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Abstract 

In May 2007 a committee called ‘’Ansvarskommittén’’, assembled by the Swedish 

government, came with a proposal of changing the Swedish regional structure. The committee 

which consisted of representatives from all the sitting parties in the parliament proposed that 

the present regional structure consisting of 20 county council districts and 21 counties would 

be reduced to between 6-9  regions called ‘’regionkommuner’’.  

The purpose of this study is to analyze how the committee’s proposal balances democratic 

and economic values by using a qualitative method. The committee’s proposal is analyzed by 

a comparison in five political areas with two differentiated regional theories called old and 

new regionalism. These theories are described and analyzed under the assumption that the old 

regionalism prioritizes democratic values and the new regionalism prioritizes economic 

values.  

Furthermore, the purpose of this essay can be divided into three parts. The first part is to 

describe and analyze how the old and new regionalism balances democratic and economic 

values. The second part consists of analyzing the committees proposal with the same criteria’s 

as the two regionalism theories and how they balance these two values in each area. The last 

and most important part is to analyze and describe how the committee balances the values in a 

bigger picture and if any of the values seems to be prioritized. 

The committee’s proposal is analyzed in the same areas as the two regionalism theories and 

the conclusion is that the committee’s proposal is closely related to the new regionalism in 

three areas. One area is a combination of the two theories and the last area is not discussed. 

The result of this essay is that the committee’s proposal is closer related to the new 

regionalism since the balance between democratic and economic values seems to point 

towards a prioritization of the economic values. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I maj 2007 kom Ansvarskommittén, som består av representanter från samtliga partier i 

riksdagen, med ett enhetligt förslag om en omvandling av Sveriges landsting och län. 

Omvandlingen skulle innebära att landstingen och länen reduceras till någonstans mellan sex 

och nio regionkommuner till skillnad från dagens 20 landstingkommuner och 21 län
1
.  I 

dagsläget har det etablerats två test regionkommuner som är belägna i Skåne och Västra 

Götaland
2
. Dessa två har som uppgift att utvärdera hur en övergång till regionkommuner 

skulle fungera i praktiken.  Denna förändringsprocess som är tänkt att ske 2014, kommer att 

tilldela respektive kommun en högre grad av självstyre än den balansmakt mellan staten, 

länen och landstingskommunerna som finns idag. Detta skulle innebära mer självautonomi i 

diverse områden som till exempel kulturell och ekonomisk utveckling
3
.  

Denna omfördelning i maktstrukturen innebär en radikal ändring i det svenska politiska livet, 

som av tradition bestått av en stark centralmakt. En förskjutning av makten från staten till 

lägre regionbaserade instanser kommer att få konsekvenser för Sveriges politiska utformning. 

Det är därför av yttersta vikt att analysera och utvärdera vilka grunder som ligger bakom 

Ansvarkommitténs slutbetänkande i denna fråga. 

 Svenska statens historiskt starka centralmakt har möjliggjort landets välfärdspolitik eftersom 

staten har haft möjlighet att utforma samtliga regioner efter mångt och mycket eget behag. 

Staten har på så sätt kunnat bedriva en utjämningspolitik mellan landets regioner. Detta kan 

ses som den gamla regionalismens grundidé om hur regioner ska samverka. Men detta 

ändrandes under 1980-talet där nyliberalistiska tankar florerade i och med Reagan- och 

Thatcher-eran vilket skapade nyregionalismen som lyfte fram en mer ekonomisk syn. När 

Sverige i början av 1990-talet drabbades av en finansiell kris så försvagades och urholkades 

landets välfärdspolitik och dessa strömningar förstärktes.  

Den gamla regionalismen som uppstod under 1960-talet talet betonade en stark centralstat 

som för en solidarisk utjämningspolitik mellan rika och fattiga regionerna där de ekonomiska 

skillnader som rådde mellan dessa förklarades med det geografiska läget eller naturtillgångar 

som regionen tillhandahöll. Den allmänna vällfärden skulle vara av samma kvalitet oavsett 

vart i landet man befann sig.  

                                                             
1
 http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;62030;121001;62033;72558;118049 

2
 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=9004, 2007-04-11   

3 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=182881, 2008-08-29   
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Den nya regionalism som uppstod under 1980-talet betonade en decentraliseringsprocess där 

regionerna konkurerar mot varandra. De ekonomiska skillnader som råder mellan regioner 

förklaras med hjälp av termen socialt kapital vilket kan härledas till egenskaper som 

initiativförmåga, vilja, entreprenörskap, kunskap och kreativitet.  

Jag väljer att se dessa två teorier som varandras motsatser där den gamla regionalismen 

betonar demokrativärden och den nya regionalismen betonar ekonomivärden. Den gamla och 

nya regionalismen är på många sätt varandras motpoler när det kommer till hur de väger 

demokrati- och ekonomivärden vilket kan spåras till de idéer som dominerade under den 

tidsepok som de uppstod och existerade i det svenska politiska livet. 

Därav kan man fråga sig om Ansvarskommitténs slutbetänkande bär spår av de 

demokrativärden som den gamla regionalismen betonar eller väljer de en regionreform 

bestående av ett mer ekonomiskt rationellt tänkandet som nyregionalism består av.  

 

1.2  Problemdiskussion 
Vid en granskning av hur Ansvarskommittén väljer att ändra den rådande politiska 

maktfördelningen finns det en ofantlig mängd infallsvinklar som går att beakta och studera. 

Mitt intresse för Ansvarskommitténs slutbetänkande består inte enbart av att utvärdera och 

analysera hur de konkret vill ändra den rådande maktfördelningsprincipen utan jag är även 

intresserad av de bakomliggande värdena till en ändring i maktfördelningsprincipen i Sverige. 

Men för att kunna iaktta dessa värden måste jag studera hur maktfördelningen ska struktureras 

och implementeras. 

En central utgångspunkt som i någon form återfinns i samtliga liberala demokratier är 

ballansakten mellan demokrati- och ekonomivärden
4
. Den rådande normen av dessa värden är 

att de är lika viktiga men i praktiken visar det sig att den ena värdet ibland betonas mer. Om 

det sker till exempel en stark fokusering på ekonomivärden risker detta att ha en negativ 

effekt på den politiska demokratin och vice versa
5
. Hur Ansvarskommittén väljer att balansera 

dessa värden samt om något av dessa värden vägs högre finner jag av stort intresse då dessa 

värden är självaste grunden för all politisk maktfördelning i liberala demokratier. Dessa 

värdens betydelse tillkännager Ansvarskommitténs i sitt slutbetänkande på följande sätt:  

                                                             
4
 Lundquist, L,(2008)Demokratins väktare, studentlitteratur, Holmbergs, Malmö AB, sid.62 

5 Ibid. sid.146 
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´´De två tyngsta värdena som kommittén anser förknippade med den kommunala 

självstyrelsen är demokrativärden och effektivitetsvärden’’
6
.   

Genom att studera dessa värden utifrån två regionalismteorier från olika tidsepoker kan jag 

utföra analysen utifrån ett mer dynamiskt perspektiv. Detta för att förstå om kommittén 

fortsätter på det nyregionalistiska spåret som uppkom på åttio talet som hade en stark 

betoning på ekonomivärden eller om de strävar efter att återgå till den gamla regionalism 

betoning på demokrativärden. För att förstå idéer krävs det även en viss iakttagelse av 

beteenden eftersom dessa går hand i hand
7
. Därav finner jag det av intresse att analysera 

vilken roll som medborgarna hade i samhället samt vilka av demokrati- och ekonomivärdena 

var önskvärda egenskaper.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie kan delas in i tre delar. Den första delen av syftet är att analysera och 

beskriva hur ny och gammal regionalism väger demokrati- och ekonomivärden. Andra delen 

är att undersöka vilken av dessa regionalismteorier som Ansvarskommitténs slutbetänkande 

står närmast. Den tredje och viktigaste delen är att få en fördjupad förståelse samt en mer 

övergripande bild beträffande hur Ansvarskommittén balanserar demokrati- och 

ekonomivärden och om något av dessa värden prioriteras. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Huvudfråga: 

 Hur balanserar Ansvarskommittén demokrati- och ekonomivärden? 

Delfrågor: 

 Hur väger ny- och gammal regionalism demokrati- och ekonomivärdena? 

  Står Ansvarskommitténs slutbetänkande närmare den gamla eller nya regionalismen?  

 

                                                             
6
 Slutbetänkande av Ansvarskommittén (2007), Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 

2007:10, sid.90 
7 Lundquist, L(2007) Det vetenskapliga studiet av politik, studentlitteratur, sid.159 



8 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är upplagd på så sätt att den först börjar med att kortfattat konkretisera och 

förtydliga vad som menas med begreppen demokrati- och ekonomivärden för att förstå 

ämnets huvudbegrepp bättre. Detta följs av en redogörelse kring två teorier kring regionalism 

och hur demokrati- och ekonomivärden vägs inom dessa teorier. Empirin består av en analys 

av hur Ansvarkommitténs slutbetänkande väger demokrati- och ekonomivärden gentemot 

varandra jämfört med ny- och gammal regionalism. Till sist jämförs regionalismteorierna med 

Ansvarskommitténs slutbetänkande för att se likheter mellan samt få en mer övergripande bild 

beträffande hur Ansvarskommittén balanserar demokrati- och ekonomivärden och om något 

av dessa värden prioriteras. 
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2. Teori 

2.1 Demokrativärden 

Demokrati är ett brett, abstrakt och även till viss del motsägelsefullt begrepp.  Synen på 

demokrati har skiftat under dess existens och därav faller det sig rätt naturligt med den 

motstridighet som finns inom begreppet. Det blir därför omöjligt att fullkomligt definiera 

detta begrepp. Demokrati kategoriseras som en idealtyp vilket innebär att det är ett abstrakt 

samhälligt fenomen som inte återfinns i en renodlad typ i verkligheten
8
. Demokrati liksom 

demokrativärden tillhör denna typ av samhäliga fenomen. Begreppet demokrativärden 

redogörs utifrån principer som de flesta definitioner av begreppet bör acceptera där 

demokrativärden behandlas utifrån en väldigt basal nivå. 

Ordet demokrati kommer ifrån en sammanslagning av de grekiska orden demos som betyder 

folkets och kratos som betyder styrelse vilket tillsammans får innebörden ”folkstyre”.  En 

grundläggande definition av hur detta ”folkstyre” bör te sig kan man hämta från Lincolns 

berömda formulering ’’styrelse av folket, genom folket och för folket´´
9
. De två första 

påståendena handlar om demokratins process och den tredje om demokratins innehåll
10

. 

Självaste grunden i en demokrati är folket vilket Lundqvist benämner som ’demokratins 

herrar’.  Demokratins processer legitimeras av folket och demokratins innehåll bör även vara 

riktat mot ’demokratins herrar’. Alltså är folkstyre det mest grundläggande och vitala 

beståndsdelen i vad demokrativärden syftar till och utgångspunkten är alltid folket i någon 

form. 

Demokrati liksom demokrativärden är inte ett statiskt objekt utan är en skiftande företeelse som 

förändras i och med de nya tankar som uppkommer med tidens gång
11

. Därav blir 

demokrativärdenas innehåll ett svårfångat begrepp. Ett försök till att tydliggöra begreppet är 

indelandet i fyra kriterier; regimvärden, medborgaraktivitet, det allmänna intresset samt social 

rättvisa.  

Den första punkten, regimvärden, innehåller individens rätt till frihet, rätt till egendom och 

jämlikhet. Den andra punkten, medborgaraktivitet, fasthåller vikten av att medborgarna deltar 

                                                             
8 Dahl, R A. & Tufte, E R. (1973), Size and democracy, Stanford University Press, USA, sid95 
9
 Lundquist, Lennart,(2008)Demokratins väktare, studentlitteratur, Holmbergs, Malmö AB, sid.76 

10
 Ibid. sid75 

11 Sid78 
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och medverkar i politiken. För att medborgarna ska kunna delta i politiken krävs det även att 

de är välinformerade vilket kan uppnås bland annat genom att politiken i största mån ska 

kunnas följas av allmänheten och inte ske utan insyn. Tredje punkten består av det så kallade 

allmänna intresset vilket kort och gott är den demokratiska principen av majoritetsprincipen. 

Särintressen skall inte stå över det allmänna intresset. Den fjärde och sista punkten social 

rättvisa har en naturrättslig grund. En naturrättslig grund kan till exempel vara att en 

ursprungsbefolkning i ett land som har hamnat i minoritet kan utkräva vissa rättigheter
12

. Vad 

dessa punkter mer konkret innebär skiljer sig åt mellan länder och fall men även tidens gång 

kan förändra deras kontext inom ett land. Den utgångspunkt ett land väljer att inta i dessa 

punkter legitimeras av demokratiprocessen som styrs av folket, genom folket och för folket. 

Det konkreta innehållet inom dessa punkter ska därigenom bli en återspegling av folkets vilja. 

Dock bör det tilläggas att folkets vilja inom demokrativärden inte får bortse vissa aspekter 

som inte anses vara förenliga med demokrativärdens grunder
13

.  Därav blir dessa områden 

utgångspunkten för vad demokrativärden är och omfattar. 

 

2.2 Ekonomivärden 
Ekonomivärden karakteriseras, som namnet antyder, av att ekonomisk framgång är det 

yttersta målet.  Detta nås genom att effektivisera i största mån för att få ut så mycket som 

möjligt från så lite resurser som möjligt. Begreppet ekonomivärden delas in i tre områden 

vilka är funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. 

Funktionell rationalitet avser att rationalisera tänkandet kring mål och medel. Endast åtgärder 

som verkligen leder till målsättningen utförs.  Det centrala i funktionell rationalitet är inte 

målen i sig utan vilka medel som används. Produktivitet avser att insatserna för en åtgärd ska 

vara så låga som möjligt för att man ska kunna öka sin produktivitet. Detta kan konkretiseras 

med termerna input och output. Input avser den mängd arbetstimmar som sätts in och output 

den mängd produkter/tjänster. Målet blir självfallet att försöka ha  lägst möjliga input 

kombinerat med  högsta möjliga output för att få den bästa möjliga produktivitet. Sedan 

tillkommer en till central dimension vilket är kostnadseffektivitet. Med kostnadseffektivitet 

menas att ha en målsättning som är att reducera kostnaderna i största möjliga mån
14

.  

                                                             
12

 Sid62 
13

 Sid 89-90 
14 Ibid sid 64 
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Ekonomivärden har ett klart och tydligt mål men preciserar inte något innehåll. Detta betyder 

att ekonomivärdenas tillvägagångssätt inte följer några regler för hur dess mål ska uppnås. 

Satt på sin yttersta spets kan det sägas att en vidrig och oetisk politik som exempel Hitlers 

införande av koncentrationsläger kan försvaras med ekonomivärden när dess innehåll inte 

följer några riktlinjer. Demokrativärden har ett mer preciserat innehåll som innebär att en 

sådan politik aldrig skulle kunna försvaras utifrån demokrativärdens utgångspunkt. Därav är 

det viktigt att ekonomivärden komplimenteras med demokrativärden. 
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2.3 Den Nya regionalismen 
I och med de nyliberalistiska strömmar som uppstod på slutet av åttiotalet till följd av 

Thatcher och Reagan-eran så föddes en ny våg av regionalism som fick benämningen 

nyregionalism. Världen höll på att förändras då nationalstaten stod inför nya ekonomiska, 

politiska och sociala utmaningar som gjorde att den gamla regionalismen sågs som icke 

funktionell i den nya tiden
15

.  Detta skifte är dock inte enbart en anpassning till den rådande 

politiska situationen utan är i lika stor utsträckning en ideologisk förändring inom synsättet på 

hur den moderna regionalismen ska te sig inspirerat av den nyliberalistiska strömmingen
16

.  

Denna nya högervåg som uppstod kunde även ses på retoriken som förändrades. 

Nyregionalism är kort och gott en anpassning till det allt större samarbetet som nationalstaten 

har med omvärlden och även till EU som överstatlig samt en ideologisk högervåg
17

. 

Nyregionalism är ett mångfacetterat och väldigt vitt begrepp vars definiering varierar, men det 

finns en rad generella drag som flertalet författare är överens om vilket redogörs för nedan. 

 

2.3.1 Konkurrensregioner vs Utjämningsregioner 

Som tidigare nämnts bedrevs en utjämningspolitik under den gamla regionalismens era och 

detta synsätt ändrades till en konkurrens mellan regionerna i och med nyregionalismens 

inträde
18

.  Detta sammanfattar Erlingsson på följande sätt:  

’’ Inriktningen i statsmakternas politik sägs ha förändrats från en fördelningsinriktad 

nationell regionalpolitik till en tillväxtorienterad inifrånstyrd regionpolitik’’
19

.  

Regionernas fokus förvandlades inom nyregionalismen från en utjämningspolitik vars mål var 

att stärka demokratin bland annat genom att garantera alla inom staten skulle ha samma 

tillgång till de välfärdstjänster staten erbjuder till en tillväxtorienterad politik vars fokus ligger 

på att generera ekonomisk tillväxt
20

.  

                                                             
15 Green, J. (2002). Den perfekta regionen, Lund: Studentlitteratur, Sid.20 
16 Fernández, F.( 2000) Regionalisering och regionalism – Idé, ideologi och politisk 

Verklighet, Statsvetenskapliga institutionen, Lund, sid.9 

17  Veggeland, N. (2000). Den nye regionalismen: Europeisk integrasion og flernivåstyrning, Bergen, 
Fagbofölaget sid. 43 
18

 Keating, M, (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 71 
19

 Gissur, E,( 1999), Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under omvandling, 
Lund, sid. 16 
20 Andersson, F. Ek, R. Molina, I, 2008. Regionalpolitikens 
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Den förändring som skett inom nyregionalismen kan till viss del förklaras av att företag idag i 

allt större utsträckning är transnationella, vilket innebär att de har möjlighet att flytta sin 

verksamhet från ett land som de inte anser vara tillräckligt lönsamt. Detta har medfört att en 

hårdare mentalitet har vuxit fram på grund av den rådande konkurrensen mellan regionerna 

inom staten
21

. Det ska tilläggas att konkurrens mellan stater inte är en unik företeelse men att 

den uttalade konkurrensen inom en nationalstat är ett nytt synsätt som nyregionalism har 

förespråkat och lyft fram som något positivt. 

 Centralmakten har tvingats att favorisera de regioner som är mest utvecklade och 

konkurrenskraftiga ur ett internationellt perspektiv för att kunna locka transnationella företag 

till att antingen etablera sig eller stanna i landet i fråga. Detta är en policyskillnad som 

nyregionalism förespråkar där centralmaktens fokus inte ska vara att hjälpa de svaga 

regionerna, som de gjorde tidigare genom att försöka locka transnationella företag att etablera 

sig i dessa om områden, utan nu läggs fokus istället på de mest attraktiva och 

konkurrenskraftiga områden.  Orsaken till att lyfta fram de regioner som är mest 

konkurrenskraftiga i landet är att i dagens globaliserade värld sker det en internationell 

konkurrens om dessa företag vilket gör att staterna hellre lyfter fram sin starkaste region för 

att inte gå miste om dessa företag.  Detta som tidigare nämnts har medför att nyregionalism 

har skapat en hårdare mentalitet baserad på ekonomisk rationalitet
22

. Denna ekonomiska 

rationalitet, som till viss del alltid har funnits inom regionalism men nu till skillnad från 

tidigare har fått en hårdare utformning, har fått en karaktär där ekonomisk utveckling hade 

inga mål att rädda industrier i fattiga regioner eller försöka locka företag till dessa områden 

som är behov av kapital
23

.  Lundqvist säger följande om denna utveckling:  

’’ Att staten engagerar sig för att befrämja konkurrens inom den privata sektorn är inget nytt. 

Däremot är konkurrens som reformstrategi för den offentliga sektorn en förhållandevis ny 

tanke. I förlängningen av den tanken finns det vi ser början på idag, d.v.s. ett system där 

staten uppmuntrar olika delar av det egna territoriet att konkurrera om investeringar och 

arbetstillfällen direkt på en världsmarknad och indirekt med varandra’’ 
24

. 

                                                                                                                                                                                              
geografi. Malmö: Studentlitteratur, sid 115 
21 Keating, M, (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 73 
22

 Ibid., sid72  
23 Andersson, F. Ek, R. Molina, I. (2008). Regionalpolitikens 
geografi. Malmö: Studentlitteratur sid 41 
24 Lundqvist, T. (2003). Konkurrensvisionens framväxt: konkurrenspolitik, intressen och politisk 

kultur, Institutet för Framtidsstudier. Sid. 199 
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 Att skapa en gynnsam ekonomisk tillväxt för nationalstaten inom den nyregionalistiska 

doktrinen är att varje region med egna medel ska skapa den bäst tänkbara tillväxten och 

livskraft som den regionen kan uppnå. Samtidigt som konkurrensen med de andra regionerna 

ska skapa en vilja och tvinga varje region att ständigt förbättra sig
25

 . Nyregionalismen ser den 

bästa lösningen på ekonomisk utveckling som en tävling mellan regioner istället för att dessa 

regioner skulle komplimentera varandra och på så sätt skapa en gemensam utveckling
26

. När 

regionerna ständigt jämför och jämförs med andra regioner skapar det en anda som starkt 

präglar nyregionalism som går ut på att skapa konstanta förbättringar och modernisering
27

.  

Sammanfattat kring nyregionalismens syn på konkurrens mellan regionerna går det att urskilja 

en stark tro på positiva ekonomiska effekter medan de demokratiska aspekterna lämnas 

oberörda. 

2.3.2 Statens roll 

 De nya mekanismerna för att hantera ekonomiska frågor inom nyregionalismen ligger nu inte 

i samma grad hos den centrala statsmakten, utan ansvaret för att kunna anpassa sig efter de 

konstanta förändringarna och utmaningar som ryms inom diverse ekonomiska frågor som 

företag som försvinner eller tillkommer, arbetskraft och så vidare ska hanteras av 

regionerna
28

. Centralmakten anses av nyregionalismen inte vara lika lämpad som regionerna 

att identifiera och förstå vad som måste åtgärdas för att de ska kunna utvecklas så förespråkar 

nyregionalism en kraftig decentralisering till skillnad från den gamla regionalismen på grund 

av att regionerna anses bättre lämpade på vilka specifika åtgärder krävs för att lösa problemet 

inom deras region
29

. 

Ur ett demokratiskt perspektiv förespråkas en decentraliseringsprocess där folket kommer 

närmare politiken enligt nyregionalismen men även på grund av en urholkning av statens 

makt vilket Gissur uttrycker som:  

’’Den bakomliggande tanken är att demokratin har gynnsammast förutsättningar att överleva 

på lokalnivå när den försvagas på statlig. Om regioner får en stärkt ställning i den framtida 

                                                             
25 Andersson, F. Ek, R. Molina, I. (2008). Regionalpolitikens 
geografi. Malmö: Studentlitteratur, sid 4 
26 Keating, M. (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 73 
27 Andersson, F. Ek, R. Molina, I. (2008). Regionalpolitikens 
geografi. Malmö: Studentlitteratur sid.129 
28

 Keating, M, (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 74 
29

 Erlingsson, G. (1999), Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under 
omvandling, Lund, sid. 18 
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samhällsorganisationen, är tanken att det skulle kompensera den demokratiska försvagning 

som äger rum på nationell statlig nivå så att man fortfarande kan tala om ett realt 

folkstyre’’
30

. 

 Den föreställning som existerade under den gamla regionalismens tidsepok om att det skall 

finnas en omfattande enhetlig nationell modell på hur olika verksamhetsområden ska bedrivas 

inom regionerna anses inte längre av nyregionalism som en önskvärd modell. När regionerna 

som tidigare nämnt är ansedd bättre lämpade att hantera sina problem åsyftar den 

nyregionalistiska doktrinen att det är mer gynnsamt för regionerna att skapa sin egen modell 

samt när nyregionalism förespråkar en konkurens mellan regionerna så blir det än mindre 

önskvärt med en enhetlig modell. Det ska dock tilläggas att detta anses, inom den 

nyregionalistiska doktrinen, gynna de flesta enskilda regionera som i sin tur gagnar staten. 

Beslutfattandet har därmed flyttats från centralmaktens sfär till den regionala nivån vilket kan 

ses som en urholkning av den centrala makten
31

.  Denna decentralisering medför stora 

konsekvenser för centralmaktens styre av landet, framförallt när vissa ekonomiska frågor 

flyttas till de allt mer självständiga regionerna samtidigt som EU som en överstatlig instans 

har tagit över vissa ekonomiska frågor från centralmakten. Staterna har helt enkelt hamnat i 

ett flernivåstyre
32

. Denna ekonomiska förflyttning av makten till högre och lägre instanser 

samt den allt mer internationaliserade inrikespolitiken har medfört att centralmaktens 

möjlighet att bedriva en makroekonomisk politik har försvagats avsevärt
33

.  

Det är inom nyregionalism ingen normativ föreställning att staten har en skyldighet att minska 

klyftorna mellan fattiga och rika områden utan det bedrivs ett nollsummespel där den enas 

död är den andras bröd
34

. Detta sammanfattar Gissur på följande sätt:  

’’Enligt detta har det blivit av yttersta vikt för regioner att på egen hand göra sig attraktiva i 

en alla – mot – alla - tävling med syfte att locka till sig företag och kapital för att säkra 

regionens utveckling’’
35

.  

                                                             
30  Ibid. sid. 34-35 
31 Green, J, (2002). Den perfekta regionen, Lund: Studentlitteratur, Sid.61 
32 Erlingsson, G. (1999), Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under 
omvandling, Lund, sid. 36 
33

  Keating, M, (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 73 
34   Andersson, F. Ek, R. Molina, I, (2008). Regionalpolitikens geografi. Malmö: Studentlitteratur sid 40, 127 
35

 Erlingsson, G. (1999), Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under 
omvandling, Lund, sid. 17 
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Staten försöker inte längre få de olika regionerna att samarbeta för att kunna komplettera 

varandra på bästa sätt utan nu tävlar de olika regionerna mot varandra som tidigare nämnts
36

. 

Den solidariskt och demokratiskt förankrade utjämningspolitiken mellan statens olika 

regioner har övergått till en politik som har ett starkt fokus på en ekonomisk utveckling där 

ekonomsikt eftersläpande regioner inte längre kompenseras från nationalstaten
37

. 

2.3.3 Offentliga institutioner vs privata aktörer 

Nyregionalismen föddes under samma tid som nyliberalismen var på uppgång under åttiotalet 

vilket nyregionalism hämtade inspiration ifrån synen på privata aktörers allt större roll i 

samhället och politiken
38

.  Detta menar nyregionalismen är en marknadsanpassning till den 

globaliserade värld vi lever i när verkligheten är sådan att privata aktörer får delta i 

beslutfattandet på grund av att de inte är lika beroende av staten som tidigare genom att de 

kan flytta sin verksamhet till ett annat land. Om detta säger Gidlund följande:  

’’Implikationen påstås vara att gränserna mellan offentlig och privat sektor suddas ut och 

offentlig politik blivit allt mer beroende av privata bidrag. Följden har blivit att en 

maktförskjutning har ägt rum, vilket manifesteras i nya allianser mellan regioner och 

näringsliv. Bakom denna utveckling ligger uppfattningen om att den framgångsrika regionen 

måste kunna skapa länkar mellan privata och offentliga aktörer’’
39

.  

Denna betonig på privata aktörers roll har lett till en utveckling från välfärdstänkande till 

utvecklingstänkande. 

Nyregionalismen förespråkar att de offentliga verksamheter som staten bedriver ska ha som 

mål att vara så ekonomiskt lönsamma som möjligt. Därför ser nyregionalism statens 

tillbakadragande i vissa sektorer som en lämplig lösning på den dyra statsapparaturen. De 

offentliga verksamheter som behålls av staten skall också drivas som företag och förvaltas 

som sådant sett
40

. Staten har alltid försökt bedriva offentlig verksamhet med hänsyn till 

ekonomiska frågor men nyregionalismen har lyft fram vikten av betänkandet utifrån 

                                                             
36 Keating, M, (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 73 
37  Andersson, F. Ek, R. Molina, I, (2008). Regionalpolitikens geografi. Malmö: Studentlitteratur sid 41 
38

 Keating, M, (1998), The new regionalism in western Europe, Chelteham, UK:Edwars Elger , Sid. 72 
39

 Erlingsson, G. (1999), Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under 
omvandling, Lund, sid. 21 
40 Andersson, F. Ek, R. Molina, I, (2008). Regionalpolitikens geografi. Malmö: Studentlitteratur, sid.104 
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ekonomiska termer till en helt ny nivå vilket speglar en övergång från välfärdstänkande till 

utvecklingstänkande
41

. 

2.3.4 Hårda vs Mjuka faktorer 

Statens tidigare syn på vilken potential en region ansågs ha baserades på en högre grad av 

hårda faktorer som råvaror eller andra lokaliseringsfördelar men med nyregionalismens 

inträde betonades de mjuka faktorerna som alltmer tongivande för regionens framtida 

utveckling. De mjuka faktorer som lyfts fram är samverkan, förtroende, samarbete samt 

lärande. Dessa egenskaper går under samlingsnamnet socialt kapital och anses vara 

tongivande för att skapa en livskraftig region. Detta beskriver Andersson:  

’’Dessa företeelser som samlas under begreppet socialt kapital är i regel kollektiva resurser 

dvs. resurser eller tillgångar som skapas och utvecklas i grupp. Det är i samverkan med 

andra som förtroende, gemensamma normer och förmåga till samarbete utvecklas’’
42

. 

2.3.5  Individen och dess önskvärda egenskaper 

De mjuka faktorerna framhåller kollektivets betydelse för regionens ekonomiska utveckling 

inom nyregionalismen som i sin tur framhäver vissa önskvärda egenskaper som individer i det 

här kollektivet bör ha. De önskvärda egenskaper som lyfts fram är initiativförmåga, vilja, 

entreprenörskap, kunskap och kreativitet. Även anställningsbarhet är en nyckelegenskap 

vilket innebär att man bidrar till den ekonomiska utvecklingen genom att vara anställd eller 

driva eget företag
43

. Det sociala kapitalet måste komplimenteras med ’’den goda människan’’ 

som besitter dessa egenskaper för att skapa en framgångsrik region. Detta har skapat ett 

synsätt inom nyregionalismen beträffande skillnaderna mellan olika regioners ekonomiska 

utveckling som Andersson redogör på följande sätt:  

”Det finns därmed en benägenhet att förklara skillnader i regional ekonomisk utveckling med 

kvalitén på den egna befolkningen’’
44

.  

Dygder som anställningsbarhet, entreprenörsanda och företagsamhet som framträdande 

egenskaper på ’’den goda människan’’. Dessa nya kärnegenskaper har vuxit fram med 

nyregionalismen och har även komplimenteras med gamla som till exempel kunskap vilket 

                                                             
41

  Erlingsson, G. (1999), Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under 
omvandling, Lund, sid. 16, 21 
42 Andersson, F. Ek, R. Molina, I. (2008). Regionalpolitikens geografi. Malmö: Studentlitteratur, sid 41 
43Ibid. sid 44 
44 Ibid., sid 45 
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tidigare ansågs kunna förstärka demokratin men nu istället sågs utifrån en ekonomisk 

kontext
45

.  

 

                                                             
45 Ibid. sid 44 
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2.4 Den gamla regionalismen 
Den gamla regionalismen, som tidigare bar namnet ‘’den nya regionalismen’’, präglade den 

politiska utformningen som existerade under 1960-talet även om många av den gamla 

regionalismens idéer föddes redan efter andra världskriget.  Dock låg fokus före 1960-talet på 

nationalstaten istället för regioner som nu ansågs som allt mer politiskt betydelsefulla. 

Världen höll på att förändras till att bli allt mer komplex och krävde därför en större 

administrativ apparatur för att avlasta deras centralmakt som riskerade att drabbas av en 

administrativ överhettning. Därav fördelades administrativa uppgifter ifrån den centrala 

makten och den gamla regionalismen handlade inte om att ge makt till regionerna
46

. 

2.4.1 Konkurrensregioner vs Utjämningsregioner   

Den gamla regionalismen hade som övergripande mål att implementera en utjämningspolitik 

mellan de rika och de fattiga regionerna i ett land. Stora delar av västvärldens välstånd höll 

återigen på att stiga efter andra världskrigets djupa spår på den allmänna välfärden. Dock var 

denna ekonomiska utveckling inte jämt utspridd i samtliga regioner då många statsnära 

områden upplevde en ekonomisk överhettning som riskerade att skapa inflation, medan de 

mer glesbefolkade regionerna istället hade svårt att bidra positivt till statens ekonomi.  Det var 

utifrån detta politiska läge som den gamla regionalismen hämtade sin livskraft. Detta genom 

att förespråka en politik som skulle omfördela landets resurser så att de rika regionernas 

kapital delades lika. På så sätt fördelades tillgångarna så att landets samtliga regioner skulle få 

ta del av landets allmänna ekonomiska uppgång. Denna utjämningspolitik som den gamla 

regionalismen förespråkade återspeglade den syn denna ideologi hade på att betona och 

garantera alla individers trygghet vilket kan härledas till betoningen på demokratiska värden . 

Utjämningspolitiken hade även ett ekonomiskt motiv som utgick från att denna omfördelning 

skulle minska risken för inflation
47

. Huvudsakligen ansågs en sådan spridning av statens 

resurser som det mest rättvisa i ett demokratiskt samhälle där alla ska få dela på ökande 

tillgångar. Detta politiska synsätt som den gamla regionalismen lyfte fram benämns 

’’territoriell integration’’
48

. Genom att samarbeta skulle regionera på bästa sätt kunna bidra till 

statens ekonomiska utveckling. Utan att omfördela resurserna mellan de olika regionera skulle 

de fattiga regionera enligt den gamla regionalismens synsätt inte kunna utnyttja sin fulla 

potential med de underutnyttjade resurser som de har till förfogande. Med ekonomisk hjälp 

                                                             
46
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47 Andersson, F, Ek, R. Molina, I. (2008). Regionalpolitikens geografi. Malmö: Studentlitteratur, sid115 
48 Ibid. sid 15 
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från de rikare regionerna skulle de gå mot en mer positiv ekonomisk utveckling. Denna 

utjämningspolitik skulle inte enbart ske i form av kapital enligt den gamla regionalismen utan 

skulle även innebära att oavsett var i landet man befann sig skulle man få lika stor del av den 

välfärdspolitik som landet i fråga bedrev
49

.  Återigen antogs inte denna utjämningspolitik 

enbart vara av god vilja utan det den gamla regionalismen hade kvar tankegången från 

uppbringandet av nationalstaten om att utföra territorial kontroll som även hade militaristiska 

motiv
50

. Men huvudsakligen ansågs en sådan spridning av statens resurser som det mest 

rättvisa i ett demokratiskt samhälle där alla ska få dela på dess tillgångar. 

2.4.2 Statens roll 

Den gamla regionalismen höll kvar traditionen från nationalstatens uppkomst som 

förespråkade en stark centralmakt. Regionerna uppfattades utifrån den gamla regionalismen 

enbart som centralmaktens förlängda arm som skulle tillämpa centralmaktens beslut
51

. Detta 

kunde även urskiljas i Sveriges politik under 1960 och 1970-talet då den gamla regionalismen 

var som starkast. Andersson sammanfattar det politiska läget under denna tid på följande sätt:  

’’ Allt mer av verksamheten på lokal nivå i samhället kom nu att bedrivas enligt en nationell 

modell. Kommunernas och regionernas huvuduppgift var att implementera centralt fattade 

beslut och utrymmet för lokalt självbestämmande var begränsat’’
52

.  

Vidare blev regioner under denna tid en viktig bas för administrativt arbete när nationalstaten 

höll på att bli ett mer komplext fundament i och med dess ökade administrativa arbete. 

Omvärlden höll på att ta sig allt närmare gjorde att den gamla regionalismen tillkännagav 

betydelsen av regionernas roll i samhället. Dock sågs den här ökade betydelsen enbart som ett 

medel för den starka centralstyrda staten att möta den mer komplexa världen och behålla sin 

makt.
53

 

Många stater, däribland Sverige, var präglade efter andra världskriget av keynesianismen som 

i sin tur kom att påverka den gamla regionalismen. Kortfattat var keynesianismen en idé om 

att staternas regeringar kan dämpa de konjunktursvängningar som uppstår i ekonomin och 

                                                             
49 Ibid 115 
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detta krävde en stark stat.  Detta ekonomiska synsätt som präglade denna tid i många stater 

gjorde att den gamla regionalismen inte ifrågasatte att styras från statens centrala led.
54

  

2.4.3 Hårda vs Mjuka faktorer 

Den ekonomiska position som regionerna befinner sig i beror, enligt den gamla 

regionalismen, främst på hårda faktorer som råvaror eller andra lokaliseringsfördelar. Vissa 

regioner har helt enkelt en naturgeografisk fördel med resurser som existerar i regionens 

område eller lokaliseringsfördelar som att de befinner sig i en region som är gynnsam för 

företag. Det var därför viktigt för betoningen av mjuka faktorer och dess betydelse för 

regionernas utvecklig samt som en förklaringsmodell av de ekonomiska skillnaderna som är 

mellan olika regioner var minimal i den gamla regionalismen
55

. 

2.4.4 Individen och dess önskvärda egenskaper 

Inom den nya regionalismen finns det som Andersson säger: 

 ’’… en benägenhet att förklara skillnader i regional utveckling på den regionala 

befolkningen’’
56

.   

Detta förkastar den gamla regionalismen då den framhåller att de skillnader som finns mellan 

regioner beror på de resurser och lokalringsfördelar i regionerna och inte på skillnader mellan 

egenskaper hos individer som befinner sig i olika regioner. Individen ses utifrån samma 

perspektiv som samhället där alla individers förutsättningar är olika . Därför ansågs det 

naturligt att individer som befann sig i vissa regioner inte kunde bidra till landets ökade 

välfärd i samma grad som andra.   Egenskaper som solidaritet, hjälpsamhet och laganda lyftes 

fram som önskvärda hos medborgarna. Dessa önskvärda egenskaper skulle bidra till en 

förstärkning av ekonomin genom att alla utifrån sina förutsättningar bidrog till samhället som 

helhet men dessa attribut sågs framförallt utifrån ett sätt att stärka demokratin och inte 

ekonomin
57

. 
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2.4.5 Offentliga institutioner vs privata aktörer 

Den gamla regionalismen kom till under en period när statens centralmakt ökade samtidigt 

som det rådde en stark tilltro på keynesianismen och där staten behövde reglera marknaden 

och dess privata aktörer. Förhållandet mellan centralmaktens offentliga institutioner och 

privata aktörer sågs som två motpoler där staten var den starka parten i förhållandet
58

. Under 

den gamla regionalismens epok var världens ekonomiska marknader inte lika integrerade 

vilket gjorde att staterna kunde bedriva en makroekonomisk politik vilket de inte bedriver i 

samma utsträckning idag. Följden av detta blev att privata aktörer på den inhemska 

marknaden var mer beroende av staten för att kunna bedriva sin verksamhet. Att blanda 

offentliga institutioner med privata aktörer sågs utifrån den gamla regionalismen som ett hot 

mot demokratin och den suveräna staten vilket gjorde denna konstellation otänkbar
59

. 
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3. Metod 
Denna studie använder sig av en kvalitativ metod som utmynnar sig till en teorikonsumerande 

studie.  

 Kvalitativ forskning fokuserar på vilka egenskaper eller kvaliteter en företeelse har, till 

skillnad från kvantifierbar forskning där fokus ligger på att kvantifiera materialet för att finna 

mönster och samband mellan företeelser. Dock bör det poängteras att all kvalitativ forskning 

innehåller någon form av kvantifierbara inslag
60

. Fördelen med kvalitativ forskning är att man 

kan skaffa sig en djupare kunskap inom ämnet i jämförelse med den fragmentiserade insikt 

som ges inom kvantitativ forskning
61

. Baserat på detta har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ forskningsmetod där jag kommer att använda mig av politiskt jämförande. 

Vad jämförande politik bör och kan jämföra råder det delade meningar kring. De flesta 

jämförande studier inom statsvetenskapen handlar initialt om länderjämförelser
62

. Detta 

medför en viss problematik kring klassificeringen av denna studie som jämförande politik 

som Lindvert och Schierenbeck uttrycker: 

 ’’ Åsikterna om vad jämförandepolitik innehåller går isär. Medan de flesta läroböcker tar för 

givet att det de centrala analysenheterna består av länder, kritiserar andra detta och pekar på 

bristen i konsekvens när man inte accepterar studier där regioner eller överstatliga 

organisationer jämförs som en del av jämförande politik’’
63

. 

 Jag har valt att utgå ifrån att det senare påståendet att jämförande politik i denna studie kan 

appliceras kring två olikartade regionalismteorier som jämförs med Ansvarskommitténs nya 

regionreform. De teorier som används i denna studie är hämtade från två olika tidsepoker 

vilket ger analysen en mer dynamisk utformning eftersom det inom politik krävs en förståelse 

kring vad som har varit för att förstå vad som sker
64

. 
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Jag har i denna studie använt mig av en teorikonsumerande studie. Denna studie skiljer sig 

från andra studier på så sätt att den låter ett enskilt fall stå i centrum som förklaras utifrån 

redan existerande teorier eller förklaringsfaktorer. Ett kännetecken i en teorikonsumerande 

studie är att teorierna kommer sekundärt och fallet är det primära vilket är det omvända i det 

närbesläktade teoriprövande studien
65

. Det enskilda fallet i denna uppsats är 

Ansvarskommitténs slutbetänkande vars balansgång mellan demokrati- och ekonomivärden 

förklaras genom en jämförelse med två redan existerande regionalismteorier.  

3.1 Material 

 Till den teoretiska delen som huvudsakligen behandlar två regionalismteorier så används 

främst fem primärkällor. Dessa fem källor är The new regionalism in western Europé: 

Territorial structure and political change av Michael Keating, Regionalpolitikens geografi av 

Frida Andersson, Den perfekta regionen av Jörgen Gren, och Demokratins väktare av Lennart 

Lundquist . Keating är betraktad som en av de mest ledande inom detta område varför valet av 

hans bok föll sig naturligt. Andersson och Grens böcker valdes på grund av att de var några av 

de få som behandlade den gamla regionalismen mer djupgående, till skillnad från resterande 

litteraturen som huvudsakligen redogjorde för den nya regionalismen. Till sist användes 

Lundquists bok eftersom den behandlar begreppen demokrati- och ekonomivärden. Dessa 

böcker komplimenterades även av en rad andra källor för att ytterligare förstärka uppsatsens 

trovärdighet.  

I empirin används enbart primärmaterial i form av Ansvarkommitténs slutbetänkande Hållbar 

samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10.  Dock hänvisar SOU 2007:10 i ett 

stycke till en annan statlig rapport som heter ’’En nationell strategi för regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning’’ som har gjort att den sekundära källan 

blev nödvändig att använda för att förstå primärkällan. Rapporten SOU 2007:10 bedöms 

inneha hög relevans som material att analysera då rapporten är grundad av representanter från 

samtliga partier i riksdagen och är ett konkret förslag att försöka omforma Sveriges 

regionalpolitik.  
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4. Empiri 

4.1 Ansvarskommitténs slutbetänkande 

Ansvarskommittén fick 2003 i uppdrag att utreda hur statens verksamhet mellan staten, 

kommunerna och landstingen fungerar. Ansvarskommitténs slutbetänkande föreslår en 

ändring av dagens länsstyrelser till regionkommuner där ekonomiska och demokratiska 

värden är centrala begrepp
66

. Denna balansgång mellan dessa värden är problematisk vilket 

Ansvarskommittén uttrycker på följande sätt:  

’’Att balansera tillgängliga resurser mot en stor mängd olika önskemål och att styra de 

offentliga verksamheterna kommer att ställa höga krav på ledarskap hos staten, kommunerna 

och landstingen. Om inte stat, kommun och landsting lyckas i det demokratiska uppdraget, 

riskeras en framtid med missnöje bland medborgare och frustration bland förtroendevalda i 

förening med behov som ej tillgodoses, försämrad likvärdighet och bristande effektivitet’’
67

. 

 I detta kapitel presenteras och analyseras hur slutbetänkandet väger dessa värden gentemot 

varandra i de områden som har analyserats i teorin. 

 

4.1.2  konkurrensregioner vs Utjämningsregioner 

Ansvarskommittén föreslår att regionkommunerna ska få mer inflyttande när det gäller 

utformningen av respektive regions ekonomiska utveckling genom vad de kallar för det 

regionala tillväxtprogrammet(RTP)
68

. Grunden till detta program är att Ansvarskommittén 

anser att regionerna är bättre lämpade att identifiera vilka problem som finns och vad som 

måste åtgärdas. Detta gör att regionerna är den mest kvalificerade nivån att ta itu med 

ekonomiska frågor och därefter skapa kort- och långsiktiga åtgärder för att göra regionen 

konkurrenskraftig
69

. RTP kan identifieras som en regionaliseringsform vilken har en tydlig 

nyregionalistisk utformning där regionernas utökade makt baseras på att de förväntas kunna 

bidra till en positiv ekonomisk utveckling medan de demokratiska aspekterna kommer i andra 

hand. 

 Ansvarkommitténs slutbetänkande föreslår inte enbart att respektive regionkommun skall 

utforma en ekonomisk kort- respektive långsiktig plan på egen hand utan även att detta 

                                                             
66 Slutbetänkande av Ansvarskommittén (2007), Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 
2007:10, Stockholm, s.90. 
67

 Ibid., sid75 
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 Ibid., sid.199 
69 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning2007-2013, sid30 
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regionala tillväxtprogram ska formas utifrån en dialog med centralmakten.  Denna dialog är 

av yttersta vikt när representanterna från regionkommunerna ska lägga fram vad som krävs i 

deras respektive region för att skapa bästa möjliga ekonomiska utveckling. Dock kan 

centralmakten styra och kontrollera om regionkommunens ekonomiska utvecklingsplan är 

förenlig med de nationella målen som staten har. Om detta samarbete säger 

Ansvarskommittén: 

 ”Det regionala utvecklingsprogrammet skall ange hur målen för länet skall nås, men skall 

också innehålla en strategi för hur länet skall bidra till att nationella mål uppfylls/…/. Detta 

skall baseras på en analys av de förutsättningar och den utvecklingspotential som finns i 

länet’’
70

.  

 Vad det nationella målet konkret skall innehålla anser kommittén vara en politisk sakfråga 

och lämnar det därför öppet men de kallar det nationella målet ”En nationell strategi för 

regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning”. 

Ansvarskommittén lyfter fram önskvärda mjuka egenskaper som entreprenörskap inom 

regionkommunerna vilket är ett typiskt slagord som kan härledas från den nyregionalistiska 

doktrinen. Beträffande ansvarkommitténs regionala tillväxtprogram kan det sägas att det bär 

spår av nyregionalismens grundtanke om hur varje region med egna medel ska bli så 

konkurrenskraftiga som möjligt
71

. Men denna konkurrenskraft som det regionala 

tillväxtprogrammet förespråkar måste vara förenlig med de nationella mål som förhindrar att 

konkurrensen mellan regionkommunerna urartar sig till ett nollsummespel där den enas död är 

den andras bröd som den nyregionalistiska doktrinen kan skapa
72

.  Med denna bakgrund kan 

det sägas att det regionala tillväxtprogrammet har en tydlig nyregionalistisk prägel då 

centralmakten sätter upp ramlagar för regionerna men hur de förhåller sig inom dessa beslutas 

och formas av regionerna själva.  

Många små kommuner är helt beroende av den utjämningspolitik som finns i Sverige för att 

kunna ge sina medborgare den tillgång till offentlig verksamhet som erbjuds i resten av 

landet. Ansvarkommittén anser att en utjämningspolitik, som Sverige har haft en stark 

tradition att bedriva, är nödvändig för att garantera att tillkomsten av offentlig verksamhet är 
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likartad i hela landet. Utvecklingstänkandet prioriteras framför välfärdstänkandet vilket också 

kan ses som en indikator på ansvarkommitténs tendens mot en nyregionalistisk inriktning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ansvarkommitténs slutbetänkande inom 

utjämningspolitik och konkurrensregioner tenderar att luta sig mer åt den nya regionalismen. 

Ansvarskommitténs förslag om etablerandet av ramlagar som relativt självständiga 

regionkommuner får förhålla sig inom samt mål och slagord som entreprenörskap bär på 

tydliga nyregionalistiska inslag. 

 

4.1.3 Statens roll 

Ansvarskommittén anser att dagens samhälle och den situation som världens stater befinner 

sig i är en mycket komplex verklighet bestående av ett flernivåstyre
73

. Statens roll som 

makthavare och yttersta instans för beslut rörande det egna territoriet har urholkats eftersom 

politiska beslut fattas på ett flertal olika politiska arenor.  Ansvarskommittén menar även 

vidare att statens ökade komplexitet har medfört att staten genomgått en kraftig 

sektorisering
74

. Världens ökade komplexitet, flertalet politiska arenor och framförallt 

urholkandet av statens makt har bidragit till att Ansvarskommitténs slutbetänkande måste 

beakta flera olika dimensioner när de väger demokrati- och ekonomivärden. 

Landets offentliga institutioner har haft enskilda mål att uppfylla inom sin sektor, men det har 

inte antagits något gemensamt mål där staten konkretiserat vad medborgarna kan utkräva från 

de offentliga institutionerna som helhet. Detta har i sin tur medfört att det har blivit svårare att 

kräva ansvar från politikerna eftersom de kan hänvisa till att beslutsfattandet har skett på en 

annan politisk nivå. Även många av besluten som fattats gemensamt mellan olika politiska 

nivåer gör det svårt att urskilja vem som bär yttersta ansvaret. Denna komplexitet gällande 

vem som bär ansvaret anser Ansvarskommittén vara ett hot mot demokratin och det är därför 

ytterst viktigt att Sverige åtgärdar denna demokratiska problematik som även riskerar att 

utvidgas
75

. Detta skulle kunna åtgärdas, anser kommittén, genom att ’återsamla staten’. Med 

detta menar Ansvarskommittén att svenska staten måste tydligöra de olika politiska nivåernas 

roll i samhället. Detta skulle medföra att politikerna på de olika nivåerna skulle veta vilka 

                                                             
73 Slutbetänkande av Ansvarskommittén (2007), Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 
2007:10, Stockholm, s.15. 
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uppgifter och beslut de är ytterst ansvariga för vilket skulle skapa positiva och önskvärda 

effekter som skulle göra deras egna arbetsuppgifter mer överskådliga för deras egen del men 

framförallt kan medborgarna peka på vem som bär yttersta ansvaret. Ansvarutkrävande menar 

Ansvarskommittén är en viktig komponent i ett demokratsikt samhälle och därav bör Sverige 

sträva efter att tydligöra de olika instansernas och nivåernas roll
76

. 

Ansvarskommittén anser att statens roll bör modifieras där den centrala instansen i staten ska 

fokusera på helheter och på så sätt kunna ’återsamla staten’.  Med ett helhetsperspektiv menar 

Ansvarskommittén att staten ska förändra sig och uppfylla två kriterier för att skapa ett mer 

demokratiskt samhälle. Det första kriteriet är att ha ett bättre tvärsektoriellt samarbete genom 

att staten formulerar och innehar ett gemensamt mål som alla sektorer ska ha som mål att 

tillämpa. Ansvarskommittén uttrycker det på följande sätt  

”Enligt kommitténs bedömning måste det ställas högre krav på staten vad gäller 

helhetsperspektiv. Detta fodrar tvärsektoriella beslutsunderlag och styrning som överskrider 

sektorgränser’’
77

.  

Andra kriteriet för att återsamla staten är att tydligöra samarbetet och uppgiftsfördelningen 

mellan staten och kommunerna så att medborgarna vet från vilken politisk nivå de kan 

utkräva ansvar för de beslut som har tagits.   

 

Vidare anser Ansvarskommittén att politiken ska flyttas och genomföras på den lägsta möjliga 

nivån:  

”Kommittén har som utgångspunkt i arbetet haft ett antal vägledande principer för 

ansvarsfördelning, vilka lades fast i delbetänkandet. En av principerna är likvärdighet vid 

tillhandahållandet av en tjänst. En annan princip avser lägsta effektiva nivå för uppgifter och 

ansvar. Ingen av dessa principer tar enligt kommitténs uppfattning överhanden. De förslag 

kommittén lägger i detta kapitel utgår ifrån en avvägning mellan de båda principerna’’
78

. 

 

  Med detta som grund anser Ansvarskommittén att en decentraliseringsprocess är önskvärd 

för att flytta ansvarsområden ifrån staten till lägre instanser. Därav föreslår Ansvarskommittén 

att Sverige ska etablera regionkommuner som ska tillhandahålla uppgifter som idag 

genomförs och styrs av staten. Detta gör att staten kan koncentrera sig på att bedriva en 

helhetssyn och formulera långsiktiga mål som regionkommunerna ska sträva efter att nå och 
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på så sätt skapa en gemensam riktning för vart Sverige med dess regionkommuner är på väg
79

. 

Detta kräver ett gott samarbete mellan staten och regionkommunerna där de sistnämnda 

formulerar politiska och ekonomiska strategier för hur deras respektive region ska utvecklas 

och staten kontroller om de strategierna är i enighet med statens helhetssyn och långsiktiga 

mål. Vidare ska regionkommunerna företräda sig själva gentemot EU vilket enligt 

Ansvarskommittén är en anpassning till EU:s  regionala program som de benämner den 

Europeiska sammanhållningspolitiken
80

. 

 

Än så länge kan man urskilja demokratiska orsaker som grunden till Ansvarskommitténs 

slutbetänkande. Men det går även att urskilja från Ansvarskommitténs slutbetänkande att 

etablerandet av regionkommuner främst är av ekonomiska skäl som de själva säger: 

 

 ’’Kommittén anser, inte minst mot bakgrund av de ekonomiska och resursmässiga 

utmaningar som kan förutses i ett längre perspektiv, att ett stort mått av kommunal 

självstyrelse är ett viktigt inslag för att det offentliga åtagandet skall kunna klaras’’
81

. 

 

 En decentralisering är nödvändig eftersom den nuvarande mer centralstyrda modellen inte är 

hållbar på grund av ekonomiska skäl och enligt Ansvarskommittén skulle den ekonomiska 

situation som Sverige befinner sig i nu bli akut vid år 2020 om det inte sker en 

decentraliseringsprocess vilket de anser bör ske i form av regionkommuner
82

. 

 

När man beaktar vilken typ av regionalism som Ansvarskommittén har tendenser att förhålla 

sig till inom statens roll bör man uppmärksamma att Sverige befinner sig i en politisk 

situation som består av ett flernivåstyre. Detta gör att den verklighet som Ansvarskommittén 

måste ta ställning till är av ett nyregionalistiskt slag eftersom statens makt inte var urholkad 

av närvaron av överstatliga institutioner på samma sätt under den gamla regionalismen.  

Ansvarskommittén föreslår vidare en tydlig decentraliseringsprocess grundad på vissa 

demokratiska skäl men framförallt av ekonomiska motiv vilket återigen bär spår av 

nyregionalismens tankegångar. Men Ansvarskommittén påpekar även vikten av ett enhetligt 

nationellt mål som regionkommunernas strategi måste följa och om centralmakten anser att 

regionkommunernas strategier inte följer det enhetliga målet kan de förkasta deras 
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tillvägagångssätt eftersom statens långsiktiga planer är överordnade regionernas. Detta kan 

kopplas samman med den gamla regionalismen där staten har ett enhetligt mål för hela landet. 

Dock ska det tilläggas att Ansvarskommitténs förslag bär tendenser nyregionalistiska 

regionerna till viss del självständigt får utforma en utvecklingsstrategi för deras region men 

som måste godkännas av centralmakten där regionerna får förhålla sig inom ramlagar som 

centralmakten har utfärdad. 

 

4.1.4 Mjuka faktorer vs hårda faktorer 

Ansvarskommittén har lämnat ett förslag beträffande hur regionkommunerna ska utvecklas på 

bästa möjliga sätt och detta uttalar de på följande sätt:  

’’Kommitténs förslag: De nya regionkommunerna skall utarbeta om regionalt 

utvecklingsprogram(RUP) för länet samt leda och samordna arbetet med att genomföra 

RUP’’
83

.  

Utformandet av ett utvecklingsprogram har regeringen konkretiserat i en rapport: ”En 

nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” vilket 

hädanefter benämns rapporten. Ansvarskommitténs förslag om en utformning av ett regionalt 

utvecklingsprogram hänvisar till denna rapport vilket Ansvarskommittén uttrycker på följande 

sätt:  

‘‘I En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 

2007-2013 anger regeringen att regionala utvecklingsprogram(RUP) även fragment skall 

utarbetas på länsnivå och ligga grund till det regionala utvecklingsarbetet’’
84

. 

 Ansvarskommittén stödjer denna rapports angreppssätt på att bedriva regional utveckling 

men anser att den behöver kompletteras.  

 

I rapporten räknas även diverse faktorer upp som anses avgörande för en positiv utveckling i 

en region. En utveckling som i sin tur påverkar Sverige som helhet vilket de uttrycker på 

följande sätt  

’’Konkurrenskraftiga regioner och individer är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt 

Sverige. Desto fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre är det för 

hela Sverige’’
85

.  

                                                             
83

 Ibid. Sid. 192 
84

 Ibid. Sid.192 
85 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning2007-2013, sid4 



31 
 

För att Sverige ska bli konkurrenskraftigt enligt rapporten är nationella prioriteringar som 

innovation, förnyelse, kompetensförsörjning, entreprenörskap, och ökat arbetskraftutbud 

avgörande för en positiv ekonomisk utveckling. Om detta kan man i rapporten läsa följande:  

 

’’I den allt snabbare utvecklingen i omvärlden är en god förmåga till innovation och 

förnyelse avgörande för regional konkurrenskraft och entreprenörskap. Därför fodras bra 

förutsättningar för att Sverige ska vara innovativt, företagsamt och konkurrenskraftigt 

land’’
86

. 

Denna syn på nationella prioriteringar för en positiv ekonomisk tillväxt har en väldigt tydlig 

betoning på mjuka faktorer som avgörande för en positiv ekonomisk utveckling. Betoningen 

av mjuka faktorer och frånvaron av hårda för regional utveckling visar att i denna rapport som 

Ansvarskommittén stödjer kan man urskilja en nyregionalistisk prägel. Betoningen av mjuka 

faktorer som entreprenörskap och nyföretagande uppfattas som avgörande egenskaper för att 

regionerna ska utvecklas ekonomiskt positivt. De attitydskillnader till dessa mjuka faktorer 

som finns mellan regionerna används som en förklaring till varför vissa regioner utvecklas 

mer än andra. 

 

4.1.5 Individen och dess önskvärda egenskaper 

 Dessa kollektiva egenskaper utvecklas vidare och lyfts fram på önskvärda egenskaper på 

individer. Detta uttrycks i rapporten på följande sätt:  

 

’’Det finns ett tydligt samband mellan människors attityder till företagande och 

nyföretagande. Regioner med en mer positiv inställning till företagande uppvisar högre 

etableringsgrad. De lokala och regionala förutsättningarna för entreprenörskap och 

företagande varierar i landet. Näringslivsstruktur, traditioner, attityder och geografisk 

rörlighet är några egenskaper exempel på förutsättningar som skiftar i landet. Det är därför 

inte oväntat att det finns stora regionala skillnader när det gäller nyföretagandet i 

Sverige’’
87

. 

 

 Det att urskilja en önskan på att individer ska inneha vissa egenskaper och om de inte har 

dessa attribut betraktas det i sin tur som något negativt.  Denna betoning på vissa särskilda 

kvaliteter på individer i form av mjuka egenskaper som betraktas att utgöra ’ den goda 
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människan’ visar ett tydligt nyregionalistiskt förhållningssätt som den har rapporten antar som 

vidare speglar Ansvarskommitténs förhållningsätt till denna fråga. De önskvärda mjuka 

faktorerna som lyfts fram är egenskaper som ska gynna landet ekonomiskt och inte 

egenskaper som ska hjälpa människor engagera sig i och förstärka demokratin.   

 

4.1.6 Offentlig verksamhet vs privata aktörer 

Samspelet mellan offentliga verksamheter och privata aktörer behandlar inte 

Ansvarskommittén i någon större utsträckning. Ansvarskommitténs icke behandling av 

samspelet mellan staten och privata aktörer är intressant eftersom de ger privata aktörer allt 

större roll inom politiken
88

. I och med att retorik som entreprenörskap används flitigt om hur 

regioner skall utvecklas så kan man tycka att diskussionen kring privata aktörers roll inom 

politiken i dessa alltmer självständiga regioner är en rätt central fråga speciellt med tanke på 

att det verkar ske en sådan utveckling redan i samhället. 
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33 
 

5. Slutsats 
 

 
 
 

Gammal 
regionalism 

     Nyregionalism Ansvarskommitténs 
slutbetänkande 

Statens roll  Central styrd 

 Skapa 
nationella 
enhetliga mål 

 Beslut fattas 
central vilket 
implementeras 
på de lägre 
instanserna 

 

 Decentraliserat 

 Skapa lokala/egna 
mål 

 Ramlagar + 
delegera beslut till 
dess möjliga lägsta 
instans 

 Decentraliserat 

 Skapa lokala/egna 
mål 

 Ramlagar + 
delegera beslut till 
dess möjliga lägsta 
instans 

 ’återsamla staten’ 

Hårda vs Mjuka 
faktorer 

 Betoning på 
hårda 

 Betoning på mjuka 
 

 Betoning på mjuka 

Individen och 
dess önskvärda 
egenskaper 

 Skillnader på 
individer beror 
på tillgången 
till hårda 
faktorer 

 Ska bidra med 
att stärka 
demokratin 

 Ska bidra med att 
stärka ekonomin 

 Mjuka faktorer 
som bidrar till en 
starkare ekonomi 
är önskvärda 
individuella 
egenskaper 

 Ska bidra med att 
stärka ekonomin 

 Mjuka faktorer 
som bidrar till en 
starkare ekonomi 
är önskvärda 
individuella 
egenskaper 

Offentliga 
institutioner vs 
Privata aktörer 

 Stat och 
privata aktörer 
tydligt 
separerade 

 Del av politiken 
där privata aktörer 
är integrerade 
med politiken  

 Behandlas ej 
 

Utjämning vs 
konkurrans 
regioner 

 Utjämnings 
regioner 

 Konkurrans 
regioner 

 Blandform 

 

Tabell 1. Jämförelse i tabellform 
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Jag kommer först att redogöra för varje område var för sig och vad jag har kommit fram till 

inom dessa områden beträffande hur Ansvarskommittén behandlar demokrati- och 

ekonomivärden, samt även jämföra med ny- och gammalregionalism. För att få en överblick 

och enkelt kunna jämföra vad jag har kommit fram till i de olika delarna i denna uppsats har 

jag sammanställt teorin jämfört med mina empiriska slutsatser kring Ansvarskommitténs 

slutbetänkande i en tabell som presenteras nedan. Tillsist analyseras slutsatserna utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

Rörande området utjämningsregioner och konkurrensregioner kan det sägas att 

Ansvarskommitténs slutbetänkande är en blandform av dessa två.  Ansvarskommittén fastslår 

att utjämningspolitiken som uppstod vid den gamla regionalismen tillsvidare måste finnas 

kvar. Detta beroende på att ett antal små och svaga kommuner är helt beroende av denna 

utjämningspolitik för att överhuvudtaget få sin ekonomi att gå runt. Dock vill de samtidigt 

etablera självständiga regioner som utåt representerar sig själva gentemot omvärlden vilket 

blir att Sverige inte nu enbart konkurrerar med andra länder utan det sker en mer uttalad 

konkurrens mellan regionerna. Detta kan ses som en form av konkurrensregioner som är 

relativt självständiga men måste förhålla sig inom vissa ramlagar för att undvika ett 

nollsummespel som den nya regionalismen gör. Ansvarkommitténs slutbetänkande har en 

tydligare nyregionalistisk koppling då de betonar att regioner ska konkurera med varandra. 

Demokrativärden som behandlas i diskussionen kring utjämningspolitikens fortsatta existens 

iakttas av Ansvarskommittén sekundärt eller som ett nödvändigt ont medans det primära är att 

etablera konkurrensregioner som i en högre grad betonar ekonomivärden. 

Ansvarskommitténs politiska utformning kring statens roll är till att börja med mångt och 

mycket likt den nya regionalismen där regionerna ska skapa egna mål som begränsas av 

ramlagar samt beslut skall delegeras till lägsta möjliga nivå. Ansvarskommittén fastställer 

vidare att till bakgrund av de ekonomiska utmaningar Sverige kommer att möta i framtiden är 

en decentraliseringsprocess ett viktigt inslag för att kunna åtgärda dessa ekonomiska 

svårigheter. Regionerna antas kunna bättre identifiera vilka åtgärder som krävs för att främst 

åtgärda ekonomiska problem. Ansvarskommittén anser vidare att statens roll bör modifieras 

där den komplexa politiska verkligheten i dagsläget har medfört att det har blivit svårare att 

kräva ansvar från politikerna när många beslut fattas mellan olika politiska nivåer, vilket gör 

det svårt att urskilja vem som bär yttersta ansvaret. Detta skulle kunna åtgärdas, anser 

kommittén, genom att ’återsamla staten’. Med detta menar Ansvarskommittén att svenska 

staten måste tydligöra de olika politiska nivåernas roll i samhället och därav lättare kunna 
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kräva ansvar från de politiska beslut som fattas. Denna problematik ställdes inte den gamla 

regionalism inför på samma sätt när världen inte var lika komplex där centralmakten bar det 

yttersta ansvaret för politiska beslut och kommunerna mestadels skötte administrativa 

uppgifter. Det var under den nya regionalismen som denna demokratiska problematik uppstod 

som(vilken) Ansvarskommittén har försökt att lösa. I Ansvarskommitténs behandling av 

statens roll kan man finna motiv som(vilka) kan härledas till demokrati- och ekonomivärden. 

Motiven bakom en decentraliseringprocces är ytterst av ekonomiska orsaker men kommittén 

anser även att staten roll bör modifieras för att medborgarna lättare ska kunna kräva ansvar 

vilket kan härledas till demokrativärden. Därav blir det svårt att inom Ansvarskommitténs 

behandling av statens roll finna att något av demokrati- och ekonomivärdena prioriteras 

framför det andra. 

 Ansvarskommitténs betonade av hårda och mjuka faktorer kring en positiv regional 

utveckling står det klart att kommittén liksom den nya regionalismen anser att mjuka faktorer 

är avgörande. De ekonomiska skillnader som råder mellan regioner förklaras med hjälp av 

regionernas förmåga till entreprenörskap, innovation, företagsamhet och så vidare. Dessa 

egenskaper anser kommittén som önskvärda egenskaper för att skapa en positiv utveckling för 

en region. Ansvarskommittén behandlar i detta område enbart ekonomivärden och bortser 

demokrativärdena. Skillnader mellan regioner ses inte utifrån några som helst hårda faktorer 

utan förklaras enbart av mjuka faktorer. I detta område är kommitténs utgångspunkt snarlikt 

den som nya regionalismen förespråkar. 

De egenskaper som den gamla regionalismen strävade efter att frambringa hos medborgarna 

var politiskt aktiva individer som var med och stärkte demokratins fotfäste. Denna betoning 

av demokrativärden byttes ut under den nya regionalismen vilken förespråkade individer som 

kunde vara med och stärka ekonomin. Ansvarskommitténs slutbetänkande fortsätter i samma 

spår som den nya regionalismen beträffande vad som är önskvärda egenskaper hos 

medborgarna och därigenom individen. Ansvarskommittén lyfter fram företagande och 

entreprenörskap som önskvärda egenskaper hos individer. Återigen behandlar 

Ansvarskommittén enbart ekonomivärden vilket gör det enkelt att påstå att individen roll i 

samhället betraktas utifrån ekonomiska grunder. 

Ansvarskommittén uttalar sig inte inom alla frågor rakt ut hur de värderar demokrati- och 

ekonomivärden. Men med hjälp av de två regionalismen teorierna som mer konkret uttalar sig 
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i sitt ställningstagande inom dessa värden gick det att urskilja kommittén balansgång mellan 

dessa värden. 

Av de fem områden som har behandlats har min slutsats varit att tre av områdena har en tydlig 

nyregionalistisk prägel, ett är mer av en blandning mellan de båda regionalismteorierna och 

ett behandlar Ansvarskommittén inte alls. 

I Ansvarskommitténs slutbetänkande och deras resonemang kring etablerandet av 

regionkommuner är det svårt att utläsa demokrativärdenas grund. Snarare går det att utläsa en 

stark betoning på ekonomivärden där kostnadseffektivitet, produktivitet och funktionell 

rationalitet står som grund.  

Ansvarskommitténs främsta orsak till etableringen av regionkommuner verkar vara att det 

finns ekonomiska fördelar med en sådan regionreform. De demokratiska fördelarna behandlas 

sekundärt medans de ekonomiska prioriteras av kommitténs reform. Ansvarskommittén 

fortsätter i den ekonomiska anda som har existerat sedan 1980-talet där nyregionalismen 

uppstod. Kommittén verkar inte ha någon större intention med sin regionreform beträffande 

att stärka demokrativärdenas politiska ställning. 

Ansvarskommitténs likheter med den nyregionalistiska doktrinen är otvivelaktig. Likheterna 

som går att urskilja är dels inom de sakpolitiska behandlade områdena men även den retorik 

som nyregionalismen för. Utifrån dessa två likhetsfaktorer mellan kommittén och 

nyregionalismen drar jag slutsatsen att Ansvarskommittén liksom nyregionalism väger de 

ekonomiska värdena tyngre. 
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6. Sammanfattning 
I maj 2007 kom Ansvarskommittén med ett förslag om en ändring av Sveriges regionala 

struktur. Ansvarskommittén, som består av representanter från samtliga partier i riksdagen, 

föreslog av Sveriges 20 landstingkommuner och 21 län skulle omvandlas till mellan 6-9 

Regionkommuner. 

Studiens syfte är att belysa och analysera hur Ansvarskommitténs slutbetänkande balanserar 

demokrati- och ekonomivärden med hjälp av en kvalitativ metod.  Ansvarskommitténs 

slutbetänkande är analyserat i form av fem områden som sedan jämförs med två olikartade 

teorier som benämns ny- och gammal regionalism. Dessa två teorier är analyserade och 

förklarade utifrån ett perspektiv där den gamla regionalismen prioriterar demokrativärden och 

den nya regionalismen prioriterar ekonomivärden. 

Vidare kan syftet delas in i tre delar. Den första delen består av att analysera hur ny- och 

gammal regionalism väger demokrati- och ekonomivärden inom fem olika områden. I andra 

delen analyseras hur Ansvarskommitténs slutbetänkande väger demokrati- och 

ekonomivärden i samma fem områden. Sedan jämförs Ansvarskommitténs slutbetänkande 

med ny- respektive gammal regionalism för att hitta likheter och skillnaderdem emellan. Sista 

delen syftar till att få en fördjupad men även en mer övergripande bild av hur 

Ansvarskommittén balanserar demokrati- och ekonomivärden samt om något av dessa värden 

prioriteras. 

 Ansvarskommitténs slutbetänkande är i tre områden snarlikt den nya regionalismen och dess 

prioritering av ekonomivärden, ett område var en blandning av ny och gammalregionalism 

och ett område behandlas inte. Slutsatsen blev att Ansvarskommitténs slutbetänkande var mer 

likt den nya regionalismen i utformning men inte minst i den bemärkelsen att ekonomivärdena 

prioriterades framför demokrativärdena. 
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