i regioner, ifall deras mål inte 

gick i uppfyllelse. De intervjuade är insatta i regionbildningsfrågan och har därför väl 

underbyggda argument för varför/varför inte en reform vore lämpligt. 

 

Argument för att aktörer, både politiker och medborgare, har agerat affektivt i 

regionbildningsfrågan återfanns i åtta av de nio intervjuerna. Det svar som framkom 

menar att medborgare och politiker är känslomässigt styrda i sina uppfattningar om 

regionbildning. En UD menade att skälet till att det inte gick att nå en politisk 

överenskommelse för en fyralänslösning var att ”gammalt groll och vilka personer 

som just då sitter i ledningen” (intervju 2) var en avgörande faktor, inte själva 

sakfrågan. En annan UD sade att det inte förts tillräckligt med samtal med 

medborgarna om vad reformen innebär, och att deras känslomässiga inställning därför 

blir ”region, det kan ni ta och stoppa någonstans” (intervju 9). Andra svar var att ”Det 

blir en omöjlig fråga när man kommer ut till medborgarna, eftersom det blir väldigt 

mycket känslor” (intervju 5), och att människor alltid är skeptiska mot förändring. En 

UD förklarade det sistnämnda med att allmänhetens inställning är ”Jag är emot också! 
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Jag är emot all förändring! Jag kan inte tänka nytt! Det är bra som det har varit. Ju 

förr desto bättre!” (intervju 4). 

 

Det fanns inga svar i intervjuerna som antydde på att aktörerna skulle drivas av 

kognitiva val. Detta kan bero på att tankemässiga fenomen är svårt att tyda i denna 

sorts intervjuer, men kan likväl bero på att de inte varit avgörande för aktörers val i 

regionbildningsfrågan. 

 

Svar som antydde att val efter upplevd självbild (identitet) skulle påverka agerande i 

regionfrågan, fanns i sju utav intervjuerna. De svar som gavs menade att medborgare 

har svårt att se gemenskap med andra län, men även att medborgare ser gemenskap 

över länsgränserna. En UD menade att kulturella skillnader mellan länen lyfts fram 

som orsak till att en gemensam region inte skulle fungera och att ”Man inbillar sig att 

det är en skillnad mellan länen, samtidigt när man tittar i gränslandet mellan Norr- 

och Västerbotten så sker samarbeten mycket över länsgränser” (intervju 5). En UD 

förklarade Jämtlands motstånd till att gå samman i en Norrlandsregion med att 

”Jämtland bröt sig ut eftersom de alltid har känt sig som det lilla länet som har mer 

kontakter söderut mot Sundsvall och Uppsala” (intervju 4). Ytterligare en UD menade 

att det redan finns gemenskap över länsgränser. Till exempel så känner människor en 

samhörighet med Umeå i Örnsköldsvik, som sträcker sig över länsgränsen och man 

ser därför positivt på en reform som för städerna närmare varandra. Vidare menade 

denna UD att det fanns en ”olycklig länsgräns mellan Dorotea och Strömsund, vilka 

har en naturlig koppling till att arbeta med varandra” (intervju 3). 

 

Svar som kan utläsas att det finns en upplevelse av att inte ha något val, fanns i två av 

intervjuerna. De intervjuade uttryckte där att det finns inget annat alternativ än att gå 

samman i en region. Den ena UD sade att ”man satt en boll i rullning som inte går att 

stoppa. Det kommer aldrig att gå att motverka regionförstoringen. Jag ser inga andra 

alternativ…” (intervju 5). Den andra UD menade att ”vi såg ingen annan utväg än att 

gå samman för att bli slagkraftigare” (intervju 4) och att denna syn fortfarande 

kvarstår. 
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4.4 Indikator 4 

Resultatet för indikator 4 från intervjuerna, presenteras i tabell 7 nedan. 

 

TABELL 7. Intervjuer som innehöll svar relaterade till indikator 4. 

INDIKATOR 4 Antal för RC: 9 
Antal emot RC: 5 
Kommentar för: 

• Reform viktig för att lösa de 
regionala frågorna 

• Reform oviktig, eftersom nuvarande 
system fungerar och kan utvecklas 

Kommentar emot: 

För RC: 
Förändring på grund av 

rationella behov 

Emot RC: 
Förändring på grund av 

imitation 

• Regionreform på grund av att andra 
län har genomfört regionbildningar 

 

I samtliga nio intervjuer gavs svar som antydde att rationella behov låg bakom 

ståndpunkterna i reformfrågan. De som förespråkade en regionbildning motiverade 

detta med att reformen är viktig för att lösa de regionala frågorna, och de som 

motsatte sig regionbildning menade att nuvarande system fungerar och kan utvecklas. 

I fem av intervjuerna fanns svars som antydde att förändring förespråkades på grund 

av imitation. Detta uttrycktes genom att regionreformen skulle genomföras på grund 

av att andra län har genomfört regionbildningar, där Västra Götalands framgång och 

Ansvarskommitténs yttrande verkade stå som modell. En UD sa det på följande vis:  

 
”Vi tog väl också intryck i hur man jobbade i Västra Götaland och Skåne, för man 

sa ju redan då man drog igång där att: det här med demokrati det får komma i 

slutet. Vi måste först bestämma oss och göra det här. Och det var väl vi lite 

färgade av också… Vi var ju inte så duktiga och kunniga själv heller då. Det var 

inte så enkelt att gå ut och möta folket med ingenting i bagaget. Vi kände ändå att 

det var ett behov av reform, och vi var ju väldigt färgade av Ansvarskommitténs 

förslag som hade pekat på det här” (intervju 4). 

 

4.5 Sammanfattande resultat 
Ett sammanfattande resultat för indikatorerna visas i tabell 8 nedan. 
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TABELL 8. Sammanfattning av resultat från intervjuer. Antal av de utförda 

intervjuer som varje indikator förekom i anges i siffror bredvid 

respektive indikator för och emot. 

 

RATIONAL CHOICE 
 För Emot 

Indikator 1 Måluppfyllelse: 9 Frustration: 1 

Indikator 2 Egenintresse: 9 a) Altruism: 0 

  b) Identitet: 7 

Indikator 3 Medvetna, rationella val: 9 a) Affektiva val: 7 

  b) Kognitiva val: 0 

  c) Val efter upplevd självbild: 7 

  d) Upplevelse av att inte ha något val: 2 

Indikator 4 Förändring pga. rationella behov: 9 Förändring pga. imitation: 5 

 

 

En sammanfattning av resultatet från intervjusvaren visar en frekvent förekomst av 

både indikatorer för, men även emot rational choice. Inga indikatorer emot RC i form 

av altruism och kognitiva val kunde utläsas, och enbart en intervju gav svar som 

antydde frustration som indikator. Vad som också går att utläsa utifrån intervjusvaren 

är att flest indikatorer för rational choice förekom i beskrivningar av de intervjuades 

förklaringar av det egna beteendet, medan flest indikatorer emot förekom i de 

intervjuades uppfattning om meningsmotståndare och medborgare. 
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5. DISKUSSION 

 

 

Syftet med denna uppsats var att försöka besvara huruvida rational choice är lämplig 

som teori för att förklara aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, 

i fallet regionbildningsprocessen i Norra Sverige. För att kunna göra detta vänder vi 

oss till de frågeställningar som formulerades i inledningen. 

 

Vilka indikatorer finns för att rational choice är lämplig som teori för att förklara 

aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, i fallet 

Storregionsreformen? Utifrån de intervjuer som gjordes med aktörer från Norr- och 

Västerbotten fanns svar som antydde att samtliga indikatorer för rational choice 

påverkar aktörers beteende vid denna plan för institutionell förändring. I svaren tycks 

aktörerna sträva efter måluppfyllelse, handla i egenintresse (framför allt ansåg de 

intervjuade att meningsmotståndarna drevs av detta), göra medvetna, rationella val, 

samt att de som förespråkade en förändring gjorde detta på grund av rationella behov 

(såsom utveckling inom sjukvård, infrastruktur, regionala frågor, etc.). Dessa 

indikatorer fanns även i samtliga av de intervjuades svar. 

 

Vilka indikatorer finns emot att rational choice är lämplig som teori för att förklara 

aktörers beteende vid institutionell påverkan och förändring, i fallet 

Storregionsreformen? Utifrån de intervjuer som gjordes med aktörer från Norr- och 

Västerbotten fanns svar som antydde att samtliga indikatorer emot rational choice, 

förutom altruism och kognitiva val i indikator 3, påverkar aktörers beteende vid denna 

plan för institutionell förändring. Dock fanns svar som antydde att frustration kan 

vara en drivkraft bakom aktörers beteende enbart i en av intervjuerna, vilket bör tas i 

beaktning. De övriga indikatorerna återfanns i en majoritet av svaren. Indikator 4, 

förändring på grund av imitation, förekom i fem av nio intervjusvar. De indikatorer 

emot rational choice som återfanns i flest intervjusvar var att aktörer drivs av 

identitet, att aktörer är affektiva i sina val, samt att aktörer gör val efter upplevd 

självbild. Dessa indikatorer fanns i sju av de nio intervjusvaren. 
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Vad innebär dessa resultat för användandet av rational choice som teori för att 

förklara planer för institutionell förändring? Underlättar de eller komplicerar de 

teorins lämplighet? I och med att samtliga intervjusvar innehöll indikatorer för 

rational choice, verkar det som att aktörer i detta fall till stor del beter sig på det sätt 

som teorin antar. Invändningen mot att detta helt skulle vara fallet är den frekventa 

förekomsten av indikatorer emot RC. Resultatet från intervjuerna pekar på att aktörer 

i just detta institutionella fall även drivs av icke-rationella indikatorer, såsom känslor 

och identitet. Speciellt identitet och den bristande känslan av samhörighet i Norra 

Sverige tycks, utifrån intervjusvaren, vara en signifikant faktor till varför det inte blev 

någon regionbildning i Norra Sverige. Om detta är fallet, strider det mot de 

antaganden RC gör om vad aktörer drivs av och hur de går till väga för att göra sina 

val. Att exempelvis agera utifrån identitet ses inte som rationellt av kritikerna, 

eftersom det kolliderar med de rationella antagandena om egenintresse och medvetna, 

rationella val. 

 

Den använda metoden för denna uppsats bör dock diskuteras, och urvalet av UD tas i 

beaktning. Endast signifikanta, politiska aktörer har intervjuats för resultatet. Dessa är 

väl insatta i frågan och har arbetat aktivt för eller emot regionbildning, vilket kan 

tänkas leda till ett visst beteende. Därför kan en viss snedfördelning av aktörer i denna 

institutionella fråga tänkas förekomma. Det kan även vara ett problem att generalisera 

utifrån de nio intervjuer som är utförda. Dessa kan möjligen spegla politikers 

handlande i processen, men är inte representativt för samtliga aktörer i processen. 

Därför behöver vidare studier komplettera urvalet med till exempel 

medborgarattityder och intervjuer med tjänstemän, samt en kvantitativ metod i form 

av enkätundersökning. 

 

Metoden att använda primärt intervjusvar som källa för resultat kan vara, som nämnt 

tidigare, problematiskt. Risken är att de intervjuade aktörerna enbart ger svar utifrån 

sin roll som till exempel politiker, och det egentliga beteendet kan vara svårt att 

utläsa. Detta var påtagligt i intervjusvaren kring respondenternas åsikt i 

regionbildningsfrågan och vad de trodde drev deras meningsmotståndare. De egna 

ståndpunkterna var relaterade till lösningar på frågor om sjukvård, regional 

utveckling, etc., medan de samtidigt trodde att meningsmotståndare enbart handlade i 

egenintresse (som strävan efter mer makt och populism). Ett resultat från detta är 
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dock en överensstämmelse med de antaganden som Sabatier gör om människan i sin 

policyteori om koalitioner, Advocacy Coalitions Framework (ACF). Sabatier menar 

att aktörer från olika koalitioner tenderar att tolka samma information på olika sätt, 

utifrån redan existerande trossystem, vilket leder till misstro gentemot motståndare till 

den egna koalitionen. Detta skapar vad som kallas the devil shift, vilket är tendensen 

att se sina motståndare som mindre trovärdiga, ”ondare”, och kraftfullare än vad de 

egentligen är (Sabatier & Weible, 2007, s. 194). Eftersom Sabatier baserar denna 

beskrivning om människan i kontrast mot det rationella antagandet om egenintresse 

(ibid., s. 194), kan detta resultat tolkas som en indikator emot rational choice i detta 

empiriska fall. 

 

Resultatet visade även att de flesta indikatorer för RC förekom när de intervjuade 

beskrev sina egna motiv och strategier, medan de flesta indikatorerna emot RC 

förekom vid förklaringar av andras agerande i processen. Undantaget för detta var 

indikator 4, där imitation förekom vid beskrivning av främst den egna strategin. En 

risk finns att uppsatsens validitet påverkas av denna skillnad, eftersom det blir 

tvetydigt om den angivna uppfattningen om andras beteende stämmer.  Därför 

behöver vidare studier komplettera intervjusvar med dokumentstudier från till 

exempel möten mellan aktörer, samt att forskaren sitter med i mötena själv och 

observerar. Genom sistnämnda tillvägagångssätt kan det mer direkta beteendet 

undersökas. Det kan dock poängteras att resultatet fortfarande visar en förekomst av 

indikatorer emot RC, även om förklaringar av andras beteende bortses ifrån. 

 

Analysverktyget behöver även användas ytterligare för att finslipa 

operationaliseringen ytterligare, och kanske kombineras med sociologisk kritik mot 

rational choice. Sociologins kritik av den metodologiska individualismen kan 

exempelvis innehålla strukturella faktorer, som kanske missats i denna uppsats. Ett 

utvecklande av detta verktyg är värdefullt för framtida forskning, eftersom det kan 

öka förståelsen för vilka mekanismer som ligger bakom beslut i institutionella 

processer. Genom att se vilket beteende och vilka indikatorer som tycks styra 

beslutsfattare och medborgare i dessa processer, underlättas arbetet med exempelvis 

vilken policy som ska implementeras för att lösa eventuella problem. Om identitet 

tycks vara den styrande faktorn för en process, kan lösningar på problem presenteras 

genom exempelvis åtgärder som för medborgarna i de olika länen närmare varandra. 
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Trots den metodologiska problematiken, pekar resultatet i denna uppsats mot att det 

kan finnas fog för kritiken som riktats mot de beteendeantaganden som görs inom 

rational choice. Vidare pekar resultaten även mot att dessa beteendeantaganden kan 

vara väsentliga för att förstå institutionella processer. Speciellt med tanke på den vikt 

de intervjuade menade att identitet och känslomässiga val har för 

regionbildningsprocessen i Norra Sverige. I och med att indikatorerna för rational 

choice var påtagliga i samtliga intervjuer, finns fog för att aktörer beter sig rationellt 

vid vissa tillfällen i denna process. Problemet för rational choice som teori är att 

teorin alltid antar att aktörer beter sig på detta vis. Förekomsten av indikatorer emot 

rational choice, inom samtliga fyra indikatorer, pekar mot att detta kanske inte 

stämmer i just detta fall. 

 

Om detta är fallet, blir konsekvensen att rational choice inte räcker som teoretisk bas 

för att analysera detta institutionella fall. Teorin behöver då utvecklas, eller 

syntetiseras med delar av kritiken, för att kunna förstå processerna till fullo. De 

rationella antagandenas styrkor kompletterade med kritikens invändningar mot dess 

svagheter skulle kunna ge en mer rättvis bild av människors beteende i institutionella 

kontexter. Frågan blir då hur mycket teorin kan utvecklas och revideras för att 

fortfarande kunna härledas till rationella aktörer? Rational choice har genomgått ett 

antal revideringar av sina beteendeantaganden från teorins första tillämpningar inom 

ekonomin. Om teorin skulle utvecklas ytterligare och syntetiseras med till exempel 

kritikens antagande om ibland rationella val, skulle teorin då fortfarande kunna kallas 

rational choice? 

 

Ett resultat som bör påpekas är att det finns en skillnad i resultatet mellan de 

intervjuade och uppfattningen de har om medborgarnas inställning i frågan. De 

intervjuade tycks agera rationellt i deras engagemang i frågan, medan nästan samtliga 

har upplevelser att medborgarna styrs affektivt. Detta resultat indikerar på en 

politikerroll (eftersom de intervjuade främst är politiker) där rationella politiker 

försöker manövrera affektiva medborgare. Denna rollfördelning är av intresse att 

analysera i framtida studier, eftersom resultatet i denna uppsats verkar vara direkt 

motsatt det förhållande som exempelvis Matti (2009) visar på inom miljöfrågor. Där 



 

	   40	  

menar Matti att känslomässigt styrda politiker försöker hantera och tillfredställa 

rationella medborgare. 

 

Att vara, eller inte vara, rationell aktör i regionbildningsprocessen i Norra Sverige? 

Resultatet i denna uppsats indikerar ett ”inte vara”, eller kanske främst ett ”ibland 

vara”, som svar på denna fråga. Detta fall behöver därför studeras ytterligare, samt 

även kompareras med andra liknande processer, och analysverktyget utvecklas. I 

förlängningen kan detta leda till förståelse av mekanismerna bakom det beteende som 

resulterar i att politiska beslut tas eller inte tas i regionala frågor, vilket påverkar 

medborgares sjukvård, infrastruktur, och regionala utvecklingsmöjligheter.  
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FRÅGOR 
 

 

 

• Hur ser du på regionreformen? Positivt eller negativt inställd? 

Varför? 

• Varför tror du att det inte blivit någon region i Norra Sverige? 

• Vad tror du ligger bakom att dina meningsmotståndare i frågan 

resonerar som de gör, och deras inställning? 

• Hur har du upplevt intresset hos medborgarna för frågan? 

• Hur tror du fortsättningen kommer att se ut i frågan? 

• Vilka andra alternativ tycker du att det finns till reformen? Finns 

det andra alternativ? 
	  

	  

	  

RATIONAL CHOICE 
 För Emot 

Indikator 1 Måluppfyllelse Frustration 

Indikator 2 Egenintresse a) Altruism 

  b) Identitet 

Indikator 3 Medvetna, rationella val a) Affektiva val 

  b) Kognitiva val 

  c) Val efter upplevd självbild 

  d) Upplevelse av att inte ha val 

Indikator 4 Förändring pga. rationella behov Förändring pga. imitation 

	  

 
 


