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Sammanfattning 

 
Mot bakgrund av de utmaningar som välfärdsstaten ställs inför i form av globaliseringen, 

internationaliseringen och minskande offentliga resurser måste nya sätt att främja tillväxt hittas. 
Därmed är statens och offentliga aktörer s möjligheter att främja näringslivsutveckling och tillväxt av 
intresse, liksom vilka konsekvenser de olika möjligheterna medför. 

I och med utvecklingen från government och governance har lösare former av samarbeten fått 
ett allt större utrymme i svensk politik. Detta poängterar bland andra Vedung (2006), som ser en 
stark trend mot samverkan i nätverk och partnerskap. Vilka effekter som detta får ur demokrati- och 
effektivitetsperspektiv kan dock diskuteras. Peter Gorpe, svensk analytiker och utredare, konstaterar 
dessutom att partnerskap som begrepp är ”luddigt”, vilket inte underlättar slutsatser kring 
partnerskapens effektivitet och demokratiska förankring.   

Denna studie fokuserar på Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige, vilket utgör ett av 
åtta regionala svenska partnerskap som ansvarar för att prioritera mellan ansökningar för 
regionalfondsmedel. Dessa partnerskap består av en majoritet folkvalda politiker samt ledamöter 
som nominerats av länsarbetsnämnderna, länsstyrelserna, olika arbetsmarknadsorganisationer samt 
ideella föreningar och organisationer. 

Sammansättningen av ledamöter utgör tillsammans med förekomsten av informella snarare än 
formella strukturer Strukturfondspartnerskapet till  ett intressant fenomen att studera ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv. Därför kommer denna studie fokusera på Strukturfondspartnerskapet i 
Östra Mellansverige och dess ledamöters roller fungerar i praktiken och vilka konsekvenser detta får 
ur effektivitets- och demokratiperspektiv.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
 The challenge for major industrial nations then is to design governing arrangements that deliver 

the greatest prosperity for their citizens from the activities of private corporations while still 
championing their basic political rights and social principles.

1
 

 

Utifrån detta perspektiv, som Lehne framför, att det offentligas främsta uppgift är att främja och 
uppnå välfärd för nationens medborgare, samtidigt som medborgarnas politiska rättigheter och 
principer upprätthålls. Därmed står det offentliga inför dilemmat hur man ska gå tillväga för att 
åstadkomma detta.   

Vedung, Thörnqvist med flera pekar på att den förändrade situation som det offentliga befinner 
sig i, genom pågående omställningsprocesser, medför ett behov av nya grepp:  

 
Denna fortfarande rätt konturlösa epok präglas av globalisering, europeisering, ekonomisk 

omstrukturering, elektronisk kommunikation genom internet och world-wide web, social uppspaltning 
och kulturell fragmentering.  Så vittrar exempelvis tidigare ogenomsläppliga gränser mellan nationer, 
folk och religioner sönder, vilket göra att kulturer, språk och livsåskådningar blandas. Dessa 
utvecklingsdrag särskilt i de gamla industriländerna leder till lösryckthet, differentiering och komplexitet 
i alla delar av det sociala livet. Samhällsutvecklingen anses därför kräva annorlunda former för ledning 
och koordinering, som kan hantera denna nya komplexitet. 

2
 

 

Vilka nya grepp samhällsförändringarna kräver kan dock diskuteras, liksom hur man bör gå 
tillväga för att slå vakt om medborgarnas grundläggande politiska rättigheter och samhällsprinciper. 
Som lösning föreslås från regionalt håll ökad regionalisering, motiverat med regionens ökade 
demokratiska betydelse och regionens vikt för den enskilde människan. Exempelvis framhålls i en 
antologi framtagen av Region Skåne och Västra Götalandsregionen att regionerna har fått en allt 
större relevans för invånarna, än den lokala nivån, och att allt fler frågor med fördel kan delegeras 
från nationell till att behandlas på regional nivå. Regionerna sägs utifrån sina skilda förutsättningar 
och behov behöva regional anpassning.3 

Andra menar att det är samverkan som är det centrala, oavsett vilken nivå som politiken förs på, 
då samhällsförändringarna bidragit till att ett ömsesidigt beroende mellan offentliga och privata 
aktörer uppstått.4 Utifrån ett sådant resonemang kan partnerskap i och med samhällsutvecklingen 
ses som en nödvändighet.5 Detta behov konstateras även i Ansvarskommitténs slutbetänkande: 

 
Det regionala utvecklingsarbetet kräver samverkan och samråd mellan ett stort antal aktörer om 

det skall bli framgångsrikt. Viktigast av dessa är länets kommuner, länsstyrelsen och vissa 
sektorsmyndigheter som Vägverket, Banverket, Arbetsmarknadsverket och Nutek. Det är också 
angeläget att näringslivet och andra organisationer involveras i arbetet.

6
 

 

Denna samverkan och formerna för genomförandet kan ses ur flera perspektiv. Inkluderingen av 
NGO:s i beslutsprocessen kan å ena sidan ses som ett sätt att föra medborgarna närmare politiska 

                                                           
1 Lehne, Government and business. (2006) s.27 
2
 Vedung (2006) s. 10-11, se även Törnqvist, Gunnar (1998) Renässans för regioner s.57 

3 Se ex. Ekberg, Tomas (2005). Invånarnas regioner – en förutsättning för en diskussion om folk- och självstyre.  I 
Tallberg, Pontus (red). Självstyre på lokal och regional nivå. Perspektiv på det lokala och regionala ansvaret för 
framtidsfrågorna.  s. 141-149 
4
 Se exempelvis Vedung (2006) s.11 

5
 Vedung (2006) s.11 

6
 Ansvarskommitténs slutbetänkande, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 s. 218 
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beslut, å andra sidan som ett sätt att urholka demokratin genom att beslutsfattande sker utanför de 
traditionella instanserna. Förespråkarna anför exempelvis att inkluderingen medför en ökad 
demokratisering då besluten flyttas närmare medborgarna genom intresseorganisationerna.7 
Motståndarna hävdar å andra sidan att samverkan i formen av partnerskap bryter mot demokratins 
grundläggande principer; demokratisk insyn, möjligheter till ansvarsutkrävande och diskussioner i ett 
offentligt rum etcetera.8 

Regionalisering och samverkan medför därmed inte bara lösningar på de utmaningar som det 
offentliga ställs inför. Problem som hur de demokratiska värden och principer, vilka ligger till grund 
för samhället, ska kunna bevaras uppstår. Mot bakgrund av debatten om hur ansvar och politik bör 
utformas kan det därför vara av intresse att närmare studera exempel på den regionala politik som 
bedrivs idag. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur samverkan genom partnerskap fungerar, samt vilka 
konsekvenser sättet att arbeta medför i praktiken. Detta görs utifrån statsvetenskapliga teorier om 
partnerskap och förvaltning samt tidigare erfarenheter från forskningsfältet, genom en fallstudie av 
Strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige.   

1.3 Frågeställning  

 

 Hur fungerar Strukturfondspartnerskapet och ledamöternas roller i praktiken?  
 

 Vilka konsekvenser får utformningen av strukturfondspartnerskapet? Det vill säga, hur 
påverkar utformningen samverkan inom organisationen, organisationens effektivitet 
samt organisationsformens demokratiska legitimitet? 

1.4 Avgränsning & Disposition 

Inledningsvis kan det konstateras att den normativa frågan huruvida det offentliga bör engagera 
sig i näringslivsfrågor har lämnats därhän till fördel för frågan hur det offentliga bör gå tillväga och 
vilka effekter detta kan få. En avgränsning görs genom valet att studera endast 
Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige, vilket omfattar Jönköpings, Östergötlands, 
Västmanlands, Upplands och Södermanlands län. Denna avgränsning möjliggör att studera det 
enskilda fallet något djupare jämfört med ifall ett ytterligare fall hade valts. En avgränsning görs även 
genom urvalet vilka och antalet av de ledamöter som intervjuats, samt att undersökningen i 
huvudsak fokuseras på samarbetet aktörerna emellan och hur dessas förutsättningar ser ut.  

Region kan som begrepp beskriva många typer av områden.9 I denna studie kommer fokus ligga 
på den indelning som regeringen använder i samband med den nationella strategin för 
strukturfondsprogrammen, vilken följer i NUTS II-indelningen.10  

Inledningsvis presenteras partnerskap som företeelse och hur dessa motiveras. Därefter 
sammanfattas vissa delar av den kritik som förekommer mot partnerskapen också, främst utifrån 
Peter Gorpes formuleringar. Då fokus ligger på det empiriska fallet är det teoretiska avsnittet kort 
och det teoretiska aspekterna utvecklas senare i diskussionen vilken äger rum i kapitel sex, då det är 
möjligt att göra detta utifrån det specifika Strukturfondspartnerskapet och dess förutsättningar. 
Förhoppningsvis underlättar den inledande beskrivningen av partnerskap i kapitel två förståelsen av 
den i kapitel tre följande genomgången av det institutionella ramverket, samt illustrerar betydelsen 
av partnerskapets sammansättning och arbete, vilket följer efter ramverket i kapitel fyra.  

                                                           
7
 Se ex. Castells, Manuel (2005) “Global Governance and Global Politics" Political Science & Politics s.11  

8
 Se ex.Gidlund, Janerik (1998). Regionalisering & demokratisk legitimitet. s.16-23 

9
 Se Thörnqvist s.59 ff 

10
 Regeringen, En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.33 
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I kapitel fem sammanfattas sedan de intervjuade ledamöternas perspektiv på 
partnerskapsarbetet samt dessas åsikter kring partnerskapets sammansättning. En diskussion sker 
sedan i kapitel sex utifrån deras intervjuresultat samt utifrån hur dessa relaterar till Gorpes och andra 
teoretiska inlägg i debatten. Därefter konstateras vilka slutsatser som kan dras av studien i det sjätte 
och sista kapitlet. 

1.6 Metod  

Studien kan ses som en fallstudie av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige, där det 
enskilda fallet syftar till att belysa den teori som finns kring partnerskap samt undersöka hur 
partnerskapet fungerar i praktiken – och hur sättet att samverka förhåller sig till de värden, så som 
exempelvis effektivitet, demokrati och rättssäkerhet, vilka  kan sägas finnas inom 
förvaltningspolitiken11. Gällande demokrati- och effektivitetsbegreppen hålls dessa begrepp öppna 
för att bättre belysa partnerskapets möjligheter och problem, och diskuteras utifrån fallet i kapitel 
sex. 

Fallstudiers betydelse och vetenskapliga bidrag kan dock som bekant diskuteras. Visserligen kan 
inte alltid generaliserande slutsatser dras av materialet, men fallstudier kan som metod illustrera och 
testa teorin. En fallstudie kan dessutom tillsammans med ytterligare fallstudier även peka mot 
generella slutsatser genom likheter och skillnader dem emellan.12  

Uyarra framhåller även att teorier kring regional utvecklingspolicy till stor del bygger på 
antaganden vilka ibland kan ifrågasättas, samt att argument inte alltid är tillräckligt förankrade i 
empiriska studier13, vilket kan peka på ett behov av ytterligare fallstudier. 

 I denna studie syftar fallet till att belysa vilka svårigheter och möjligheter som partnerskap som 
samverkansform mellan det privata och det offentliga medför. Förhoppningsvis kan studien genom 
att relatera till tidigare forskning även peka mot generella slutsatser, även om dessa ej statistiskt kan 
säkerställas. En ansamling av empiriska studier kan över tid möjliggöra mer empiriskt grundade 
slutsatser. 

Teorivalet kan ses som ett brett urval, där teorin främst syftar till att belysa empirin. Då ett flertal 
infallsvinklar i vissa fall, så som visas av Allisons & Zelikows studie, kan skapa en större förståelse för 
ett händelseförlopp med dess olika aspekter,14 har i denna studie argument från olika, men 
relaterade, teoribildningar inkluderats. Huvudsakligen utgörs dessa av teorier kring begreppen 
partnerskap, nätverk, samverkan och governance vilka med tiden tycks ha blivit allt mer 
sammanflätade.  

Exempelvis konstaterar Vedung att nätverk blivit ett modeord inom forskningen kring offentlig 
sektor i och med utvecklingen från government till governance, med lösare styrformer och en högre 
grad av frivilliga sammanslutningar. Governancebegreppets betydelse har därigenom ändrats till en 
synonym till nätverksstyrning och ”network management” : 15 

 
Governance beskrivs som en megatrend i vår epok som löper hän mot ett differentierat och 

multicentrerat politiskt system baserat på en rad autonoma subsystem som ibland gör dubbelarbete och 
ibland motarbetar varandra. Dylika subsystem kan bestå av en mångfald aktörer från myndigheter, 
högskolor, forskningsinstitut, näringslivet, brukarkollektiven, intresseorganisationerna, föreningsvärlden 
och medborgargemenskapen, som deltar i samma beslutsprocesser mot bakgrund av ömsesidiga 
resursberoenden utan klara hierarkiska relationer och tvärs över existerande politiksektorer

16
 

 

                                                           
11

 Premfors, Rune, Ehn, Peter, Haldén, Eva  & Sundström, Göran. Demokrati & byråkrati (2009) s.333 
12

 Se exempelvis Carmona, Salvador & Ezzamel, Mahmoud (2005), Making a case for case-study research i 
Tengblad mfl. The art of science s.137-150 
13

 Uyarra (2007) s.244 
14

 Allison, Graham & Zelikow, Philip (1999) Essence of decision: explaining the cuban missile crisis s. 379-405 
15

 Vedung, Evert (2006). Konsten att utvärdera nätverk. s. 9-10 
16

 Vedung (2006) s.11 
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Nätverk har enligt Vedung minimalt med formell struktur, 17 varför de informella strukturerna blir av 
större intresse. Intervjuer kan mot denna bakgrund ses som ett relevant sätt att skaffa information. 

Studien kan ses som en studie av hur politiska företrädare för de två länen förhåller sig till 
partnerskapet med deras olika förutsättningar samt en studie av de icke-folkvalda ledamöternas 
förhållningssätt till partnerskapet. Metoden är därmed jämförande på så sätt att de olika aktörernas 
förhållningssätt utifrån sina olika mandat jämförs.  Jämförelsen syftar dock inte till att belägga några 
skillnader då underlaget är för litet för att sådana slutsatser ska kunna dras, utan syftet med 
jämförelsen är främst att illustrera eventuella olikheter i förhållningssätt till och perspektiv på 
partnerskapet.  

Både intervjuer och telefonintervjuer har genomförts. Intervjuer underlättas av att ha 
intervjupersonen framför sig då detta kan förenkla tolkningar av personens svar och underlätta 
kommunikationen, varför denna form valts då det varit möjligt. På grund av begränsade tidsresurser 
har dock telefonintervjuer en fördel då dessa kan ses som mer effektiva på grund av 
intervjupersonernas utspriddhet över Östra Mellansverige.  

En inledande intervju/möte med huvudsekreteraren genomfördes för att få en bättre inblick i 
organisationen och dess arbete samt underlätta val och formulering av frågeställningar. Detta möte 
kan ses som en ostrukturerad informantintervju och genomfördes utan intervjufrågor som grund för 
samtalet. Därefter genomfördes intervjuer med tio av partnerskapets ledamöter, vilket beskrivs 
närmare under nästa rubrik. Dessutom har en intervju med programkontorets chef inkluderats för att 
kontrollera uppgifter och stämma av uppgifter som framkommit under intervjuerna av ledamöterna i 
strukturfondspartnerskapet.  

1.7 Material 

Studien grundas på nationella rapporter, skrivelser, litteratur om partnerskap och 
samverkansformer samt regionala programdokument. I de fall där det är möjligt refereras till 
ursprungskällan, men det förekommer även andrahandskällor i den mån att dessa kan ses som mer 
tillämpliga på området, då de uppdaterar originalkällan till nyare förutsättningar eller belyser 
originalkällan på ett intressant sätt.  

Förutom teoretiskt material har bygger studien även på empiriskt material i form genom att 
informant- och respondentintervjuer inkluderats. Vad gäller intervjuerna med huvudsekreteraren 
och chefen för programkontoret i Örebro18, kan dessa intervjuer huvudsakligen ses som 
informantintervjuer, medan intervjuerna med ledamöterna i Strukturfondspartnerskapet i något 
större utsträckning fokuserade på intervjupersonernas åsikter, syn på partnerskapet etc. Vad gäller 
detta materials tillförlitlighet kan det konstateras att ett större intervjuunderlag kanske skulle ha 
varit att föredra för att få en större tillförlitlighet men kan inom ramen för en mindre studie medföra 
en mer ytlighet snarare än djup. Urvalet av intervjupersoner har syftat till att uppmärksamma 
bredden av representanter och består därmed av tio ledamöter ur strukturfondspartnerskapet, varav 
fyra politiska representanter från två olika län19 samt två representanter för intresseföreningar, två 
representanter från arbetsmarknadsorganisationer samt en representant för länsstyrelsen och en 
från länsarbetsnämnden. Strax över hälften av partnerskapets nitton ledamöter har alltså intervjuats. 
Detta medför att dessas svar kan skapa en relativt tillförlitlig bild av 
strukturfondspartnerskapsarbetet i Östra Mellansverige, men att det kan finnas ytterligare 
perspektiv bland de ledamöter som inte intervjuats.  

Intervjufrågorna var i huvudsak öppna och ställdes i liknande form till de olika ledamöterna, men 
utvecklades aningen över tid i form av att ytterligare en fråga tillkom. Frågorna anpassades dock 

                                                           
17

 Vedung (2006) s.13 
18

 Vilket utgör ett av Tillväxtverkets attesterande och förvaltande kontor. 
19

 Varav en av Västmanlands representanter utgörs av ordföranden. Då ingen av den information som 
presenteras senare i uppsatsen nödvändigtvis är relaterad till ordföranderollen, redogörs för de två 
representanterna som om dessa båda endast var ledamöter.  



5 
 

något till ledamöterna beroende på deras olika mandat20 samt deras svar genom att olika följdfrågor 
ställdes. De frågor som ställdes syftar till att få en inblick i ledamöternas syn på sitt uppdrag, 
representation och syn på partnerskapet samt i viss mån ge information kring partnerskapet.  

Vidare kan konstateras att samtalsintervjuer som form viss variation i resultatet på så sätt att 
intervjupersoner tolkar olika ord och situationer på olika sätt och väljer att ta upp olika exempel, 
vilket gör att olika följdfrågor faller sig naturliga utifrån intervjupersonernas svar. Följdfrågorna har i 
detta fall syftat till att vidareutveckla intervjupersonernas svar samt underlätta förståelsen av dessa. 

Intervjuerna finns, med undantag för det inledande mötet samt den första intervjun, inspelade 
som ljudupptagningar för att underlätta korrekta återgivelser och minnesanteckningar. Vad gäller 
den första intervjun, vilken inte finns inspelad, har denna i form av ett kortfattat referat godkänts av 
intervjupersonen, varför även denna kan ses som tillförlitlig. Även de övriga intervjupersonerna har 
getts möjlighet att få se och ändra i intervjureferat där deras svar kortfattat sammanfattats för att 
undvika missuppfattningar, men denna möjlighet har dock inte alla använt sig av. 

Givetvis är det inte möjligt att inom ramen för uppsatsen redogöra för samtliga nyanseringar i 
intervjusvaren, men genom de tabeller som finns att läsa i bilagorna åstadkoms ändå viss 
överskådlighet, vilket möjliggör för läsaren att till viss del bilda sig en egen uppfattning om 
ledamöternas perspektiv och synpunkter.   

Intervjupersonerna refereras till utifrån sina roller; det vill säga huvudsekreteraren, ledamoten 
etc. Namngivning tillför knappast mer väsentlig information, och viss anonymitet har även 
förekommit som ett önskemål från en av intervjupersonerna. Därför bifogas inte heller 
intervjureferat, och svaren har i förekommande fall skrivits om för att utelämna vederbörandes 
organisation till att istället referera till den nominerande organisationen/organisationerna. Så är även 
i fallet med intervjufrågorna, vilka bifogats som bilagor.  

2. Om Partnerskap 

Inledningsvis diskuteras partnerskapsbegreppet och motiven till partnerskap som 
samverkansform. Detta syftar till att ge en inledande överblick över partnerskap som fenomen. 
Därefter presenteras några av de övergripande kritiska argumenten som ofta tas upp i samband med 
partnerskap, här huvudsakligen utifrån Peter Gorpes anföranden, för att ge en mer komplex bild av 
den kommande presentationen av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige. Kritiken mot 
partnerskap diskuteras och utvecklas sedan i senare kapitel. 

2.1 Vad är ett partnerskap?  

Partnerskap kan som samverkansform ses ur många olika perspektiv. Det förekommer både 
argument för och emot utifrån några av de grundläggande förvaltningspolitiska värderingarna 
rättsäkerhet, demokrati, effektivitet och professionalitet som exempelvis Premfors m.fl. hänvisar till.  

 
Partnerskap kan som samverkansform ses på olika sätt: som ett nätverk av aktörer21, en nivå i en 

flernivådemokrati22, en organiserad entitet23 eller en arena för förhandlingar mellan aktörer24. 
Utifrån Vedungs resonemang kan partnerskap, i och med samhällsutvecklingen mot globalisering och 
europeisering och bakgrunden att det offentligas förmåga att bedriva politik är beroende av andra 
aktörers handlingar, ses som en nödvändighet.25  

                                                           
20

 Se bifogade bilagor 
21

 Se till exempel SKL (2005): SKL framhåller partnerskapsmodellen som ett exempel på utvecklingen mot ”en 
mer nätverksbaserad modell” 
22

 Se exempelvis Bache (2004) i antologin Multilevel Governance. 
23

 Vedung (2006) s.13 
24

 SKL (2005) s.24 
25

 Vedung (2006) s.11 
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Bland argumenten för partnerskap nämns fördelar så som ökad koordinering mellan aktörer såväl 
som effektivitet, Vedung nämner till exempel att 
 

”…onödigt dubbelarbete och varandra motverkande insatser kan rensas bort. De åstadkommer 
också den flexibilitet, innovationskraft och decentralisering, som samhällsutvecklingen påstås kräva.”

26
 

 
För partnerskap talar alltså effektivitetsaspekten, vilken utgör en förvaltningspolitisk värdering.27 
Modellen med partnerskap och informella strukturer står i kontrast till den traditionella 

weberianska modellen, vilket Niklasson konstaterar. Webers modell för förvaltning värdesätter väl 
avgränsade ansvarsuppgifter, formell kommunikation och neutralitet till skillnad från 
nätverksförvaltningen där helhetsansvar, mailledes kommunikation och engagemang är 
nödvändigt.28 

Detta kan dock både ha fördelar och nackdelar; genom de informella strukturer som partnerskap 
bygger på kan enligt Peter Ehn de regleringar som traditionellt sätt gäller inom den offentliga sektorn 
undvikas29  och partnerskap kan därmed ses som ett sätt att öka samförstånd i samhället under 
enklare former, samt som ett sätt att undvika tungrott arbete.  

Bristen på formella strukturer kan utifrån Rhodes teori även medföra ett behov av att studera 
kulturen och de omständigheterna som finns kring beslutsfattande i nätverk för att kunna förstå hur 
partnerskapen fungerar. 30 Detta kan också relateras till Peter Ehns perspektiv på partnerskap som en 
” ... en arena för förhandlingar” 31, vilket också lägger fokus på aktiviteterna inom partnerskapet. 

Till nackdelarna med nätverksförvaltning hör en försvagning av demokratin genom att 
beslutsfattande sker utanför det traditionella ramverket för beslutsfattade. Ur demokratihänseende 
finns även fördelar så som ökning av demokratin genom inkluderingen av fler aktörer i 
beslutsprocessen.32 För intresseorganisationer, företag och andra privata aktörer kan mjukare 
styrsätt medföra ökade möjligheter att delta i beslutsprocesser. Enligt författarna kan detta medföra 
en mer inkluderande process där deliberation får en mer framträdande roll. 33 

Quist konstaterar att vid horisontell styrning blir vem som bär ansvaret svårare att urskilja än vid 
traditionell hierarkisk styrning. Då resultatet är sämre än väntat kan högre nivåer inte med säkerhet 
urskilja vem som bär ansvaret då de olika aktörerna enkelt kan skylla ifrån sig. Författaren nämner 
”shared responsibility” som beskrivning av situationen men antyder att effekterna kan diskuteras.34 

Utifrån ovanstående redogörelse av några av de perspektiv som förekommer i litteraturen om 
partnerskap och nätverk, tycks det stå klart att det inte finns någon konsensus kring vad ett 
partnerskap är och hur det bör ses. Dock kan det konstateras att partnerskap som samverkansform 
kan ge möjligheter till större effektivitet, koordinering, deliberation genom sammansättningen av 
olika aktörer samt att större flexibilitet kan uppnås genom att nedtyngande regleringar undviks. 

 

2.3 Kritik mot samverkan/partnerskap 

Nedan presenteras en del kritiska argument mot partnerskap närmare, vilka kan sägas utgöra 
utmaningar för strukturfondspartnerskap som samverkansform.  Dessa presenteras utifrån Peter 
Gorpe som är uttalat kritisk mot partnerskapen och dess ställning inom svensk förvaltning och hans 

                                                           
26

 Vedung (2006) s.11 
27

 Premfors, Ehn, Haldén & Sundström (2009) s.333 
28

 Niklasson, Lars (2003).  Nätverksförvaltningen: en ny förvaltningspolitisk modell? s.28  
29

 Ehn, Peter. (2004) Den styrda friviligheten  - exemplet tillväxtavtalen. s. 123 och Vedung (2006) s.13 
30

 Rhodes (1997) s.193-195 
31

 Ehn, Peter. (2004) Den styrda friviligheten  - exemplet tillväxtavtalen. s.122-123 
32

 SKL (2005) s.24 
33

 Jacobsson, Kerstin, Mörth, Ulrika & Sahlin-Andersson, Kerstin (2004).  Den frivilliga styrningens 
attraktionskraft. i Boström, Forssell, Jacobsson & Tamm Hallström (red), Den organiserade frivilligheten s.163 
34

 Quist (2007) s.254-255 
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kritik kan i viss mån sägas sammanfatta huvudpunkterna av kritiken mot partnerskap, vilka är vanligt 
förekommande i litteraturen kring partnerskap och samverkan. Argumenten och dess relevans 
diskuteras sedan i kapitel 5 utifrån just Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige. 
 

Att eftersträva samförstånd och att etablera olika former för samverkan ingår sedan mycket länge i 
den svenska politiska och administrativa kulturen – samförståndsandan.

35
 

 
Samverkan är ur Gorpes perspektiv något positivt och en gammal tradition i svensk 

förvaltningspolitik. Gorpe är dock kritisk mot partnerskap som samverkansform. Hans argument mot 
partnerskap kan delas in i tre huvudpunkter: argument rörande tydlighet, argument angående 
utformning och deltagande samt argument gällande lärande och hållbarhet, vilka beskrivs mer 
ingående nedan. 

 

 Tydlighet  
Gorpe framhåller att partnerskap i sig är ett luddigt begrepp och att man för att öka klarheten 

kring vad samverkanskonstellationerna ska syssla med istället borde använda tydligare beteckningar:  
 

Min rekommendation är dock att man inte gör så utan i så många sammanhang som möjligt 
använder sådana begrepp som på ett tydligare sätt klargör vad respektive samverkanskonstellation har 
för uppgifter, roll och mandat.

36
 

 

Peter Gorpe har i en utredning till organisationsutredningen för regional tillväxt konstaterat att 
partnerskapens utformning är långt ifrån optimal. Problemen är flera: partnerskapsbegreppet i sig 
framstår som luddigt mot traditionen av de svenska samverkansformerna37 och bristen på tydlighet i 
uppgifter bidrar till förvirringen:  

 
I den mån detta slags samverkansorgan ska fortsätta förefaller det lämpligt att antingen löpa linan 

ut och definiera de regionala partnerskapen som styrelser, med tolkningsföreträde i de fall som 
förvaltningen lägger fram inför styrelsen, eller ta ett steg tillbaka och definiera dem som regionala råd 

knutna till förvaltningsledningen. De krav som ställts från EU på en mer enhetlig regeltillämpning inom 
detta området talar för den senare lösningen.

38
 

 

Därmed ser Gorpe ett behov av att normativt bestämma vilken funktion partnerskapen bör ha; om 
sammanslutningarna bör fungera som styrelser eller rådgivande organ, varav Gorpe tycks föredra det 
senare alternativet.  

 

 Utformning/deltagande 
 
Gorpe förhåller sig även kritisk till intressegrupper och berörda gruppers inflytande och  

deltagande i processen. Dessa aktörer ser han som en självklar kunskapskälla och rådgivningsinstans, 
men framhåller att grupperna främst bör ses som en resurs snarare än en del i beslutsfattandet.39 

Gorpe poängterar även problematiken kring inkluderingen av icke folkvalda aktörer och hur man 
bör går tillväga; emedan dessa har väsentliga kunskaper, erfarenheter och kontakter kan deras roll i 
beslutsprocessen ifrågasättas: 

 
Resonemanget understryker den tidigare slutsatsen att det finns skäl att skilja mellan dem som har 

direkt kontroll över samhällets styrmedel och dem önskar utöva inflytande över hur styrmedlen ska 

                                                           
35

 Gorpe, Peter (2006) s.127 
36

 Gorpe (2006) s.128 
37

 Gorpe (2006) s.128 
38

 Gorpe (2006) s. 130 
39

 Gorpe (2006) s.135 
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utformas och användas, t.ex. därför att de själva påverkas av dem. Självklart ska de senares kunskaper, 
erfarenheter och nätverk tas tillvara både när det gäller policyutformning och genomförande, men det 
betyder inte att de bör delta i själva beslutsprocessen. Deras kunskaper och perspektiv ska vara ett 
inflöde i processerna. De ska delta i samverkanssystemet, men i första hand i rådgivande grupper eller 
komma till tals på andra sätt. Deras egna resurser och nätverk kan engageras i genomförandet, men då 
som ett resultat av ett beslut om programgenomförande/.../ Anbudsgivare brukar inte delta i 
upphandlingskommittén.40 

 

Gorpe menar därmed att kontrollen över samhällets resurser bör förbehållas folkvalda 
ledamöter. Denna kritik utvecklar inte Gorpe vidare i rapporten, men resonemanget kan kopplas till 
diskussionen kring förvaltningspolitiska värderingar såväl som demokratikritiska argument och frågor 
om ansvar och ansvarsutkrävande. Exempelvis betonar Gidlund & Rhodes att möjligheter till 
ansvarsutkrävande är viktigt och Niklasson nämner även risken att tappa medborgarperspektivet. 41  

 

 Hållbarhet/Lärande 
 

Gorpe ifrågasätter vidare även huruvida lärande äger rum inom formen för samverkan, samt 
vilka effekter ett eventuellt lärande får:  

 
Det finns en ofta uttryckt ambition att regionalt utvecklingsarbete ska utformas så att lärande äger 

rum, bl.a. anses detta kunna uppnås genom att krav ställs på uppföljningar och utvärderingar både av 
processer och av resultat. De är dock mycket svårt att se att samverkanssystem i sig (oavsett vad det 
kallas för) lär sig någonting. Lärandet torde i huvudsak att fastna hos de deltagande individerna. Men 
det är också önskvärt att en del av lärandet fastnar hos de deltagande organisationerna. Det senare 
underlättas av en viss institutionell stabilitet. Många utvecklingsprogram har som princip att stödja 
innovativa och nya projekt, men när de väl börjar bli inkörda och fungerar bra, är de inte längre nya och 
ska bytas ut mot andra.42 

 

Gorpe gör antagandet att lärandet i huvudsak hamnar hos de individer som deltar i 
partnerskapen snarare än de organisationer dessa representerar, vilket inte optimalt ur 
hållbarhetsperspektiv. På grund av den frekventa omorganisationen på området då ledamöter och 
organisationer byts ut förloras en stor del av kunskapskapitalet. Betoningen på nyheter och 
tendensen att byta ut gamla konstruktioner medför därför ett problem. 43  

Organisatoriska förändringar kan även komma utifrån, partnerskapens förhållande till 
regionalfonden och beroendet av externa medel medför även det ett hållbarhetsproblem.44 Vad 
händer med humankapital och det organisationsspecifika kapitalet vid minskade resurser eller helt 
uteblivna medel? Med andra ord kan det konstateras att systemets hållbarhet ifrågasätts, samt 
möjligheterna till att utveckla och förbättra samverkansformen utifrån tidigare erfarenheter. 

Sammanfattningsvis kan alltså ur Gorpes perspektiv tydlighet, utformning, deltagande, 
ansvarsutkrävande och demokratiaspekter, lärande samt organisatorisk hållbarhet diskuteras 
angående partnerskap. Dessa begrepps relevans kan diskuteras i förhållande till andra teoretikers 
argument och relateras till Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige, vilket görs i kapitel 
fem. 

 
 

                                                           
40

 Gorpe (2006) s.135 
41

 Argument kan exempelvis hittas i Rhodes (1997) s.198, Gidlund (1998) s.20-26, Niklasson (2003) s.25-26 
42

 Gorpe  (2006) s.139 
43

 Gorpe (2006)  s.139s 
44

 Östhol & Svensson (2002) s.255 
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 3. Strukturfondspartnerskap 

Nedan presenteras en kort introduktion till det institutionella ramverket kring 
strukturfondspartnerskapen på EU-nivå och nationell nivå, samt en presentation av  partnerskap  ur 
ett regionalt perspektiv, vilket förhoppningsvis ger en bild av Strukturfondspartnerskapet i Östra 
Mellansveriges institutionella förutsättningar. 

3.1 Från EU-nivå  

Enligt Jörgen Johansson sker en utveckling mot ett ”Europe of regions” där nationalstatens makt 
minskar och de regionala och lokala styrelsenivåer får större utrymme.45 Premfors m.fl konstaterar 
att Sveriges medlemskap i EU är en av orsakerna till den ökade regionaliseringen och att 
strukturfonderna kan ses som ett sätt att från EU:s sida ge regionerna ökat inflytande över 
utvecklingsfrågor.46  

Partnerskapsprincipen är enligt Bache ett resultat av en reform på EU-nivå med syfte att 
maximera effektiviteten hos EU:s regionala policyinterventioner.47 Därför fick regionerna från och 
med år 1989 i uppgift att designa, implementera och övervaka programmen. 48 Ett annat delsyfte 
med reformen var enligt ovanstående författare även att inkludera sociala och ekonomiska aktörer, 
mijöorgan och andra icke-statliga aktörer.49 Bache hävdar att ett outtalat mål från EU:s sida med att 
ge mer makt till regionerna kan vara att främja en specifik social och politisk modell: ”… place social 
concerns alongside market efficiency”50.  Regionaliseringen innebär därmed en politisk agenda.  

Strukturfondspartnerskapen är en del av EU:s regionpolitik finansieras av Europeiska 
utvecklingsfonden, ERDF. ERDF tillhör instrumenten i Sammanhållningspolicyn (Cohesionpolicy) som 
är en övergripande policy med syfte att minska de ekonomiska klyftorna mellan regionerna, utveckla 
ekonomiskt starka och diversifierade regioner samt stödja hållbar tillväxt och jobb.51 Genom policyn 
ges inte bara finansiella medel till ERDF utan även the Cohesion Fund, samt the European Social 
Fund.52  

Ansvarig för ERDF är Generaldirektoratet för regionalpolitik, vilken även benämns DG Regio. 53 
Fonden kan ge medel till åtgärder som berör konvergens, regional konkurrenskraft och arbetskraft 
samt samarbete mellan europeiska områden.54 

Bestämmelser för regionalfonden kan hittas i EU:s lagstiftning och där kan även följande stycke 
angående implementering läsas: 

 
Efficient and effective implementation of actions supported by the ERDF depends on good 

governance and partnership among all the relevant territorial and socio-economic partners, and in 
particular regional and local authorities, as well as any other appropriate body during the various stages 
of implementation of the operational programmes co-financed by the ERDF.

55
 

 

                                                           
45

 Johansson, Jörgen. (2000) Regionalization in Sweden s.125 
46

 Premfors m.fl. (2009) s.313 
47

 Bache (2004) Multilevel Governance and European Union Regional Policy i Bache & Flinders (red) Multilevel 
Governance s.166 
48

 Bache (2004)  s.166 
49

 Bache (2004)  s.166 
50

 Bache (2004) Multilevel Governnance and European Union Regional Policy i Multilevel Governance s.165-166 (citat s.166) 
51

 Europeiska Kommissionens hemsida (2010). Regional Policy/ Impact and results of Cohesion Policy 
52

 Europeiska Kommissionens hemsida ( 2010). Regional Policy/ Impact and results of Cohesion Policy 
53

 Tillväxtverkets hemsida (2009). DG Regio  
54

 Europeiska kommissionens hemsida (2010). European Regional Fund (ERDF)  
55

 Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the council of 5 July 2006 on the European 
Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 
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Kravet på regionala enheter för implementering av medel från den regionala fonden medför 
därmed att EU kan sägas vara en av de drivande krafterna bakom regionaliseringen.56 
Medlemsstaterna kan dock ha en avgörande inverkan på hur EU-direktiven implementeras; i en 
studie som presenteras på kommissionens hemsida, där partnerskapsprincipen och dess effekter 
studerats ur ett EU-perspektiv, konstateras att dessa har en avgörande betydelse för utformningen 
av partnerskapen: 

 
The Member States continue to dominate and delimit partnership functioning through their key 

roles in both negotiating programme content and in determining the extent of the horizontal 
partnership, and through their habitual roles of providing secretariats and acting as managing 
authorities.

 57
 

 
Möjligheterna för regional frihet är alltså i hög grad beroende på den institutionella omgivningen. 
Partnerskap har som form för samverkan fått ett stort genomslag då dessa fungerar som: 
 

...a formal arrangement for consultation, co-ordination and decision making at each of the 
programming stages as envisaged in the Structural Fund Regulation, but also as a significant capacity for 
joint multiorganisational action and operations in specific policy areas, sectors, regions and localities. 
Further, this capacity now often extends well beyond the remit of Structural Fund activities and is in 
many instances a key resource for regional and local development and for innovations in social policy.

58
 

 

Genom den roll som partnerskap fått genom Strukturfondsarbetet har alltså 
organisationsformen i sig fått en stor användning. Denna ökade användning kan tolkas som en 
framgång för partnerskapsarbete, vilket även den överlag positiva rapporten tycks göra. Generellt 
konstateras det även att de beslut som fattas i samband med arbetet med strukturfonderna fått en 
större legitimitet och att transparensen ökat genom partnerskapsarbetet.59 Detta säger dock inte 
mycket om partnerskapsarbetet i sig, utan snarare hur detta förhåller sig till de former som tidigare 
tillämpats.  

3.2 Nationella prioriteringar & utformning i Sverige 

Den ökade makten för regionerna medför enligt Bache utmaningar på den nationella nivån i 
implementeringsfasen, då kontrollen försvagas.60 Ur governanceperspektiv blir därmed regeringens 
uppgift i och med samhällsförändringarna ”governing without government” och svårigheterna som 
uppstår blir därför att konstruera sätt att styra dessa nätverk samt sätt att utkräva ansvar.61  

En ökad regionalisering är inte nödvändigtvis något som staten generellt motsätter sig. Enligt 
Johansson kan regionalisering även vara en medveten strategi för att uppnå effektivare 
implementering.62 Detta står explicit utskrivet i den nationella strategin där motivet beskrivs som att 
skapa en samordning mellan planer och program på nationell och europeisk nivå för att kunna skapa 
synergieffekter. 63 

Enligt Johan Quist (2007) pekar ett antal offentliga rapporter på vikten av samordning64 och mot 
bakgrund av den pressade ekonomin framhåller även SKL fördelen av samverkan med privata 
aktörer. 65  

                                                           
56

 Uyarra (2007), s.243-244 
57

 Kelleher, John, Batterbury, Sarah & Stern, Elliot. (1999) The thematic evaluation report of the partnership 
principle. Final Synthesis Report. The Tavistock Institute Evaluation Development and Review Unit s.59, 159 
58

 Kelleher, Batterbury & Stern (1999) s.156 
59

 Kelleher, Batterbury & Stern (1999) s.157 
60

 Bache, Ian. (2004) Multilevel Governnance and European Union Regional Policy i Multilevel Governance s.165-166 
61

 Rhodes (1997) s.110 
62

 Johansson, Jörgen (2000) Regionalization in Sweden s.128 
63

 Regeringen. En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.36 
64

 Quist, Johan (2001) s. 237 



11 
 

Östhol & Svensson urskiljer också två olika utvecklingsvägar: partnerskapens utveckling kan 
antingen vara regionalt eller statligt lett,66 och i Sverige konstateras att utvecklingen är statligt ledd. 
Detta medför att denna form av svenska partnerskap får ses som vad Vedung benämner ”nätverk 
med en extern pådrivare”.67 

Hur partnerskap generellt bör utformas och vilka funktioner dessa uppfyller är dock inte 
självklart. Östhol & Svensson konstaterar exempelvis i en studie av partnerskap att dessa fyller olika 
funktioner i olika stater; i Norge utgör dessa en inarbetad del av regional policy, i Danmark fungerar 
de som en bas för bildandet av ”innovativa institutioner” och i Finland bildar de en plattform för de 
policys som utarbetats. Svenska partnerskap består enligt Östhol & Svennson snarare av kontrakt 
mellan myndigheter och regionala aktörer.68  

Utifrån Gorpes resonemang kan även utformningen av partnerskap variera utifrån 
partnerskapens olika uppgifter; dessa kan få i uppgift en eller flera av följande ”Följa, övervaka och 
ev. revidera”,” skriva program”, ”fördela pottpengar” samt delta med egna medel. 69  

Lagrummet för svenska strukturfondspartnerskap utgår ifrån Lag (2007:459) om 
strukturfondspartnerskap, där det konstateras att strukturfondspartnerskapen har till uppgift att: 

 
... bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda 

strukturfondsprogrammet yttra sig över vilka ansökningar som skall prioriteras.  
Strukturfondspartnerskapets yttrande skall vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta 
handläggning.

70
 

 
Detta har dock Nutek, vilket var den tidigare benämningen på Tillväxtverket, och ESF-rådet, en 

statlig myndighet som ansvarar för förvaltningen av Socialfonden och Integrationsfonden, såväl som 
de fackliga organisationerna avrått ifrån:  

 
Nutek och Svenska ESF-rådet har i sina remissvar avstyrkt att strukturfondspartnerskapens 

prioriteringar ska vara bindande. De anför att den förvaltande myndighetens uppgifter och ansvar 
framgår av EG-bestämmelser av innebörd att det är förvaltningsmyndigheten som ska ha ansvaret för 
programmens förvaltande och genomförande. Om det överlåts till strukturfondspartnerskapet att avge 
bindande prioriteringar begränsas förvaltningsmyndighetens möjligheter att fullgöra sina uppgifter och 
sitt ansvar. Även fackliga organisationer avstyrker förslaget och ifrågasätter sina möjligheter att delta i 
partnerskap med en myndighetsutövande roll.71 

 
Organisationsstrukturen för genomförandet består i Sverige av två förvaltningsmyndigheter, 

Nutek och Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet, samt åtta strukturfondspartnerskap. 
Ekonomistyrningsverket är utsett till revisionsmyndighet.72  

Regeringen ansvarar dessutom för att inrätta övervaknings kommittéer för samtliga 
strukturfondsprogram, vidare utser regeringen även ordföranden efter en regional 
nomineringsprocess. De förslag till strukturfondsprogram som utarbetas på regional nivå lämnas till 
regeringen som sedan överlämnar förslaget till kommissionen, som godkänner det. 73 

                                                                                                                                                                                     
65

 SKL (2005), Offentligt-privat partnerskap, s.18 
66

 Östhol & Svensson (2002)  Conclusions on regional partnership and institutional change in the nordic area  i 
Östhol & Svensson Partnership responses s.240-241 
67

 Vedung (2006) s.23 
68

 Östhol & Svensson (2002) s.240-241 
69

 Gorpe (2000 ) s.27 
70

 Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap 
71

 Betänkande 2006/07: NU15 Lag om strukturfondspartnerskap 
72

 Regeringen, En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.35 
73

 Regeringen, En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.36 
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Finansiering av programmen sker genom ERDF och nationella offentliga medel. För 
regionalfondsmedlen gäller additionalitetsprincipen, vilket innebär att regionalfondsmedlen är 
avsedda komplettera nationella och regionala satsningar snarare än reducera dessa.74  

Den svenska medfinansieringen ska vara ordnad innan den förvaltande myndigheten fattar 
beslut om strukturfondsmedlen. Denna utgörs till största delen av medel från staten men beslutas av 
myndigheter på både regional och central nivå. Även medel från kommuner och landsting räknas till 

den offentliga medfinansieringen. 
75

 Privat medfinansiering ”… uppmuntras, även om den inte kan 
ersätta offentlig medfinansiering”,76 då offentlig finansiering är ett krav för att kunna få ta del av 
programmens resurser. 

Enligt lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap stipuleras att strukturfondspartnerskapen ska 
bestå av: 

 
1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i 
berörda län samt, i vissa fall, Sametinget, 
 
2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, och 
 
3. företrädare för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder,  
intresseorganisationer och föreningar.

77
 

 
Vidare har regeringen även specificerat att antalet förtroendevalda representanter ska överstiga 

antalet övriga representanter.78 

3.3 Partnerskap ur ett regionalt perspektiv 

Tillväxtregioner kännetecknas av sociala interaktioner, tillit och feed-back, vilket partnerskap i 
viss mån skulle kunna stimulera.79 Uyarra framhåller att regionerna genom att ha egna institutioner 
för ekonomisk styrning kan maximera sin konkurrenspotential80 genom närheten till andra aktörer 
samtidigt som man drar fördel av höga nivåer av tillit och gemensamma värderingar.81  

Argumentationen för ökad regionalisering baseras även på att risken ”… för att suboptimering 
och att särskilda sektorsintressen dominerar…”82 skulle kunna minskas.  Maktförskjutningen skulle på 
så sätt därmed kunna bidra till att politiken bättre anpassas till de regionala behoven och ge en mer 
effektiv resursanvändning. Detta kan kontrasteras mot en fallstudie av partnerskap i Lappland, där 
man konstaterat flera nackdelar med den regionala politiken, exempelvis ledde 
konsensusförfarandet till en låg effektivitet och problem uppstod även när den kommunala politiken 
sällan tog hänsyn till den regionala politiken. 83  

Angående partnerskapens sammansättning på länsnivå och utifrån dessas samarbeten har Lars 
Nyberg från Nutek konstaterat en rad lärdomar, vilka även skulle kunna vara tillämpliga på det mer 
omfattande strukturfondspartnerskapet:  

                                                           
74

 Rhodes (1997) s. 152 
75

 Tillväxtverket (2007). s.96 
76

Tillväxtverkets hemsida (2010), De regionala strukturfondsprogrammen 
77

 Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap 3§ 
78

 Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap 3 § 
79

 Östhol, Anders & Svensson, Bo & Halkier, Henrik (2002). Analytical framework i Östhol & Svensson 
Partnership Responses s.30 
80

 Uyarra 2007 s.244 
81

 Uyarra 2007 s.248 
82

 Ekberg, Tomas (2005). Invånarnas regioner – en förutsättning för en diskussion om folk- och självstyre i 
Tallberg, Pontus (red). Självstyre på lokal och regional nivå. Perspektiv på det lokala och regionala ansvaret för 
framtidsfrågorna. s. 141-149 (citat s 148) 
83

 Virkkala, Seija The Finnish cases – combining top-down and bottom-up partnership formation (2002). i Östhol 
& Svensson (red).. Partnership responses – Regional Governance in the Nordic states s.164 
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… att det i första hand är det traditionella näringslivet(-s organisationer) som kommer till tals. Och 

därmed är risken stor att länsstyrelserna missar mycket av det nya företagandet och också det kvinnliga 
företagandet i arbetet med tillväxtavtalen. Det är en utmaning att engagera näringslivet generellt och 
det nya specifikt.

84
 

 

Detta styrker till viss del studien från Lappland och pekar även på risken för att partnerskapen 
genom sina relationer till nuvarande företagande kan ha en konserverande effekt. Vikten av att 
engagera olika typer av aktörer konstateras även av Friberg gällande framtagning av länsstrategier 
och involvering av aktörer för regional utveckling; man bör aktivt söka upp organisationer som: 

 
… företräder kvinnor och expertis som besitter stor kunskap på detta specialområde. Sådana finns 

självklart men de som arbetat med tillväxtavtalen måste tänka i nya banor för att hitta dem.
85

 
 

Att inkludera kvinnor, och i detta fall kvinnor med en specifik kompetens, i högre utsträckning är 
enligt Friberg hur man bör gå tillväga för att uppnå jämställdhet. Den brist på riktlinjer för hur 
samverkan bör se ut medför enligt författaren legitimitetsproblem: 

 
Samverkan brister i legitimitet så länge det inte formuleras en övertygande analys som 

visar att samverkan är värd all den uppmärksamhet den får just nu. Det behövs en politisk 

doktrin om hur tillväxt bör stimuleras och vilken roll myndigheterna spelar för tillväxten.86  
 

Detta är även i linje med Gorpes argument om önskad tydlighet vad gäller vilka uppgifter som 
partnerskapen bör ha.  

4. Strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige 

Nedan redogörs för Strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige; vilka aktörer deltar i arbetet 
med strukturfonderna, framtagningsprocessen för Strukturfondsprogrammet, behandlingen av 
projektansökningar samt vilka mål och resultat som kan sägas finnas för strukturfondsarbetet.  

 
Nuvarande programperiod pågår mellan 2007-2013. Östra Mellansverige vilket inom EU går 

under benämningen ”East Mid Sweden” omfattar Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, 
Södermanlands län samt Östergötlands län. 87 Indelningen har sitt ursprung i NUTS II – indelningen, 
vilket är EU:s områdesindelning för statistik och regional utveckling,  och säger sig inte föregripa 
ansvarskommitténs arbete då strukturen endast berör arbetet inom strukturfondsprogrammen. 88  

Regeringen har i den nationella strategin konstaterat att denna och de prioriteringar som denna 
slår fast ska ligga till grund för det regionala programmet.89 Programmet utarbetas på regional och 
lokal nivå för att sedan lämnats till regeringen, som överlämnar detta till Europeiska kommissionen, 
vilken godkänner förslagen.90 

Chefen för Programkontoret i Östra Mellansverige, ett av Tillväxtverkets attesterande och 
förvaltande kontor, beskriver det regionala strukturfondsprogrammet som ett sätt för europeiska 

                                                           
84

 Nyberg Lars (1999) s.14, Vi reder ut begreppen regionala partnerskap, tillväxtavtal m.m. i Nya Perspektiv på 
tillväxt, en dokumentation från en temakonferens. Utgiven av Nutek R 1999:7 Stockholm 
85

 Friberg, Tora s.18-19 i Dolda könskontrakt i regional politik. i Nya Perspektiv på tillväxt, en dokumentation 
från en temakonferens. Utgiven av Nutek R 1999:7 Stockholm 
86 Niklasson, Eduards & Eriksson (2009) s.6 Uppföljning av de tematiska myndighetsgrupperna Är grupperna ett bra 
redskap att stärka det tvärsektoriella samarbetet för hållbar regional tillväxt?  
87

 Tillväxtverkets hemsida (2010), Om programmet Östra Mellansverige. 
88

 Regeringen, En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.33 
89

 Regeringen, En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.32 
90

 Regeringen, En nationell strategi för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 s.36 
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och nationella strategier att mötas tillsammans med ett underifrånperspektiv från den regionala 
nivån. 91

 

Strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige består av tre insatsområden; Innovativa 

miljöer, Entreprenörskap samt Tillgänglighet.92 Det finns även en strategisk inriktning på 
programmet: projekt ska syfta till stöd som ger ”ökat nyföretagande”, ”fler växande små och 
medelstora företag”, ”ökad tillgänglighet och rörlighet på arbetsmarknaden” samt stärkt IT-
struktur.93 

Partnerskapet anger även att prioritering sker på följande grunder: huruvida projektet 
stämmer överens med de regionala utvecklingsplanerna, är till nytta för små- och 
medelstora företag, är nyskapande, ger effekter på lång sikt, är gränsöverskridande, är 
trovärdigt samt ifall projektägaren har en plan som sträcker sig efter projektets slut.94 

Den totala budgeten för det operativa programmet Östra Mellansverige ligger på ca 730 miljoner 
kronor vilket får ses mot bakgrund av områdets 52 kommuner och 1,5 miljoner invånare.95 
Finansieringen är upplagd efter årsvis budget, 96 och redovisningen av hur medlen används är även 
uppdelat på insatsområdena. Störst summor satsas på Entreprenörskap, därefter kommer Innovativa 
miljöer och sist Tillgänglighet.97 

4.1 Involverade aktörer  

Partnerskapet har till uppgift att prioritera mellan olika projekt: 
 

Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift ska vara att prioritera mellan projekt, och 
därigenom säkerställa att genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet sker i enlighet med 
den strategiska inriktning som programmet anger. I detta ingår även att tillsammans med den förvaltande 
myndigheten uppmärksamma behovet av såväl samordning som avgränsning mot övriga 
utvecklingsprogram som genomförs på regional nivå.

98
 

 

För att sköta dessa prioriteringar har 19 ledamöter utsetts, vilka tillsammans ingår i partnerskapet. 
Av dessa kommer tio ifrån kommuner och landsting; två från varje län, fyra från arbetsmarknadens 
organisationer, två från länsstyrelser, en från länsarbetsnämnder samt slutligen två från 
intresseorganisationer och föreningar.99  

Ordföranden nomineras på regional nivå men utses av regeringen, och denne utser i sin tur 
ledamöterna bland de som nominerats av respektive grupper . Exempelvis består den politiska 
representationen ifrån Östergötland av två ”regionpolitiker” vilka nominerats av Östsam, en från 
alliansen och en från oppositionen.100  

För Länsstyrelsernas två platser har två ledamöter utsetts inbördes av Länsstyrelserna; platserna 
bemannas av ett länsråd från Uppsala och ett länsråd från Örebro.  101 
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 Chefen för programkontoret i Örebro. Intervju 2010-05-27 
92

 Tillväxtverkets hemsida (2010), Om programmet Östra Mellansverige. 
93

 Strukturfondspartnerskapet, Östra Mellansverige, Förslag ”Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder 
för regionalfondsprojekt” 2010-04-14 
94

 Strukturfondspartnerskapet, Östra Mellansverige, Förslag ”Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder 
för regionalfondsprojekt” 2010-04-14 
95

 Tillväxtverket (2007) Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Östra 
Mellansverige 2007-2013. Operativt program s.7 
96

 se finansieringstabell s 113 samt finansieringsplan per insatsområde s 114. 
97

 Tillväxtverket (2007) Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Östra 
Mellansverige 2007-2013.  Operativt program s.114 
98

 Tillväxtverket (2007).  s.101 
99

Regionförbundet Sörmland (2010), Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige  
100

 Ledamot nominerad av Östsam, nr 2 (2010). Intervju 2010-05-11 
101

 Huvudsekreteraren för Strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige (2010), Intervju 2010-03-31 
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Ledamöterna för intresseorganisationer och föreningar består dels av en ledamot som kommer 
från Idrottsföreningen och nominerats av Idrottsförbunden i länet, dels av en ledamot från 
Coompanion som nominerats av Handikappförbunden, Coompanion och Länsbygderåden. De 
arbetsmarknadsorganisationer som är representerade är Sveriges kommuner och landsting, 
fackförbundet SIF, landsorganisationen LO samt Lantbrukarnas riksförbund. 

Enligt huvudsekreteraren har enskilda företagare under framtagningsprocessen visat intresse att 
delta, vilket dock inte var möjligt eftersom organisationen ”Företagarna” valde att inte delta. 102 En 
av ledamöterna konstaterar att alla som sitter i partnerskapet jobbar med näringslivsfrågor på något 
sätt, men att det vore bra med någon som hade en närmare anknytning till näringslivet. 103 

Samordning av projekt i idé- och planeringsstadiet mellan länen sker genom en 
samordningsgrupp, Sekretariatet, vilkas representanter kommer från de delaktiga länens 
regionförbund respektive i förekommande fall länsstyrelse. 104 Då Västmanland saknar regionförbund 
representeras länet antingen av länsstyrelsen eller Västmanlands kommuner och landsting, VKL.105  

Programkontoret kan även det ses som en relevant aktör på den regionala nivån, och är situerat i 
Örebro. Myndigheten bereder ansökningar och prövar legaliteten, ansvarar för utbetalningar, 
kontroller, uppföljning, informera, rapportera etc. Programkontoret informerar även om möjligheten 
att söka projektmedel genom medverkan vid informationsträffar, riktade insatser till målgrupper, 
sammankomster där projektidéer diskuteras och genom försök att aktivera regionala 
utvecklingsaktörer.

106
 

4.2 Programmets framtagningsprocess  

En rad aktörer har medverkat i framtagningsprocessen, men huvudansvaret för samordningen 
har i och med ett regeringsbeslut 2006-06-29 legat på länsstyrelsen i Örebro län.107 Denna har tagit 
fram programmet och förankrat det runt om i länen. 108 

Enligt en av företrädarna för Östsam har regionförbunden vid ett antal tillfällen träffats för att 
diskutera igenom den politiska sammansättningen i partnerskapet.109 Man har strävat efter att ha en 
jämn politisk fördelning, varför aktörer både från oppositionen och de styrande har nominerats till 
posterna från regionförbunden.110 

Arbetet har enligt ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier,  haft sin utgångspunkt i ”de särskilda 
direktiven (bilaga 1 till regeringsbeslutet)” samt de förutsättningar som den nationella strategin 
pekar på.  Dessutom har samråd med Näringsdepartementet skett under framtagningsprocessen. 111 

ITPS beskriver samverkan under framtagningsprocessen enligt följande:  
 

Det lokala och regionala näringslivet, samt nationella och regionala myndigheter 
har involverats i framtagandet av programmet genom en särskild dialog och 
särskilda kontaktpersoner. T.ex. har ISA, Nutek, Vinnova och Svenska ESF-rådet 
involverats. 112 

 

En översikt av framtagningsprocessen på regional nivå kan ses i tabellen på följande sida: 
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 Huvudsekreteraren (2010), Intervju 2010-03-31 
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 Ledamot Arbetsmarknadens organisationer nr 2, intervju 2010-05-20  
104

 Länsstyrelsen Västmanlands hemsida, EU Mål 2 Östra Mellansverige, regionala fonden, 2007-2013  
105

 Huvudsekreteraren (2010), Intervju 2010-03-31 
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 Chefen för Programkontoret (2010). Intervju 2010-05-27 
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Tabell 4.2 Framtagningsprocessen 

Händelse Möte 1 - 
16/8(2007): 
förankringsmöte.   

Möte nr 2 - 24/10 (2007): 
ställer sig bakom 
programförslaget.  

Remissrunda 
3/10-
31/10(2007). 
Synpunkter 
inlämnas länsvis. 

Informationsmöten, 
som en del av 
förankringsarbetet.  

Deltagande 16 organisationer, 2 
kommuner samt 
intresseföreningen 
Berslagen. (Svenskt 
Näringsliv avböjt)113 

13 organsationer (ej 
närvarande: Svenskt 
Näringsliv, 
Hushållningssällskapen, 
LO-distrikten & Almi) 114 

33 myndigheter 
vilka finns 
representerade i 
länen. 115 

Detta har skett 
länsvis, hur många 
och vilka som deltagit 
framgår dock inte. 116

  

 

Förankringsprocessen har enligt ITPS främst skett genom att material så som 
minnesnoteringar, arbetsgruppernas arbetsmaterial, programförslag och synpunkter på 
programförslaget gjorts tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida för de inblandade 
organisationerna och myndigheterna såväl som allmänheten.117  

Framtagningsprocessen har enligt huvudsekreteraren skett under ett år genom arbete i grupper 
med olika ansvarsområden, vilket även medfört att beredskap i länen funnits när programmet väl 
sjösattes.  

Angående förankringsprocessen nämner huvudsekreteraren två större informationsmöten i 
Östergötland då uppskattningsvis hundra respektive femtio personer närvarat. Gällande hemsidan 
och förankringen där så hänvisar huvudsekreteraren till Örebros programkontor då denne inte vet 
”hur mycket det gav” . 

Huvudsekreterarens bild av framtagningsprocessen är att denna är grundmurad och väl 
förankrad, samt att framtagningsprocessen ”banade väg” för ansökningar, däribland även många 
flerlänsprojekt.  

4. 3 Behandling av projektansökningar 

Beslutsgången för ansökningar ser ut enligt följande: 
 
1. Myndigheten tar emot och bereder de projektansökningar som aktörer inom länen skickat in, 

samt prövar legaliteten i dessa.118 Man kontrollerar att medfinansiering finns, tar ställning till 
ifall ansökan stämmer med programmet för Östra Mellansverige och kan även ta kontakt 
med den/de sökande organisationerna för att ställa frågor samt ge möjlighet att 
komplettera/ändra ansökan.  Bedömning av hur väl ansökan kan sägas uppfylla de olika 
målen i programmet sker sedan på en skala mellan G-MVG, vilket presenteras för 
strukturfondspartnerskapet under mötet.119  
 

2. Sekretariatet tar sedan tillsammans med Huvudsekreteraren fram prioriteringar med 
motiveringar med hjälp av samordningsgruppen, vilket säkerställer att en avstämning görs 
med de regionala utvecklingsplanerna (RUP). Ett förslag till beslut arbetas  därefter fram. I 
princip görs en bedömning från sekretariatet samt en från samordningsgruppen. Detta kan i 
viss mån ses som dubbelarbete, vilket har kritiserats.120 
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3. Strukturfondspartnerskapet tar sedan ställning i frågan huruvida projektet ska prioriteras: 
ja/nej . Dessa strukturfondspartnerskapsmöten sker  fyra gånger per år. Handlingar skickas ut 
innan mötet och ledamöterna har därmed möjlighet att läsa både Tillväxtverkets 
(programkontorets) och samordningsgruppens bedömningar. Enligt huvudsekreteraren är 
ledamöterna olika engagerade, motiverade, intresserade och pålästa inför dessa möten. 
Beslut fattas sedan genom konsensusbeslut vilket enligt huvudsekreteraren anser  ”Funkat 
bra i stort sett” . Men ”spring på toaletten” förekommer, på så sätt att ledamöter vid enstaka 
tillfällen valt att gå ut istället för att sänka beslutet. Ibland markerar endast ledamöterna att 
de är emot i diskussionen. Vid känsliga ärenden förekommer även att ordföranden hoppar 
över dessa till efter pausen, vilket ger ”tid att prata ihop sig”. Graden på diskussionen beror 
på vilka som deltar och vad frågan gäller. Ledamöterna deltar ej i beslutet när organisationen 
de är nominerade från är sökande. Protokoll finns dagen efter beslut tillgängliga på östsams 
hemsida.121 
 

4. Därefter går ärendet åter till myndigheten, som fattar det officiella beslutet att bevilja/avslå 
ansökningarna utifrån Strukturfondspartnerskapets prioriteringar.122 

4.4 Mål & resultat för Strukturfondsprogrammet 

I det regionala strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige konstateras att:  
 

generella iakttaganden är att en förbättrad samverkan mellan kommuner och län ger ett effektivare 
resursutnyttjande.”

123
 

 
Huruvida effektivare resursutnyttjande verkligen uppstår är dock svårt att kontrollera. Det som kan 
konstateras är att medelutbetalningar för 365 mkr enligt  ett mötesprotokoll hittills är beslutade, 
vilket motsvarar 52% av budgeten, varav 145 mkr är utbetalat.124 Huvudsekreteraren konstaterar 
dock att man borde spenderat en större del av medlen, då projekt är fleråriga och en lägre grad av 
ansökningar därmed kan väntas framöver.125 

Arbetet är inriktat på att ge ”Mätbara resultat” i form av jobb och företag. Målet är att 4000 jobb 
ska skapas och att 2000 företag ska bildas. Utifrån vad som uppgetts i projektansökningarna att 
projekten kommer generera är målet inom räckhåll 3500 av 4000 jobb samt 1000 av 2000 företag. 
Dessa mått ifrågasätts av en av ledamöterna, då denne anser att det kan vara svårt att fånga 
långsiktiga effekter på detta sätt.126 

Angående fördelningen över län så finns det enligt huvudsekreteraren inget revirtänkande vilket 
denne ser som positivt. Vilka län som tilldelas mest pengar är alltså mer av en slump enligt 
huvudsekreteraren och beror enligt denne främst av inflödet av ansökningar. 

Enligt huvudsekreteraren förekommer ibland diskussioner inom strukturfondspartnerskapet  
angående vad det ordinarie systemet bör lösa utan bidrag och vilka satsningar som bör stödjas,127 
varför det kan anses oklart vad som menas med additionalitetsprincipen. 

Uppföljning sker på en mängd sätt, bland annat genom statistik från tillväxtverket, följeforskning 
av projekt och utvärdering av större projekt. Följeforskningen är dock ofta sent ute och av varierande 
kvalitet. Ytterligare kritik kan även riktas mot den överlappning som sker genom att stora projektet 
följs upp genom både följeforskning och utvärdering. Huvudsekreteraren skulle även önska att ett 
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”helikopterperspektiv” i högre utsträckning redovisades, det vill säga hur projekt passar in i helheten 
genom tidigare satsningar och överlappande satsningar. 128   

5 Strukturfondspartnerskapet ur olika perspektiv 

Ledamöterna är eniga om vad dessa representerar: de nämner angående sitt deltagande i 
strukturfondspartnerskapet i första hand  att de representerar Östra Mellansverige. Flertalet av dessa 
har inte varit inkluderade i framtagningsprocessen även om några på olika sätt deltagit i viss 
utsträckning. Ledamöterna säger sig inte ha fått några uttalade direktiv från sina respektive 
nominerande organisationer, även om en del av ledamöterna säger sig kunna arbeta utefter deras 
respektive organisationers mer generella politiska hållning eller uppdrag. 

5.1 Ur de förtroendevalda ledamöternas perspektiv 

Nedan summeras huvudpunkterna i de förtroendevalda representanternas utsagor. De 
förtroendevalda ledamöterna utgör i partnerskapet en majoritet. Nedan presenteras de olika 
ledamöternas syn på partnerskapet och huvudsakliga förslag till förändringar, i de fall dessa kan 
urskiljas.  

Grundläggande syn på partnerskapet 

Politikerna är inte endast nominerade för att representera sina respektive län utan även för att 
få en jämn politisk representation. Exempelvis representeras Östsam av en ledamot från alliansen 
och en från oppositionen.129 Ledamöterna är direkt folkvalda i sina respektive politiska kretsar, men 
mandatet att sitta i Strukturfondspartnerskapet är snarare indirekt. 

Överlag tycks frågorna vilka behandlas i strukturfondspartnerskapet vara av mindre politisk 
karaktär, exempelvis nämner en av ledamöterna att polarisering i grupper; där förtroendevalda ställs 
mot övriga ledamöter förekommit, men att partitillhörigheter är mer oviktiga.130 

Generellt sett tycks ledamöternas stöd för nuvarande organisationsform variera, exempelvis 
upplever en organisationen som hyggligt bra men aningen för byråkratisk medan en annan upplever 
att länsvis organisation skulle vara bättre. 131 Vad som kan konstateras är att organisationsformen i 
nuvarande skepnad inte upplevs som lätthanterlig.  Huvudsakligen ses bredden av representanter, 
erfarenheterna och kunskaperna detta för med sig ses som partnerskapets största tillgång. Dock kan 
även argument i linje med Gorpes förslag om att endast folkvalda bör vara med och prioritera 
urskiljas bland ledamöternas synpunkter. 

Syn på roller & sammansättning 

Överlag tycks ledamöterna dela synen på att de deltagande i Sturkturfondspartnerskapet 
förhåller sig på ett professionellt sätt gällande fördelningen av medel,132  varför nivåerna av tillit kan 
ses som relativt höga. En av ledamöterna påpekar dock att den geografiska sammansättningen är 
problematisk eftersom de fem länen inte utgör någon enhet i något annat sammanhang, vilket 
försvårar prioriteringar då kanaler för samarbete och organisation saknas i stor utsträckning.133 
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 Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige (2010), Intervju 31/3  
129 Ledamot nominerad av Östsam nr 1 (2010), Intervju 2010-05-05 & Ledamot nominerad av Östsam nr 2 

(2010), Intervju 2010-05-11 
130 Ledamot nominerad av Östsam nr 1 (2010), Intervju 2010-05-05  
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 Se bilaga 1 
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 Se bilaga 2 – Tabell 2  
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 Ledamot nominerad av Östsam nr 1 (2010) 
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Synen på huruvida deltagarna utifrån sina representationsbaser får olika roller är delad, vilket 
visserligen kan bero på hur de olika ledamöterna tolkar begreppet ”roll”. De är dock överens om att 
ledamöterna har olika erfarenheter vilka tillför partnerskapet olika saker. 134 

På skilda håll hörs till viss del avvikande historier, exempelvis nämns enskilda konflikter, att 
politiker i vissa fall förespråkat projekt inom det egna länet samt att en utveckling skett över tid och 
gått från länsperspektiv till ett Östra Mellansverige -perspektiv.135 

Politiker kan till viss del känna igen sig i att de förespråkar projekt inom det egna länet i högre 
grad, men framhåller att detta beror på den ökade kunskap och insikt som närheten till projektet 
medför,136 vilket kan ses som en trovärdig förklaring. 

En av ledamöterna uppfattar frustration från de som nominerats från föreningar och ideella 
organisationer för att det inte är lättare att få användning för samarbetet med 
strukturfondspartnerskapet i organisationerna, 137 vilket syftar på att dessa organisationer vanligen 
inte kan söka projektmedel i någon större utsträckning. 

Syn på deltagandet & resultat 

Ledamöterna upplever till stor del att de har möjlighet att påverka arbetssätt och 
ställningstaganden138, vilket då främst tycks ske under strukturfondspartnerskapens möten. 
Möjligheter finns dock att både genom kontakter innan möten och under pauser så som lunch till att 
ytterligare prata ihop sig kring frågor. Att ytterligare diskussioner sker kring arbetssätt och 
värderingar upplevs som positivt och välbehövt.  

Konsensusregeln ger dock upphov till viss missnöjdhet och kvalificerad majoritet upplever flera 
ledamöter vore bättre:139 ”Vet inte vem som bestämt det här med konsensusregeln.” 140 Kravet på 
konsensus medför även vad som kan ses som positiva aspekter; exempelvis framhåller en ledamot 
att konsensusregeln gör att man måste mer noggrant analysera sina egna ståndpunkter, då 
ställningstaganden får större konsekvenser.141 En annan ledamot framhåller att ett nej får stora 
konsekvenser för de sökanden och att människor lagt ned stora resurser på att ansöka. 142 Regeln kan 
därmed leda till större försiktighet och självkritik, vilket kan ses som positivt. Eftersom 
konsensusträvande diskussioner kan vara tidskrävande förespråkar dock flera ledamöter 
majoritetsbeslut, då detta ses som effektivare. 

Vidare upplevs deltagandet i partnerskapet olika; vikten att kunna ta kontakt/kontaktas 
framhålls, liksom fördelarna att kunna förbättra arbetssättet liksom lärandet genom 
organisationsformen, vilket dock kan ses som koncentrerat till de enskilda ledamöterna. 

Ledamöterna har upplevt svårigheter att ändra strukturen då man önskat stödja företagande vid 
lågkonjunkturen. Inom partnerskapet kom man överens om en strategi där man ville korta 
handläggningstider vilket var möjligt. Senare upptäcktes dock problem med att komma åt 
projektmedlen. 143 

Även om fördelningen av medel inte verkar vara något känsligt ämne, anser några av 
ledamöterna att länen på egen hand borde få hantera sina medel.  
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 Se tabell 2 
135 Ledamot nominerad av Östsam nr 2 (2010), Intervju 2010-05-11  
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se Bilaga 2 -  Tabell 2 - Ledamot nominerad av Östsam nr 1 (2010), Intervju 2010-05-05 
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 Ledamot nominerad av Östsam nr 1 (2010) 
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 Se tabell 2, bilaga 2 
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 Se tabell 1-3, bilaga 1-3 
140 Ledamot nominerad av Östsam nr 2 (2010), Intervju 2010-05-11  
141 Ledamot nominerad av VKL 2 (2010). Intervju 2010-05-11  
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 Ledamot nominerad av Östsam nr 2 (2010), Intervju 2010-05-11 
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 Exempelvis: Ledamot nominerad av Östsam nr 2 (2010), Intervju 2010-05-11 



20 
 

5.2 Ur övriga ledamöters perspektiv 

Enligt Gorpe bör de icke förtroendevalda ledamöterna inte vara inkluderade i det beslutande 
instansen utan snarare ge underlag genom remissinstanser och expertutlåtanden. Dessa ledamöter 
har inte fått några direktiv från sina organisationer att följa, men en del säger sig kunna följa sina 
nominerande organisationers syn på tillväxtfrågor.  Nedan presenteras de olika ledamöternas syn på 
partnerskapet och huvudsakliga förslag till förändringar, i de fall dessa kan urskiljas.  

Grundläggande syn på partnerskapet  

Ledamöterna tycks i stor utsträckning anse att partnerskapet fungerar väl, utifrån de givna 
förutsättningarna. 144Sammansättningen med den breda representationen och den bredd av 
kunskaper, erfarenheter och synvinklar som detta medför upplevs som den största tillgången inom 
strukturfondspartnerskapet. 

Angående ansökningarna tycks ledamöterna överlag vara överens om att dessa är krävande för 
de sökande samt att detta kan utgöra ett av de huvudsakliga problemen. En ledamot konstaterar 
exempelvis att entreprenörer generellt inte är några administratörer,  så om de byråkratiska kraven 
minskade tror denne att en högre tillväxt skulle kunna uppnås. 145 

En annan ledamot framhåller att projekt i vissa fall skulle kunna passa in i programmet men får 
avslag då ansökningarna inte är tillräckligt bearbetade. Denne framhåller även att ifall sökanden 
söker hjälp från programkontoret eller inte kan vara en avgörande faktor. 146 Under en intervju 
konstaterar en annan intervjuperson utifrån sina erfarenheter hitintills, att i de fall ansökningar 
uppfyller kriterierna i programmen så får de nästan alltid medel; att ifall ansökan är bra ryms det 
vanligen inom budgeten.147 

Mot bakgrund av intervjusvaren kan även framväxten av en beslutskultur inom organisationen 
nämnas, en av ledamöterna svarar på frågan om huruvida programmet ger vägledning för 
ställningstaganden, att programmet ger viss vägledning men att man främst försöker hålla sig till de 
principer man är överens om.148 Detta konstaterar även ytterligare en ledamot; att det är ”trubbigt 
med program” och att samspelet mellan ledamöterna istället är det avgörande.149  

Syn på roller & sammansättning 

Flertalet av ledamöterna tycks vara överens om att det i viss mån finns olika roller inom 
partnerskapet; även om många framhåller att ledamöterna inte har till uppgift att bevaka sina  
intressen utan att se till regionens behov i sin helhet. 150 

Angående förhållandet mellan partnerskapets förtroendevalda ledamöter och de övriga 
konstaterar en ledamot att då regionförbunden är överens blir det sällan någon större diskussion 
kring ansökningar.151 Detta kan dock givetvis till stor del bero på att de förtroendevalda utgör mer än 
hälften av ledamöterna i partnerskapet.  

Det tycks inte finnas någon osämja i partnerskapet mellan de två grupperna även om en av 
ledamöterna konstaterar vid frågan om den länsvisa fördelningen att:  
 

/…/ regionförbunden kan vara väldigt starka utifrån att man har satsat ordentligt på att göra bra och 
ordentliga underlag till ansökningar och därigenom så har man ju också fått mycket pengar.

152
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 Se tabell 1, bilaga 4 
145 Ledamot nominerad av Arbetsmarknadens organisationer nr 2. Intervju 2010-05-20 
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 Ledamot nominerad av Länsarbetsnämnderna. Intervju 2010-05-18 
147 Ledamot nominerad av Arbetsmarknadens organisationer nr 2. Intervju 2010-05-20  
148 Ledamot nominerad av Länsarbetsnämnderna. Intervju 2010-05-18  
149 Ledamot nominerad av intresseorganisationer & föreningar nr 1 (2010). Intervju 2010-04-04 
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 Se tabell 2, bilaga 2. 
151 Ledamot nominerad av intresseorganisationer & föreningar nr 1 (2010) . Intervju 2010-04-04 
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 Ledamot nominerad av Länsarbetsnämnderna. Intervju 2010-05-18 
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Om detta är rättvist vill denne dock ej diskutera, utan anser att man får utgå från att det är 
ansökningarna som bedömningen baserats på. En annan ledamot konstaterar vid samma fråga att: 
 

Vissa län är ju duktigare än andra att söka bidrag, så är det ju. Där har det byggts upp en 
organisation som kan söka bidrag.

153
  

 

Att en del län är framgångsrikare när det gäller att söka bidrag än andra kan enligt samma ledamot 
bero på personalstyrkans storlek samt hur mycket som satsas på att söka. Ledamoten kan hålla med 
om att ha ett regionförbund kan ha en inverkan på i vilken utsträckning aktörer inom länet söker 
bidrag. 154 

Statistik angående den regionala fördelningen har ibland efterfrågats av ledamöterna, ”inte av 
rättviseorsaker” utan mer för att se i vilken grad ansökningar från den delen av regionen inkommit.155 

Gemensamt för ledamöterna är att flera kommenterar behovet av att tänka efter ordentligt och 
rannsaka sig själv innan röstning eftersom de inte vill fälla projekt i onödan, då någon lagt ner massor 
med energi och resurser på att ansöka156 vilket har stora likheter med de förtroendevaldas sätt att 
resonera. 

Syn på deltagandet & resultat 

Skillnader i synsätt är även framträdande i hur ledamöterna framhåller möjligheten att söka bidrag 
via Strukturfondspartnerskapet för andra aktörer. En av ledamöterna uppger dock att denne i viss 
mån ”lobbar för att söka pengar”, en annan har via organisationen själv funderat för att söka för 
projekt men avstått på grund av brist på resurser.157 

Vidare avråder en av ledamöterna ideella föreningar från att ansöka om bidrag på grund av den 
stora administrativa bördan. Denne har själv erfarenhet från arbete med projekten och påpekar att 
den detaljkontroll och administration som projektmedlen för med sig inte går ihop med den ideella 
verksamheten, där resurser av tid är ytterst begränsade och man därmed måste proritera 
kärnverksamheten. Ledamoten uttycker förståelse för behovet av kontroll av så stora summor, men 
konstaterar att utformningen inte passar den ideella sektorn speciellt väl. 158 

5.3 Skillnader och likheter i länens förutsättningar  

Östergötland och Västmanland skiljer sig åt som län, då det inom Östergötland finns ett 
regionförbund i form av Östsam, med egen verksamhet och kraft.  Så är även fallet i Södermanland, 
Upplands och Jönköpings län. Huruvida förekomsten av ett regionförbund kan ha en faktisk inverkan 
på hur länen hanterar frågor rörande Strukturfondsprogrammet är dock oklart.  

Ledamöterna från Östergötland har enligt egen uppgift då möjligheten infinner sig, så kallade 
förmöten, vilket ej förekommer i Västmanland.159 Detta är dock ett val som görs i respektive län och 
bör inte vara relaterat till just avsaknaden av regionförbund; möten kan ju planeras in ändå. 

Västmanland representeras enligt huvudsekreteraren i strukturfondssammanhanget omväxlande 
av Västmanlands kommuner och länsstyrelsen.  

Att länsstyrelsen sköter de uppgifter som regionförbunden hanterar i de övriga länen medför 
enligt en av ledamöterna för Västmanland att man får ett något annorlunda arbetssätt jämför med 
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154 Ledamot nominerad av Arbetsmarknadens organisationer nr 1, Intervju 2010-05-18  
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 Se bilaga 1, tabell 1 
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de övriga länen. Det medför heller inte några egentliga nackdelar utan endast att arbetet blir lite mer 
tungrott och spretigare.160 Därmed tycks ledamöterna inte se några avgörande skillnader i 
förutsättningar för de två länen. Visserligen påpekas att arbetssättet skiljer sig, men detta tonas 
samtidigt ned av ledamöterna. 

Tidigare studier av Kronoberg och Kalmar län i samband med tillväxtavtal pekar dock mot att 
upplägget kan ha betydelse för partnerskapens legitimitet bland förtroendevalda:  

 
Den slutsats som kan dras av detta är att legitimiteten för det regionala utvecklingsarbetet blir 

större om arbetet leds av kommunalt förankrade förtroendevalda och inte av en statlig 
förvaltningsmyndighet.

161
 

 

 Med detta menas att kommunal förankring är att föredra framför statliga förvaltningsmyndigheter 
så som länsstyrelser. Vilka parter som upplever att legitimiteten minskar är dock oklart. De intervjuer 
som genomförts i samband med denna studie pekar endast mot att ledamöterna i partnerskapet 
upplever att organisationen i Västmanland är mer tungrodd i och med att förvaltningsmyndigheten 
deltar.  

Peters & Pierre framhåller även att legitimiteten vid multi-level governance kan vara beroende av 
en bredd  såväl politiskt som institutionellt stöd, vilket kan anses vara beroende av i vilken 
utsträckning styrningen ser till alla aktörers intressen .162 Angående organisationens legitimitet vore 
det kanske därmed intressant att studera folkligt stöd för partnerskapsmodellen  i vidare forskning 
för att få en bredare bild av legitimiteten.  

6.  Strukturfondspartnerskapets konsekvenser & möjligheter - olika perspektiv  

 Nedan presenteras och diskuteras policykonsekvenser samt demokratiaspekter utifrån teorin 
samt möjliga skillnader och likheter utifrån aktörernas förutsättningar och förhållningssätt.  

6.1 Övergripande konstateranden 

Partnerskapen möjliggör en mer flexibel och föränderlig hållning då medel tilldelas 
partnerskapen periodvis och styrdokumenten även de ändras periodvis. Det offentliga ges genom 
friheten att utforma programmen även möjlighet att efter regionala prioriteringar stödja vissa 
områden eller sektorer. Denna policyflexibilitet kan i högre grad möjliggöra innovationer, jämfört 
med en stelare och mer stabil policy. Nackdelen med flexibel policy är dock att övriga aktörer kan ha 
svårt att förhålla sig till dessa, liksom att ansvarsfördelningen blir otydlig för aktörerna inom 
partnerskapet.163 

Enligt Östhol och Svensson konstateras ofta att de regionala partnerskapen inte är problemfria 
angående beslutsförmåga, koordination och handling. Detta till trots visar deras studie att attityder 
mot partnerskapet inte påverkas av motgångarna: 

 
No matter what experience, the involved actors usually express rather strong support for the 
partnership as a principle.

164
 

 

I partnerskapet för Östra Mellansverige är stödet dock inte odelat. Synen på hur partnerskapet 
idag fungerar samt möjligheterna att förbättra funktionen skiljer sig kraftigt mellan ledamöterna. 
Dock kan det ej med ett sådant begränsat underlag beläggas att skillnaderna beror på ledamöternas 
olika ursprung/mandat.  
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Ledamöterna i strukturfondspartnerskapet tycks dock inte se den nuvarande regionen som 
optimal, då så många ser möjligheter till förbättringar. Flera förslag angående att låta 
regionförbunden istället fördela resurserna ur effektivitetssynpunkt har framförts.   

Otydligheten i ansvarsuppgifter, vilken Gorpe påpekar, är något som är kännbart även för 
ledamöterna.  Ett flertal av dessa upplever oklarheter kring vem som beslutat konsensus som 
beslutsregel samt oklarheter kring vem som bestämmer vilken nivå som medfinansieringen bör ligga 
på . 

Representanter för flera berörda parter är i huvudsak inkluderade i sammansättningen varför 
åtminstonde de intressen som dessa organisationer representerar kan anses vara tillgodosedda. Å 
andra sidan så krävs enligt Andersson m.fl. utrymme för förnyelse inom politiken165 och ett 
deltagande av engagerande aktörer skulle eventuellt kunna ge en konserverande effekt om dessa 
antas styras av sina respektive organisationers intressen.166  

I Changing Capitalisms pekar författarna på ”a change of logic”167, vilket kan ses som ett sätt att 
ifrågasätta ifall det som ses som viktigt idag även kommer vara viktigt i framtiden. Vilka industrier 
eller tjänstesektorer som har framtidens vinnande koncept är svårt att veta på förhand, varför 
lämpliga målgruppsrepresentanter kan vara svåra att välja. Detta dilemma kan dock vara svårt att 
komma ifrån då även de folkvalda ledamöterna kan se stora vinster i att fokusera på den industri som 
redan finns inom regionen. 

6.2 Aktörsskapet 

Multilevel governance, vilket kan översättas till flernivådemokrati168 fokuserar på flexibilitet, 
beslutsförmåga och effektivitet. Till viss del kan styrelseformen sägas maximera påverkansformerna 
genom möjligheterna att påverka på flera nivåer.169 

Dock kan ökad flexibilitet även medföra nackdelar: Förmågan att påverka kan även vara ojämnt 
fördelad i de fall aktörer besitter olika styrka. Formella regelverk kan i vissa fall upplevas som stela 
men har fördelen att dessa jämnar ut maktförhållanden och främjar svagare aktörer.170 Detta har inte 
kommenterats av intervjupersonerna, förutom möjligen genom att diskussionsbenägenheten 
minskar då de folkvalda redan är överens om en fråga. Däremot skulle olika styrka i detta 
sammanhang kunna tolkas som olika resurser att sätta sig in i projekt samt olika förmåga att 
argumentera för sin ståndpunkt. Som diskussionsforum blir förmåga att övertyga genom 
argumentation maktmedlet.  

Peters & Pierre framhåller i Multilevel Governance hur den flerdelade styrningen med mängden 
aktörer påverkar dessas beteenden: 

 
…multilevel governance is frequently conceived of as a game. This notion refers less to a rational 

choice inspired approach to multilevel governance but more to the idea that the relaxation of regulatory 
frameworks opens up for more strategic and autonomous behaviour among the actors. 

171
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Detta lägger fokus på aktörernas handlingar och förmåga att förhandla. Intervjupersonerna tycks 
dock i flertalet fall snarast betona Östra Mellansverige-perspektivet snarare än fokusera på vilka 
resurser det egna länet tilldelats. En av ledamöterna beskriver dock inledningsstadiet i partnerskapet 
som mer förhandlingsbetonat, vilket liknar Peters & Pierres beskrivning av flernivådemokrati, där 
beteendet kan ta formen av strategiskt handlande. 

6.3 Begränsningar & Förutsättningar 

Angående partnerskaps förutsättningar och hur väl dessa fungerar så beror detta enligt Östhol & 
Svensson i stor utsträckning på vilket institutionellt ramverk som det innefattas av.172 Detta kan ur 
ledamöternas perspektiv styrkas. En av dessa framhåller att Sverige tenderar att komplicera EU-
regler ytterligare och mer än nödvändigt. Samtidigt framhåller en annan ledamot att Sveriges 
partnerskap ur europeiskt perspektiv betraktas som framgångsrika, varför bilden av det 
institutionella ramverket i Sverige kan ses som tvetydigt. Huruvida det svenska ramverket är 
främjande eller motverkande för strukturfondspartnerskapen kan alltså ses ur olika perspektiv.   

Östhol och Svensson menar även att den strukturella omgivningen kan spela roll för 
partnerskapets möjligheter, bland annat har en studie visat att starka lokala sammanslutningar kan 
fungera som ett hot mot regionen.173 I detta sammanhang kan de starka lokala sammanslutningarna 
utgöras av länens regionförbund vilkas redan uppbyggda kanaler och upparbetade strukturer skulle 
kunna utgöra ett alternativt sätt att fördela regionala medel inom Östra Mellansverige. 

Under intervjuerna har bristen på resurser för att bearbeta och förbereda möten tagits upp som 
en begränsning av ledamöternas möjligheter. Exempelvis framhålls av en av de icke-folkvalda 
aktörerna att möjligheten att sprida kunskaperna och använda sig av sina nätverk är begränsat, då 
organisationerna på egen hand saknar resurser att finansiera det hela. Med större resurser skulle 
därmed möjligheterna att ordentligt förankra arbetet öka samt möjligöra att fler organisationer 
deltar. Vinsterna skulle enligt ledamoten vara flera: projekten skulle kunna bli bättre och mer 
innovativa samtidigt som lärandet skulle bli större. 174 Ökade resurser för ledamöterna att lägga på 
återkoppling till respektive organisationer skulle därmed kunna ses som ett sätt att komma tillrätta 
med lärandeproblematiken inom partnerskap som Gorpe pekar på. Olika aktörer kan därmed antas 
ha olika förutsättningar att inom de olika organisationerna dra nytta av samverkan i partnerskap; 
både vad gäller kunskapsöverföring och möjligheter att söka och dra nytta av projektmedel. 

Den påtalade resursbristen kan ses som problematiskt ur flera hänseenden: dels ur ett 
lärande/hållbarhetsperspektiv, då lärande inte sker i de nominerande organisationerna, samt ur 
demokrati/deltagandeperspektiv, då de som nominerat ledamöterna inte kan hålla dessa ansvariga. 
Resursfrågans vikt betonas exempelvis i rapport från Nordregio: 

 
De ansvariga aktörerna måste också ha de resurser och det handlingsutrymme som krävs för att 

över tiden utforma, följa upp och uthålligt genomföra en regionalt anpassad utvecklingspolitik.175 

 
Vem som ska ha resurser och handlingsutrymme att utforma och följa upp och genomföra politiken 
kan dock i detta fall diskuteras. Ansvaret att följa upp och utvärdera projekten ligger idag på 
programkontoret, vilka kan antas ha resurserna att bedriva sådant arbete, medan själva 
genomförandet av projekten är något som de sökande ansvarar för. Flertalet av ledamöterna vilka 
kommenterat kraven på de sökande framhåller dock att de krav som ställs på redovisning av 
utförandet är alltför stora. Detta medför en begränsning i vilka som har möjlighet att söka 
projektmedel och utesluter vissa aktörer. Utformningen av politiken har i detta fall huvudsakligen 
legat på programkontoret, men detaljer så som grad av medfinansiering och handläggningstid har 
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efter påtryckningar från strukturfondspartnerskapet ändrats. Därmed kan ansvaret för att utveckla 
utformningen ses som delat mellan partnerskapet och programkontoret. Ledamöterna tycks ha 
upplevt vissa motgångar vid försök att ändra spelreglerna gällande exempelvis handläggningstider. 
Därmed kan det konstateras att dessa inte har handlingsutrymme att förändra utformningen. 
Dessutom upplever flera ledamöter brist på resurser att lägga på arbetet med strukturfondsarbetet 
vilket kan ses som begränsande. Vem som bör ha ansvaret för utformning, uppföljning och 
genomförande kan därmed behöva förtydligas.  

Utifrån Gorpes resonemang kan denna otydlighet inte ses som överraskande då partnerskapens 
natur utifrån dennes resonemang medför otydlighet vad gäller uppgiftsfördelning. Dock pekar Gorpe 
på behovet av att tydliggöra vilka uppgifter som tillfaller vem för att effektivt kunna bedriva politik, 
vilket överensstämmer med ledamöternas önskemål. 

Östhol och Svensson konstaterar att policyresultaten är beroende av aktörernas förmåga att 
komma överens om en strategi och deras förmåga att uppbringa resurser att implementera den.176 
Då partnerskapet ville stödja företagande i regionen vid lågkonjunkturen, möjliggjordes kortare 
handläggningstider men senare upptäckte problem med att komma åt projektmedlen. Partnerskapet 
kan därmed komma överens om strategier, men förmågan att implementera dessa är beroende av 
andra aktörer. 

Bristen på förutsägbarhet är problematisk ur de traditionella förvaltningspolitiska värderingarnas 
perspektiv. Som Vedung framhåller är strukturen i nätverk till stor del informell vilket gör besluten 
mindre förutsägbara då den gemensamma plattform av värderingar och tolkningsgrunder som gör 
att strukturfondspartnerskapet efter en längre tid börjar uppleva sig som mer samspelt inte går att 
läsa sig till. 

De som söker projektmedel kan exempelvis ha svårt att förutsäga ifall deras projekt ligger inom 
ramen för strukturfondspartnerskapets verksamhet. Programmet ger visserligen en bild av vilka 
kriterier som sökande ska uppfylla, men utrymme för diskussioner finns uppenbarligen. Exempelvis 
har inom partnerskapet enligt huvudsekreteraren tidigare diskuterats vad som utgör additionalitet; 
exempelvis ifall införandet av nya och regionalt synkroniserade betalsystem samt tidtabeller för 
kollektivtrafik bör finansieras via regionalfonden eller ifall detta tillhör den ordinarie verksamheten. 
De föreskrifter som finns om offentlig medfinansiering för att kunna söka bidrag medför dock en klar 
begränsning av olika aktörers möjligheter. Mottagarna av bidragen är på grund av kravet främst 
offentliga aktörer samt aktörer som främjar näringslivet.177 Att endast offentliga aktörer kan söka 
bidrag skulle kunna ses som ett sätt att snedvrida konkurrensen alternativt ett sätt att se till att 
pengarna kommer rätt aktörer till nytta. Dessa extra resurser skulle eventuellt kunna ge det 
offentliga ett försprång gentemot fristående privata organisationer, vilka skulle kunna spela en 
liknande roll i samhället. 

Konsensusregeln medför vidare konsekvenser gällande maktfördelning. Regionaliseringen sägs 
ofta medföra en maktförskjutning till den regionala nivåns fördel från den nationella nivån, men det 
är oklart vem som har den egentliga makten i nätverk och partnerskap. Messner påpekar att makt i 
nätverk blir komplicerat då nätverken bygger på samarbete och vilja att implementera snarare än 
”enforcement”. Makt i detta sammanhang blir därmed att förfoga över resurserna samt  ”the ability 
to afford not to learn”.178 Strukturfondspartnerskapet kan därmed ses som relativt maktlöst på grund 
av beroendeställningen gentemot programkontoret gällande resurser. Intervjupersonerna framhåller 
i intervjuerna exempelvis hur partnerskapet i en ansträngning att snabba på processen lyckats 
genomdriva förändrade handläggningstider men därefter blivit tvungna att konstatera att pengarna 
inte var tillgängliga vid tidpunkten. 179 Ledamöterna kan därför inte sägas förfoga över resurserna 
fullt ut, och vilken makt dessa har kan därmed ifrågasättas. 
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Peters & Pierre framhåller även att de lösare strukturerna och konsensusförfarande kan medföra 
en ojämn maktfördelning där starka aktörer dominerar sammanslutningen, även om mindre starka 
aktörer kan få igenom vissa av sina mål.180  Så är nödvändigtvis inte alltid fallet, men Peters & Pierre 
framhåller risken snarare än förekomsten av ojämn maktfördelning: 

 
It could well be that the outcome of multi-level governance is a benign model of governing for all 

concerned; the point is that we have no guarantees that it will be benign.
181

 
 

Maktförhållandet inom partnerskapet blir till följd av konsensusregeln och det 
diskussionsbetonade arbetssättet beroende av aktörernas engagemang, argumentationsförmåga och 
kunskapsnivåer. Då ledamöterna endast arvoderas för mötestiden medför det att förberedelser och 
förmöten sker utifrån den ordinarie arbetsgivarens intresse, eller den enskilde ledamotens intresse 
och förutsättningar att sätta sig in i frågorna på dennes fritid. Detta kan därmed leda till att de 
aktörer vars nominerande organisationer och ordinarie arbetsgivare har ett intresse av 
partnerskapets arbete har bättre förutsättningar att argumentera för sina synpunkter och få 
genomslag för dessa.  

Sättet att komma överens inom parterskapet kan ses som en form av deliberation, en processdär 
argument och motiv granskas och besluten därmed bör bli bättre. 

Synen på konsensusbeslut varierar mellan ledamöterna, vilka tycks vara relativt överens att 
regeln försvårar arbetet och många förespråkar istället kvalificerad majoritet.  

Dock har även synpunkter på konsensusregeln framkommit vilka kan tolkas som fördelaktiga: 
under en intervju framhålls exempelvis att konsensusregeln ökar kravet på att komma överens182 och 
under en annan framhålls att regeln tvingar ledamöterna till noggrannare granskning av sin egen 
synpunkt.183 Peter Ehn nämner bland annat överenskommandet och samordningseffekterna som en 
av fördelarna med partnerskap: ” möjligheten att genom direkt kommunikation övertyga andra 
parter om fördelarna med ett visst förslag eller ett visst agerande.”184 Genom partnerskapsformen 
och arbetssättet med konsensusförfarande säkerställs att de projekt som finansieras via 
strukturfondsmedlen är godkända av samtliga aktörer inom partnerskapet, även om förfarandet med 
konsensusbeslut upplevs som besvärligt. I och med att återkopplingen till de nominerande 
organisationerna är relativt liten kan lärandet och kommunikationen ses som begränsat till den grupp 
av individer som ingår i partnerskapet. Det innebär att samordningseffekter främst kan ske inom 
ramarna för de projekt som hanteras inom partnerskapet.  

Tänkvärt angående en eventuell reform från konsensusregel till kvalificerad majoritet är att 
strukturfondspartnerskapet med oförändrad sammansättning av ledamöter skulle ge de 
förtroendevalda majoritet, vilket med majoritetsbeslut skulle kunna ha en avgörande betydelse. Mot 
bakgrund av regionförbundens upplevda styrka i Strukturfondspartnerskapet skulle detta därmed 
kunna minska diskussionen och därmed beslutsunderlaget. Därför kan konsensusregeln anses vara 
ett sätt att ge alla ledmöter en likvärdig ställning och främja både diskussion och konsensus. De 
förtroendevaldas majoritet i sammanslutningen kan genom konsensusregeln endast medföra att fler 
förtroendevalda kommer till tals och därigenom kan påverka de ställningstaganden och prioriteringar 
som partnerskapet gör. Konsensusregeln kan tillsammans med de övriga ledamöternas deltagande i 
konstellationen mot denna bakgrund ses som ett sätt att garantera att prioriteringarna är 
sanktionerade och godtagbara även av en bredare representation av samhället.  

Kvalificerad majoritet med möjlighet att reservera sig i protokollet skulle dock kunna ses som ett 
sätt att öka fokus på enskilda ledamöter och därmed möjligheterna till ansvarsutkrävande. 
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6.4 Demokrati & Effektivitet 

Demokrati kan enligt Thomas Denk ses ur två dimensioner; dels deltagande, att allmänheten 
deltar och därigenom har kontroll över de beslut som fattas samt dels effektivitet, att styrningen är 
effektiv. Då området är litet tenderar deltagande att vara möjligt samtidigt som effektiviteten antas 
vara lägre, och det omvända gäller för större områden. Denk konstaterar även att avvägningar får 
göras mellan de två dimensionerna, och att regionalisering vanligen medför en prioritering av 
demokrati framför effektivitet.185 

Så är dock inte alltid fallet enligt Peters & Pierre. Dessa ser risker för att det demokratiska 
styrelsesättets kärnvärden tonas ned till fördel för samförståndslösningar, konsensus och den ökade 
effektivitet i governance som förändringen antas medföra.186  

I regionaliseringsdebatten framhålls just effektivare och mer målanpassad verksamhet som 
möjliga mål i och med decentraliseringen. Tidigare studier av partnerskap betonar också 
effektiviteten som ett avgörande argument för partnerskapssamverkan i och med samordningen av 
resurser etc. Ledamöterna i partnerskapet för Östra Mellansverige framhåller dock ineffektiviteten i 
organisationen som ett problem; de ser exempelvis organisationen som tung och administrationen 
som krävs av projketsökande som alltför omfattande. Dessutom upplevs konsensusreglen som 
mindre effektiv än en majoritetsregel av ett flertal av ledamöterna . I litteraturen om partnerskap 
och samverkan framhålls och betonas istället brister relaterade till demokratiaspekter. Nedan 
illustreras i tabell 6.1 några av de punkter som tas upp som problematiska av ledamöterna i 
Strukturfondspartnerskapet respektive några av de punkter som tas upp i litteraturen:  
Tabell 6.1 Jämförelse: problem & lösningar 

 Partnerskapets huvudsakliga 
problem 

Vägar till förbättring 

Ur ledamöternas 
perspektiv 

 Tung organisation, för 
stelt 
 

 för mycket administration 
för sökande 
 

 bristande resurser 
 

 konsensusregeln   
 

 Ej möjligt att planera 
inom länet 

 Möjliggöra förändringar, 
lösare struktur 
 

 Förenkla för 
ansökningsprocessen  & 
redovisningskrav 
 

 Ökade resurser till arbetet 
 

 Kvalificerad majoritet 
 

 Decentralisera ytterligare 

Synpunkter i 
litteraturen 

 

 Bristande demokratisk 
förankring 
 

 Bristande 
ansvarsutkrävande: lösa 
regler och gemensamt 
ansvar, otydlig 
politisering,  

 

 Bristande 
lärande/hållbarhet 

 

 Endast politiker som 
beslutande/inkludera fler 
perspektiv bättre 

 Detta skulle kunna lösas 
genom anpassning till 
valperioder, tydliggöra 
kopplingar till politiken, 
omgivande organisationer, ej 
bara i individer 

 Detta skulle bli mindre 
problematiskt om lärande 
skedde även i 
organisationerna eller om 
kontinuiteten var större. 
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Som tabellen åskådliggör är det en avsevärd skillnad mellan vad ledamöterna upplever som 
problematiskt och vad som ses som mest problematiskt inom forskningen. Forskningen fokuserar på 
demokratiska aspekter snarare än de effektivitetsaspekter som ledamöterna tycks uppleva som 
problematiska. Detta kan till viss del bero på att ledamöterna befinner sig i den nuvarande modellen 
och i  större grad märker av bristerna med utformningen, medan det i litteraturen snarare diskuteras 
övergripande normativa frågor; hur modellen bör utformas. Denna diskrepans kan medföra 
konsekvenser för forskningens användbarhet, i den mån forskningen på området avser leda till 
förbättringar. Forskningen fokuseras till vilken modell som bör användas snarare än hur existerande 
modell kan förbättras. Dessutom kan det ses som problematiskt att skillnaderna i synen på problem 
som anförs medför diametralt olika lösningar för att uppnå högre effektivitet respektive demokrati.  

Då effektivitet och demokrati kan ses som sammankopplade uitfrån Denks perspektiv kan 
givetvis effektiviseringar inverka på demokratin. Detta konstaterande aktualiserar frågor av 
karaktären effektivitet gällande vad och ur vems perspektiv för att därigenom kunna diskutera hur 
effektivitet uppnås. 

Vad avses egentligen med effektivitetsbegreppet; samhällsekonomisk effektivitet, organisatorisk 
effektivitet, effektivt fattade beslut, effektiv användning av projektmedel/tidsresurser, effektiv 
ärendeberedning?  

Effektivt ur vems perspektiv är nästa fråga, härmed menas till exempel huruvida 
partnerskapssamverkan kan bidrar till effektivitet för aktörer på lokal, regional eller nationell nivå. I 
detta fall tycks flera ledamöter uppleva organisationen som ineffektiv och förespråkar ytterligare 
decentralisering för ökad decentralisering, mot bakgrund av det stelbenta samarbetet och med 
avsikten att skapa förutsättningar för långsiktigt arbete. Representanter från ideella sektorn och 
sociala ekonomin betonar vardera att det inte är effektivt för små ideella föreningar baserade på 
frivilliga arbetsinsatser att söka bidrag på grund av den stora administrativa bördan samt 
svårigheterna att hitta resurser för att möjliggöra användningen av kontaktnät och ge feedback till de 
organisationer som står bakom ledamoten. Möjligheten att söka bidrag är uppenbarligen begränsad 
för små aktörer, vilket kan ifrågasättas. Vilka är det tänkt att man vill stödja med projektmedlen? I 
samband med tillväxtavtalen har Ehn även konstaterat att de regionala aktörerna får göra avkall på 
sina ursprungliga idéer till förmån för att passa in insatser, åtgärder och projekt i mallar framtagna av 
centrala myndigheter. 187 Därigenom kan partnerskapen ses som problematiska, då avkall inte 
nödvändigtvis är vare sig enkelt eller optimalt. I detta fall får ledamöterna lägga resurser på att 
förbereda möten vilkas användning och ekonomiska värde för den egna organisationen kan 
ifrågasättas.  

Det är givetvis eftersträvansvärt att organisationen är så effektiv som möjligt, för alla berörda 
parter, i den mån detta inte bidrar till att demokratin försvagas. Ytterligare resurser skulle kunna vara 
ett sätt att öka effektiviteten, liksom att i linje med Gorpes argument öka tydligheten kring vilken 
funktion partnerskapet ska fylla. Detta skulle kunna möjliggöra att ledamöterna uppfattar den 
organisatoriska effektiviteten som högre. Vad gäller de kontrollfunktioner som tillämpas i form av 
exempelvis redovisningskrav upplevs även de som ett slöseri med resurser i hög utsträckning. 
Därmed bör det övervägas hur stort värdet av att kontrollera resursanvändningen är i förhållande till 
de resurser som de sökande måste lägga ned på att förbereda redovisningen.    

Samordning på regional nivå väntas enligt Peter Ehn medföra samordningseffekter, vilket i detta 
fall tar form genom exempelvis förbättrad kollektivtrafik över länsgränser. Detta hör till de områden 
som prioriteras inom strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige, men satsningarna tillhör 
även de frågor som diskuterats ifall detta inte hör till den ordinarie verksamheten för länen. 

Ur nationellt perspektiv kan den regionala samverkan ses som ett sätt att uppnå mer 
målanpassade åtgärder och stöd, vilket kan ses som en form av effektivitet. Detta bör definitivt vara 
fallet i och med att förfarandet medför att endast projekt vilka stämmer överens med de regionala 
planerna prioriteras. Därmed kan det regionala bestämmandet ses som ett sätt att få effektivare 
beslut. 
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6.5 Inkluderingen av intressegrupper – deltagande och demokrati 

Frågan om inkludering är en normativ fråga huruvida andra aktörer än folkvalda aktörer bör 
inkluderas samt vilka andra aktörer som bör inkluderas. Hur många intressegrupper, och därigenom 
perspektiv, som bör inkluderas kan dock diskuteras.  
 
Gorpe framhåller att prioriteringar är en uppgift för de folkvalda utifrån experters information och 
kunskap; vilket även överensstämmer med sättet att resonera i demokratiutredningen från 2001. Där 
konstateras behovet av experter kontra folkvalda enligt följande:  
 

En demokrati behöver självklart experter. Inom varje led av politiken tillför de omistliga kvaliteter: i 
debatten, i beslutsunderlagen, i genomförandet och i utvärderingen. Men experternas kunnande räcker 
inte till för att slutligt avgöra värderingskonflikter. Experterna har lättare att se svagheterna hos politiker 
än begränsningarna i sin egen expertis. Vi övertygas därför inte av demokratidefinitioner som överlåter 
beslut åt sådana aktörer som inte kan hållas ansvariga eller vars makt inte kan tas tillbaka. Vi slår vakt 
om allas rätt att delta i konfliktlösningen. Demokratins erbjudande att på detta sätt fredligt lösa 
konflikter och genom insyn och ansvarsutkrävande kontrollera hur makten utövas är oöverträffat.

188
 

 

Därmed kan enligt denna argumentationslinje slutsatsen dras att folkvalda bör sköta 
prioriteringar dras, liksom att dessa avvägningar bör vara grundade på experters utlåtanden. 
 

...increasingly complex state-society relationship in which network actors are prominent in policy 
making and the state´s primary role is policy coordination rather than direct policy control. This raises 
important questions about the challenge of governance to state power and related questions of 
democratic accountability.

189
 

 

Ett ökat engagemang bland intresseorganisationer i politiken kan även ses som ett uttryck för 
demokratisering och ökat inflytande för allmänheten. Det hävdar nätverksteoretikern Manuel 
Castell:  

 
The global civil society, made up of NGOs and other forms of aggregation of interests, organizes 

popular expression and representation, connecting to the government as the processor of these 
projects and demands in the institutional system.  Therefore, the de facto system of governance is 
broadening through citizen participation in the political dimension, and through public/partnerships in 
the management of the economy and of major global issues (e.g., social rights, the environment).190 

 
Castell framhåller därmed att allmänheten genom intresseorganisationernas inkludering i 

politiken får ännu ett sätt att påverka inriktningen på den politik som förs. Därmed menar denne att 
legitimiteten hos systemet bör öka. 191 

Inkluderingen av intressegrupper och organisationer kan även motiveras med det sviktande 
intresset för att engagera sig partipolitiskt.  Därmed skulle inkluderingen kunna ses som ett sätt att 
motverka den minskande legitimitetsbasen och ses som ett alternativt sätt att öka den demokratiska 
legitimiteten:  

 
...traditional forms of political and ideological sources of voluntary associations seem on the decline 

almost everywhere, although the patronage system continues to surround each major political party. 
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Overall, this process amounts to a shift from the political system to informal and formal associations of 
interests and values as the source of collective action and socio-political influence.192 

 

6.5.1 Perspektiv på representation i partnerskapet 

De intervjuade ledamöterna i partnerskapet tycks överlag vara nöjda med mängden perspektiv 
som inkluderats i partnerskapet och majoriteten tycks anse att bredden av representanter har en 
gynnande effekt. Endast en av ledamöterna nämner självmant bristen på yngre ledamöter mot 
bakgrund av att ledamöterna enligt denne har en medelålder uppåt 50-60 år. 193 Detta är i linje med 
Johanssons argument då denne konstaterar att försöken att inkludera ett underifrånperspektiv i 
många fall misslyckas. Bland annat påpekas att kvinnor och invandrare ofta inte inkluderas. 194 
Vad gäller partnerskapets utformning ifrågasätter en av politikerna inkluderingen av icke-folkvalda 
aktörer i beslutsprocessen och framhåller möjligheten att separera funktioner så som rådgivande 
instanser och remissinstanser från beslutsprocessen. 195  

Ledamöternas syn på representation i partnerskapet kan relateras till olika teorier om deliberativ 
demokrati  och representation, då demokratiteoretiska argument både kan användas som argument 
för och emot inkluderingen av organisationer och intressegrupper. Utformningen av 
strukturfondspartnerskapen kan därför medföra ett normativt ställningstagande om hur 
demokratiska värden kan och bör uppnås. Därmed är vilka som bör inkluderas i den grupp som sköter 
prioriteringarna mellan projektansökningarna av intresse.  

Denna fråga avgörs till stor del av vilka ledamöterna i Strukturfondspartnerskapet kan sägas 
representera och vad som utgör basen för deras legitimitet. Inom demokratiteori diskuteras bland 
annat i vilken utsträckning politiker kan sägas representera grupper de inte själva tillhör, vilket kan 
ses som intressant mot bristen på yngre representanter i Strukturfondspartnerskapet. Ett antal 
ståndpunkter med olika argument kan utifrån litteraturen urskiljas angående vilka perspektiv som 
bör vara representerade i partnerskapet. Dessa kan sägas utgöra två idealbilder eller modeller vilka 
medför konsekvenser för hur man anser att partnerskapen bör utformas: 

 
6.2 Utformning av partnerskap 

Modell  Endast folkvalda 
representanter 

Inkludering av organisationer & föreningar 

Konsekvenser  Endast politiker deltar i 
”beslutsprocessen”. 

Fler perspektiv blir representerade. 

Argument Demokratisk legitimitet 
endast hos folkvalda – 
övriga perspektiv som 
beredning och 
remissinstanser.  

Ifall inte tillräckligt många perspektiv är inkluderade 
medför detta ett representativitetsproblem. 
Ledamöterna kan ses som representanter för grupper i 
samhället, hur många och vilka grupper som inkluderas 
blir därmed av intresse. 

Argument av denna 
karaktär förekommer 
exempelvis i Gorpe 
(2006), samt 
Demokratiutredningens 
slutbetänkande (2000) 

Argument för inkludering av icke-offentliga aktörer 
hittas i ex. Castells (2005) & SKL (2005) . Friberg (1999) 
kan sägas förespråka inkludering av fler perspektiv. 
(Angående inkludering och representation; jfr även 
demokratiteoretiker så som Benhabib, Mouffe mfl.)  
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6.5.1 Processen 

Gidlund framhåller att det för att uppnå en demokratisk legitimitet krävs ett regionalt rum där 
de som berörs av politiken kan diskutera denna, vilket förutsätter öppenhet och insyn i 
sammanslutningar. Gidlund betonar även vikten av demokratiska procedurer; det vill säga 
möjligheter för medborgare att påverka politiken och utkräva ansvar, vilket Gidlund konstaterar 
försvåras vid indirekt valda representanter.196 Dessutom konstateras att även aktörernas 
självständighet har en inverkan på hur transparent systemet är och legitimitetens storlek.197 

Gidlund konstaterar vidare att den demokratiska legitimiteten ytterligare kompliceras genom 
att exempelvis länsstyrelser och myndigheter har nationella legitimitetsbaser medan 
kommunalförbunden snarare har en lokal  demokratibas.198 Detta är i högsta grad relevant med 
tanke på strukturfondspartnerskapens sammansättning av både representanter för regionförbund 
och länsstyrelser. 

6.6 Lärandeprocesser & hållbarhet 

Gorpe är skeptisk till möjligheterna att inom ramen för partnerskap  uppnå lärande och 
organisatorisk hållbarhet, vilket står i skarp kontrast till bland annat SKLs slutsatser. Partnerskap 
framhålls av dem som ett sätt att bidra till kunskapsspridning genom samverkan då detta kan bidra 
till innovationer och ökad kunskapsöverföring på grund av  samarbetet mellan offentlig och privat 
sektor.199 Flera av ledamöterna upplever att deltagandet är viktigt och givande för de organisationer 
som nominerat dem, men huruvida detta bidrar till innovationer och nyskapande kan vara svårt att 
belägga. Ytterligare bakgrund till lärandeproblematiken ges i Uyarra (2007) och styrker till viss del 
Gorpes tes. Hon menar att på grund av att institutionerna inte bygger på tidigare sammanslutningar 
saknar dessa kopplingar till existerande rutiner, vilket medför att framgång kräver tid. Institutionella 
förändringar och ökat samarbete kan därför vara svårt att vänta sig i början av ett samarbete.200  

Detta medför att samverkansformens effektivitet kan sägas vara växlande över tid.  I ett längre 
perspektiv  kan lärandet, de nya idéerna och de ökade kanaler för samarbete mellan regioner lägga 
grunden för vidare samarbete och förbättringar. På så sätt kan strukturfondspartnerskapen möjligen 
ses som effektivare på lång sikt, förutsatt att dessa ger upphov till samordnings- och synergieffekter.  

I ett kortare tidsperspektiv kan de inkörningsperioder och samarbetssvårigheter i inledningsfasen 
som intervjupersonerna pekar på visa att tidigare strukturfondsomgångar inte givit mycket kunskap 
att luta sig mot, även om en medvetenhet om tidigare förhållanden tycks finnas201. Mot bakgrund av 
ledamöternas upplevelse om inkörningsperiod  kan det dock även konstateras att visst lärande sker 
inom ramen för strukturfondspartnerskapet, men att detta i huvudsak kan antas ske på individnivå.  

I vilken grad lärande och hållbarhet är relevant för just denna form av partnerskap kan dock 
diskuteras. Mot bakgrund av programmens tydligt avgränsade tidsrymd kan det ifrågasättas om 
lärande inom de nominerande organisationerna är användbart för framtida samverkan: att 
samarbete i grupp även fortsättningsvis kräver en viss inkörssträcka är inte otroligt. Då man lär känna 
övriga ledamöter bör det bli lättare att förstå deras argument och föra en diskussion. Nyttan av att i 
organisationerna lära in det programspecifika för denna omgång kan också betvivlas. Kunskaperna 
vilka kan vara till nytta för kommande strukturfondsperioder handlar snarare om partnerskapets 
befogenheter, kunskap om de övriga ledamöternas nominerande organisationer och deras 
förutsättningar samt vad de institutionella ramarna medför för begränsningar.  

Den organisatoriska hållbarheten är dessutom beroende av externa medel; utan 
regionalfondsmedlen skulle samverkan knappast intressera aktörerna i denna utsträckning. 
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6.7 En regional röra utan politisering 

Ytterligare två problem framhålls i litteraturen om flernivåstyrning och partnerskap: de många 
regionala instanserna samt den låga graden av politisering.  

SKL framhåller att den regionala röran av olika aktörer och samverkansformer sammantaget ger 
en svåröverskådlig situation för medborgare.202 De informella samverkansmönster som 
karaktäriserar partnerskapen kan även de försvåra för medborgare att se vem som bär ansvaret för 
beslut.203 Detta kan utifrån Gidlunds perspektiv försvåra en demokratisk förankring av politiken. 
Sammanhållningen inom demos är av stor vikt liksom att diskussioner kan föras kring politiken,204 
vilket kan vara svårt att när det gäller partnerskapen och deras informella karaktär. 

Johansson påpekar även att graden av politisering är låg trots regionalpolitikens betydelse. Detta 
kan ytterligare försvåra för medborgare att utkräva ansvar.205 Den låga graden av politisering kan 
kännas igen även i Strukturfondspartnerskapet, där de förtroendevalda konstaterar att 
partibetonade debatter ytterst sällan förekommer.  

Sveriges demokratiska system bygger enligt Johansson på offentlig debatt och anonyma 
förhandlingar. I fallet med den regionala utvecklingen så kan de anonyma förhandlingarna öka på 
bekostnad av den offentliga debatten. 206 Den slutenhet som förhandlingsmiljön medför riskerar 
nämligen att minska möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande.207  

7. Slutsats  

Nedan presenteras därmed vilka slutsatser som kan dras kring hur detta partnerskapets arbete 
fungerar i praktiken och vad som är huvudproblemen för en effektiv samverkan; hur detta regionala 
exempel förhåller sig till Gorpes kritik. Slutsatser dras även angående möjliga vägar framåt. 

7.1 Slutsatser utifrån Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige 

Ledamöterna i Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige tycks uppleva att partnerskapet 
fungerar bra utifrån nuvarande förutsättningar, men att förbättringar på många sätt kan göras.  

Även om strukturfondsindelningen av länen inte ämnar föregripa en ny regionindelning, medför 
den framtida möjligheten minskade motiv att integrera länen vilket kan relateras till stigberoende; 
varför investera i gamla strukturer om ändå en ny struktur är på väg? Ovissheten om framtida 
indelning samt väl fungerande strukturer på länsnivå motiverar motvilligheten till sammanslutningen, 
och regionförbunden kan därmed ses som en konkurrerande organisationsform till de fem länens 
gemensamma strukturfondspartnerskapsarbete. 

Samverkan genom nätverk och partnerskap medför en lösare struktur byggd på tillit och 
förtroende för de valda representanterna snarare än misstro och skepticism. Bilden ledamöterna ger 
av partnerskapets möten med diskussioner och argumentation för ett bättre beslutsunderlag för 
tankarna till deliberativ demokrati, om än i expertgrupp, med granskning och skärskådande av 
argument snarare än en arena för förhandlingar. 

Samtidigt medför de lösa strukturerna och den framarbetade samsynen för vad 
Strukturfondspartnerskapen ska stimulera att samverkansformen blir mindre transparent. Visserligen 

                                                           
202

 SKL (2005) s.24 
203

 Gustafsson, Gunnel (2005). Den mångstämmiga demokratins förutsättningar och drivkrafter i Tallberg (red), 
Självstyrelse på lokal och regional nivå perspektiv på det lokala och regionala ansvaret för framtidsfrågorna 
s.32 
204

 Gidlund (1998) s.20-28 
205

 Johansson, Jörgen. (2008) De nya regionernas och den kommunala självstyrelsen – politisk organisering i 
skärningspunkten mellan lokalt och regionalt. s.89-90 
206

 Johansson, Jörgen. (2000) Regionalization in Sweden s.138 
207

 Ehn, Peter. (2004) Den styrda friviligheten  - exemplet tillväxtavtalen. s.123 



33 
 

har försök att sätta ord på den framarbetade samsynen gjorts genom prioriteringsgrunder som 
antagits i Strukturfondspartnerskapet.  

De traditionella attributen för förvaltningen som finns i en byråkrati i Webers anda, kan mot 
bakgrund av samhällsutvecklingen och nya behov, vara svåra att upprätthålla. Då dessa avsteg får 
konsekvenser för ansvarsutkrävande såväl som transparens bör man dock vara noga med att de 
fördelar med vilket dessa avsteg motiveras verkligen uppnås. 

 Legitimiteten för den horisontella styrningen kan ifrågasättas. De folkvalda ledamöterna i 
parterskapet är ursprungligen direkt folkvalda, men det mandat som dessa har i partnerskapet är 
indirekt genom regionförbunden. Vilka roller är det tänkt att har de olika ledamöterna ska fylla? 
Oklarheten är stor kring vad som från nationell sida väntas uppnås genom sammansättningen, vilket 
medför oklarhet i hur ledamöterna bör betraktas i partnerskapet; innebär deras inkludering 
vågmästarroller, expertroller, vetoroller mot oönskad politik eller uppfyller de en rent representativ 
roll? De icke folkvalda representanterna kan visserligen sägas ha legitimitet som 
målgruppsrepresentanter eller speciella kunskaper utifrån sina roller inom exempelvis 
arbetsmarknadsorganisationer men återkopplingen och ansvarsutkrävandet till de nominerande 
organisationerna är marginell och de demokratiska effekterna av att inkludera organisationerna kan 
därmed ifrågasättas. Med tanke på bristen på direktiv från respektive organisation är även dessa 
mandat relativt vaga.  Dessa kan i vissa fall sägas arbeta å medlemmarnas vägnar och med deras 
intressen för ögonen, men som bas för demokrati kan inkluderingen knappast ses. Medlemmarna i 
organisationerna saknar insyn i ledamöternas arbete och de vaga ansvarsuppgifterna vad rollen att 
representera organisationen innebär medför kraftiga svårigheter för ansvarsutkrävande. 
Inkluderingen av privata aktörer och organisationer blir därmed i det närmaste symbolisk eller ett 
sätt att göra rollspel trovärdigare. Vad som kan konstateras är att någon i sammanslutningen har en 
viss bakgrund och att denna organisations intressen i viss mån kan tillgodoses. Inkluderingen av icke 
folkvalda aktörer i strukturfondspartnerskapet kan därmed inte ses som ett sätt att fördjupa och 
utvidga demokratin. 

Utformningen av partnerskapet kan snarare ses som ett sätt att dra nytta av ledamöternas breda 
erfarenhet för att få fram de bästa besluten genom en deliberativ överläggning. Att ställa olika 
perspektiv mot varandra i en direkt diskussion kan ses som ett effektivt sätt att uppnå konsensus och 
högre kvalitet på beslut. Konsensusreglen medför ett behov att komma överens för samtliga aktörer 
och bidrar även till att diskussion förekommer i större utsträckning. Ett majoritetsförfarande skulle 
visserligen gå snabbare men skulle även kunna bidra till att kvaliteten på besluten försämras, varför 
ändrade beslutsregler inte nödvändigtvis bidrar till en högre effektivitet. Trots den upplevda 
ineffektiviteten bland partnerskapets ledamöter är i praktiken effektivitet snarare än demokratisk 
förankring resultatet av utformningen av partnerskapet och de olika aktörernas deltagande. 

7.2 Vägar framåt  

Utifrån Gorpes perspektiv är lösningen ett normativt beslut och ett val bör göras ifall 
partnerskapen bör vara beslutande eller ifall dessa endast bör ses som rådgivande till förvaltningen; 

 
I den mån detta slags samverkansorgan ska fortsätta förefaller det lämpligt att antingen löpa linan 

ut och definiera de regionala partnerskapen som styrelser, med tolkningsföreträde i de fall som 
förvaltningen lägger fram inför styrelsen, eller ta ett steg tillbaka och definiera dem som regionala råd 

knutna till förvaltningsledningen.
208

 

 
Gorpe föredrar av dessa möjligheter alternativ nummer två, det vill säga att behålla 

partnerskapen som rådgivande instanser till programkontoret. Två vägar för att förbättra den 
horisontella styrningen finns alltså: löpa linan ut och dra fördel av den lösare formen för samverkan i 
partnerskap eller att välja den traditionella modellen med rådgivande organ med fokus på 
ansvarsutkrävande och de traditionella värderingarna inom den offentliga sektorn. 
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Mot bakgrund av det förändrade förutsättningarna för offentlig sektor kan dock partnerskap ses 
som en möjlig väg framåt, under förutsättning att dessa ges förutsättningar att utnyttja de resurser 
som finns att få.  

Partnerskap och governance som styrelseformer motiveras med att lösare strukturer ger större 
flexibilitet och anpassningsförmåga, men för att kunna leverera detta behövs ett större 
handlingsutrymme för Strukturfondspartnerskapet. För att utifrån nuvarande arbetssätt och 
sammansättning fungera på ett mer optimalt sätt behövs möjligheter till anpassning utefter behov. 
Inkluderingen av andra aktörer än politiker görs mot bakgrunden av deras specifika kompetens och 
erfarenheter. Flexibilitet att kunna utnyttja denna kunskap och anpassa åtgärder mot vad 
ledamöterna upplever som områdets behov är därför viktigt.  

Strukturfondsarbetet i partnerskap har dessutom förutsättningarna att förbättras angående 
ansvarsutkrävande och transparens. Genom ökade resurser kan återkoppling till de nominerande 
organisationerna möjliggöras vilket vidgar deltagandet. Ökade resurser för att öka återkopplingen 
mellan nominerande organisationer och enskilda ledamöter skulle även kunna ses som ett sätt att 
vidga lärandet och därmed få en hållbarare organisation och högre sannolikheter för att 
kunskapsspridningen ger effekter. 

Därmed kan de brister vad gäller effektivitet och demokratisk förankring som utpekats i 
föregående stycke till stor del åtgärdas. 
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BILAGA 1 - Tabell 1. Förtroendevaldas övergripande uppfattningar om partnerskapet.
209

 

 
Ledamot 
– fråga 

Partnerskapets största 
tillgång: 

Generell syn på 
partnerskapet: 

Förslag till förändring struktur: 

Ledamot 
1  

Viljan att komma överens. 
Länsråden! 

Annan utformning skulle 
varit bättre. Föreslår även 
ökade resurser för att 
förbereda beslut. 
Konstaterar att det är 
svårhanterligt med 
konsensus. ”Väldigt 
märkligt” förutsätter 
ömsesidig välvilja. 

Politiker som beslutsgrupp – andra som 
remissinstans.  

Ledamot 
2 

Att så många olika typer 
av funktioner finns med. 
Bra att politiken är med! 
Stor erfarenhet – och har 
ju tidigare erfarenhet från 
näringsliv på olika sätt. 

Fungerar ”hyggligt bra” 
men byråkratiskt.  

Upplever att man överlag kan vara mer 
väl förberedda. Mer lättbegripligt. Slå 
ihop fonderna för att få ett 
helhetsperspektiv. Föreslår även att 
uppföljningen görs mindre rigid. 
Dessutom kan bättre indikatorer 
arbetas fram, det kan finnas ytterligare 
positiva effekter av projekt än de som 
ryms inom skapade jobb och företag. 

Ledamot 
3 

Bredden av 
representanter, från hela 
samhällslivet, kan få ta 
del av mycket kunskap 
och erfarenheter och göra 
värderingen av projekt 
utifrån ett bredare 
perspektiv. 

”Vårt sätt väcker stort 
intresse i EU” 

Bör göras mindre byråkratiskt och 
kostsamt 

Ledamot 
4 

EU-pengarna samt 
gruppen människor. 

Skulle kanske hellre se en 
länsvis utformning, för att 
möjliggöra mer långsiktig 
planering. 

En länsvis fördelning av resurser, vilket 
skulle möjliggöra framförhållning och 
planering. 
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 En av Västmanlands representanter utgörs av ordföranden i partnerskapet, men då ingen av den 
information som presenteras nedan är specifikt relaterad till ordföranderollen, redogörs för de två 
representanterna som om dessa båda endast var ledamöter. Ledamot 1-2 är nominerade av Östsam och 
ledamot 3-4 av VKL. 
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BILAGA 2 - Tabell 2. Förtroendevaldas uppfattningar 
210

 

 

Led
amot : 

Roll i partnerskapet Partnerskapets 
sammansättning 

Roller inom partnerskapet 

Ledamot 
1 

Måttligt förtjust i EU-bidrag 
egentligen – men ser ett ansvar att 
se till att de används ”så vettigt 
som möjligt”. Representerar 
Östsam, men syn på ärenden får 
avgöras mest på egen hand. 
Eventuella ”östgötaögon” genom 
beredningssammankomster i 
Östergötland. Har kontakter med 
sökanden, då de ringer och vill 
berätta om sina projekt – vilket är 
viktigt och gör det lättare att sätta 
sig in i projekten och argumentera 
för dessa på möten. 

Problematiskt hopkommet: 
5 län som inte är en enhet i 
något annat sammanhang, 
vilket försvårar 
prioriteringar. Organisation 
och samordningskanaler 
saknas i stor utsträckning. 

”Alla är ambitiösa”. Tror att 
det hela är svårgreppat för 
föreningar och ideella 
organisationer; uppfattar 
frustration för att det inte är 
lättare att få användning för 
samarbetet i 
organisationerna. Större 
kunskap: därför större 
engagemang. Politikerna är 
professionella: besitter 
genom närhet till projekten 
större kunskap; det är därför 
förespråkar projekt med 
anknytning till det egna länet.  

Ledamot 
2 

Att som politiker ha till uppgift att 
tillämpa ”sunt förnuft”. Tycker att 
regional utveckling är viktigt och 
försöker att vara neutral mot alla 5 
länen. ”Vi använder inte 
programmet” 

Fackliga företrädare, 
byråkrater, från 
arbetsförmedlingen och bra 
att politiken är med som kan 
använda sunt förnuft och 
företräda medborgarna. 
Många olika typer av 
människor. Upplever 
sammansättningen som 
bättre nu jämfört med 
tidigare, tidigare mer 
tjänstemannadrivet. 
Näringslivet saknas; även 
om till exempel politikerna 
kan ha erfarenhet från 
näringslivet från samhället. 

Ja, det har vi. De från 
länsstyrelsen har erfarenheter 
från det här tidigare – är 
byråkrater i positiv mening. 
Intressant att få inläggen från 
de fackliga organisationerna 
hur man ser på projekten ur 
deras synvinkel. Politikerna 
har ju civila erfarenheter med 
sig, är duktiga på att 
prioritera. 
De som sitter i projekten har 
erfarenhet från olika områden 
men tillämpar 
”helikopterperspektiv” och 
ser till helheten. Förekommer 
att politiker förespråkar det 
egna länet ibland, men man 
försöker bedöma projekt 
”som projekt”.  

 

Ledamot 
3 

Som politiker är jag folkvald och 
det innebär att jag i alla 
sammanhang representerar de 
människor som finns i den bygd 
som jag representerar. 
Representera allmänheten genom 
det politiska uppdraget. 
Representerar Östra Mellansverige 
i första hand, inte Västmanland. 
Avstämning mot regionala 
utvecklingsprogram görs i 

Det är bredare 
representation nu jämfört 
med den tidigare omgången. 
Lång väg att jämka ihop sig 
då det är så mycket olika 
erfarenheter , kunskaper 
och kompetenser som  
samlas; måste hitta sätt att 
arbeta och jobba ihop sig. 
Tycker det är bra med den 
breda representationen i 

Nej, jag bedömer inte att det 
finns olika roller, men 
däremot finns det finns 
tydliga erfarenheter som 
tillför partnerskapet mycket: 
från den ideella sektorn, 
erfarenheter från näringslivet, 
kommunal verksamhet etc. 
Erfarenheter som olika 
ledamöter har med sig in i 
partnerskapets möten. Tillför 

                                                           
210

 En av Västmanlands representanter utgörs av ordföranden i partnerskapet, men då ingen av den 
information som presenteras nedan är specifikt relaterad till ordföranderollen, redogörs för de två 
representanterna som om dessa båda endast var ledamöter. Ledamot 1-2 är nominerade av Östsam och 
ledamot 3-4 av VKL. 



41 
 

beredningsprocessen. partnerskapet.  
 
 
Vårt sätt väcker stor 
uppmärksamhet i EU, både 
arbetssätt och 
beslutandemodell. Vid 
diskussioner på Europanivå 
ses de svenska 
partnerskapen som en 
framgång

211
. Gynnar 

diskussionen; kan analysera 
frågor ur flera infallsvinklar 
jämfört med om alla haft 
samma erfarenheter.  

olika saker i diskussioner 
utifrån sina respektive 
erfarenheter. 
Uppdrag att se till helheten 
och representera Östra 
Mellansverige, tycker det 
fungerat väldigt väl – däremot 
kan ledamöter känna till 
projekt i det egna länet extra 
väl och tillföra detta i 
debatten. 

 
Ledamot 
4 

Ser mig som en politisk företrädare 
för VKL, och försöker bidra med 
den kunskap jag har om 
Västmanland. (Vi har inga 
förmöten eller dylikt.) 

Jag tycker att det genom att 
det ska täcka in fem län blir 
lite väl stort, men nu är det 
ju bestämt så. Och så finns 
det ju någon tanke med 
länsövergripande projekt… 
Men jag är inte säker på att 
det är så klokt alla gånger. 
Tycker det är allsidigt, 
representanter från alla håll, 
män och kvinnor. I början, 
första halvåret, lite 
förhandlingssituation på 
möten, men nu fungerar det 
annorlunda har blivit mer 
samspelta. 

Ja, det kan man väl säga. 
Länsråden är ju vana vid sitt 
bidragssystem, folk från 
kooperation och 
bondesidan… Alla kan ju bidra 
med något i de här 
diskussionerna, vilket är bra, 
det finns ju en mångfald även 
om inte alla kommer på 
möten alltid. 
Fanns tendenser att kämpa 
för hemmaplan i början, ser 
idag mer utifrån projekt, 
oavsett var de kommer ifrån. 
Men vi kan ju olika saker och 
har olika erfarenheter så det 
kan ju vara mer så än att man 
försöker gynna… 
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 Att regionala och lokala organ har så stort inflytande. 
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BILAGA 3 - Tabell 3. Förtroendevaldas uppfattningar212
 

 

Ledamot  Upplevd möjlighet att 
påverka  

Viktigt/givande för den 
nominerande organisation 

Fördelning av medel 

Ledamot 
1 

Ja, genom att argumentera 
för projekt eller genom att 
maila runt och ge ytterligare 
information/bakgrund innan 
möten. Men: dåliga 
arbetsförutsättningar – 
bygger på att man tar sig tid. 

Kan ta kontakt och kontaktas 
av sökanden, vilket är viktigt. 
Lokala förankringen viktig då 
den större regionen inte har 
samma anknytning och 
närhet. 

Ej partnerskapets ansvar – spelar 
ingen roll, ansvar att få folk att 
söka möjligen – men det sköter 
regionförbundets kansli. 

Ledamot 
2 

Ja, man har speciellt stor 
möjlighet när man vill säga 
nej. Främst under mötet, 
sällan information skickas ut 
i förväg innan. Möjligt att 
påverka arbetssättet vid 
strategimöten. 
Är man ensam och vill säga 
nej blir man kissnödig och 
går ut. Känner av innan hur 
åsikterna ligger till innan. 

Viktigt att vara med i 
processen! Ger möjlighet att 
driva frågor som kortare 
handläggningstid och 
inriktning mot strategiskt 
viktig industri. 

När vi har följt upp det ser vi att vi 
med hänsyn till antal invånare fått 
vad vi skulle ha. Så på så sätt är det 
ju bra att jag som ledamot inte kan 
tala om exakt hur mycket vi fått!  

Ledamot 
3 

Deltar i diskussionen som 
andra, vi för en sansad dialog 
och redovisar argument, 
argumenterar för projekt, 
visar på fördelar och 
nackdelar. Har som 
målsättning att landa i ett 
gemensamt 
ställningstagande. 
Möjlighet att påverka under 
diskussionen.  

Tillför mervärde genom att 
människor från olika sektorer 
i samhället för en diskussion, 
tillför alltid mycket att få ta 
del a får ta del av olika 
erfarenheter och höra deras 
analyser. Tillför också mycket 
för mig som person, genom 
att får ta del av många 
intressanta projekt. Kunskap 
och erfarenhet tillförs de 
som sitter i partnerskapet, 
vilket kommer till nytta i 
andra sammanhang. 

Det har fungerat ganska bra, har 
blivit en hyfsat jämn fördelning 
mellan länen utan att vi har suttit 
och räknat på det. Projekt ska ju 
också tillföra andra delar av 
regionen något, eller vara av ett 
allmänintresse så att man kan dra 
slutsatser av resultatet. 
VKL: Annat arbetssätt: 
länsstyrelsen också involverad i 
arbetssätter. Fungerar annorlunda 
men har ju inga nackdelar. 
Strukturen gör att det är lite mer 
tungarbetat att få till stånd projekt.   

 
  

Ledamot 
4 

Ja vi har ju möten runt 
arbetssättet då vi kommit 
överens och den typen av 
övningar. 
När det gäller besluten är det 
ju konsensus som gäller, det 
räcker med att en säger nej 
så är det ju stopp.  
Tycker att konsensusregeln 
skulle tas bort, hänger ihop 
med att det tidigare sköttes 
av länsstyrelserna och man 
ville inte köra över en 

Det handlar ju inte om 
bypolitik, att man bara 
kämpar för sina egna projekt, 
utan man måste ju se sakligt 
på det. Man får lära sig 
mycket om olika projekt… 
men det handlar mer om att 
se till att projekten får en 
schysst och någorlunda 
rättvis hantering i den mån vi 
har pengar som räcker till. 

Jag tycker det verkar fungera 
hyfsat som det gör idag. 
Ja, än så länge har det väl inte varit 
några problem för oss. Tror inte 
det spelar någon större roll när det 
gäller den här typen av frågor. Men 
i Skåne där regionala 
organisationen ser annorlunda ut 
kan man nog greppa den här typen 
av på ett annat sätt – planera mer 
långsiktigt. Kan hantera pengarna 
på ett klokare sätt och styra på ett 
annat sätt i regionen. De olika 
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 En av Västmanlands representanter utgörs av ordföranden i partnerskapet, men då ingen av den 
information som presenteras nedan är specifikt relaterad till ordföranderollen, redogörs för de två 
representanterna som om dessa båda endast var ledamöter. Ledamot 1-2 är nominerade av Östsam och 
ledamot 3-4 av VKL. 
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landshövding… Hängt med 
sen dess, skulle föredra 
majoritetsregel. Men det är 
som det är.  

länen har sina olika tänk vad man 
vill göra… Blir inte lika genomtänkt, 
kan inte styra på det viset som i 
skåne och västra götaland. Vore 
bättre att förfoga över egna 
resurser.  
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BILAGA 4 - Tabell 1. Övriga ledamöters perspektiv 
 

Ledamot : Partnerskapets största 
tillgång: 

Generell syn på 
partnerskapet: 

Förslag till förändring 
struktur: 

Representant för 
Arbetsmarknadsorg 
1 

Sammansättningen av 
oss; att vi kommer från 
olika delar av 
samhället, har olika 
bakgrund och kan 
tillföra projektet våra 
synpunkter. 
 

Partnerskapet fungerar 
generellt bra. Men det är ju 
alltid så att det finns 
förbättringspotentialer på 
olika sätt. 

Införa majoritetsbeslut. mer 
utbildning för ledamöterna, 
mer kunskap . Tror inte 
riktigt att alla projekt ger så 
många arbetstillfällen, att 
de kommer skapa speciellt 
många jobb - att fritt 
disponera resurserna skulle 
nog leda till fler jobb. Måste 
hålla sig till de riktlinjer som 
finns. 

Representant för 
Arbetsmarknadsorg 
2 

En ganska stor bredd i 
partnerskapet; 
olika bakgrund samt en 
bred kunskapsbas + 
kunniga tjänstemän 

Partnerskapet fungerar 
väldigt bra, dock väl lång 
inkörssträcka. 

Mindre byråkratiskt, föra 
det lättare att ansöka. Krävs 
mycket för att ansöka. 

Representant för 
Intresseorganisation 
1 

Den stora bredden i 
partnerskapet i form av 
ledamöternas breda 
och gedigna 
erfarenhet. 

Partnerskapet fungerar 
generellt sett bra. 

Inkludera fler perspektiv: 
yngre, invandrare, 
målgrupper t.ex. Mer 
resurser skulle ha en positiv 
inverkan på 
lärandeprocessen och 
kunna ge bättre resultat –  
genom att de nominerande 
organisationerna kan prata 
ihop sig. 

Representant för 
Intresseorganisation 
2 

Att sammansättningen 
är bred med bland 
annat lite olika 
intressen och från olika 
regioner, vilket ger ett 
bredare perspektiv på 
de medel som ska 
fördelas 

ingen enkel apparat, att 
dra runt som organisation. 
Väl förberett arbete! 

Minskad byråkrati – enklare 
söka/redovisa 

Representant för 
Länsarbetsråden 

Sammansättningen; 
och att det finns många 
kompetenser med olika 
typer av erfarenheter 
och bakgrund i 
partnerskapet 

fungerar bra utifrån de 
förutsättningar som 
partnerskapet har – består 
ju av lekmän 

- 

Representant för 
Länsstyrelserna 

Den lokala och 
regionala förankringen; 
kunskapen om de 
lokala o regionala 
förhållandena och 
deras nätverk. 

Fungerar ganska olika 
över landet. Detta 
partnerskap fungerar 
ganska bra. Klart det skulle 
gå att förenkla på olika 
sätt. Men det får vi väl 
komma till när det är dags 
att titta på nästa period.  
 

Jag tycker det är viktigt att 
staten tar en roll så att vi 
inte får för stora skillnader 
över landet, så att man har 
en hyfsat enhetlig syn på 
hur vi skapar tillväxt över 
hela landet men också att vi 
balanserar det som vi har: 
viktigt alltså att ha ett 
regionalt inflytande, men 
staten som får medlen 
måste ta ansvar för hur 
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medlen används. Nutek gör 
bara laglighetsprövning och 
inte prioriteringar… Att det 
finns så pass stor skillnad i 
vilken mängd medel vi 
förfogar i över landet 
kanske inte är alldeles 
lyckat. 
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 BILAGA 5 - Tabell 2. Övriga ledamöters perspektiv 
 
Ledamot : Roll som ledamot Partnerskapets 

sammansättning 
Roller inom 

partnerskapet 

Representant för 
Arbetsmarknadsorg 
1 

Representera de som den 
nominerande organisationen 
representerar, att se till att det 
blir arbeten i de fem länen.  
Bra projekt är det viktigaste. 

Tycker det är en relativt 
väl sammansatt grupp, 
det finns många duktiga. 
Har ju blivit mer 
homogen över tid, fler 
diskussioner i början. 

 

Ser att man 
bevakar sina intressen. 
Men man ska ju kunna 
föra sin talan, kan dock 
inte göra så i varje fall. 

Representant för 
Arbetsmarknadsorg 
2 

Har i uppdrag att tillvarata hela 
regionens intresse, 
representerar inte länet utan 
hela regionen. Försöker ha en 
dialog med de andra regionala 
råden inom organisationen. Se 
till helheten ser jag som min 
roll, och där ingår flera delar, att 
det ska finnas en infrastruktur 
som stöd till näringslivet som 
skapar fler arbetstillfällen.. Jag 
försöker också hålla en dialog 
med mina bekanta inom 
offentlig verksamhet. 

En lagom stor grupp, det 
finns en representant 
som inte är med och det 
är näringslivet. Svenskt 
näringsliv vill ju inte vara 
med  i sammanhang där 
man fattar beslut utan 
bara där man tycker, kan 
man säga generellt. 
 Alla som sitter där 
jobbar ju med 
näringslivet på något 
sätt, men vore ju bra 
med någon som satt där 
mitt i näringslivets frågor 
också.  

Bidrar gör vi ju alla 
utifrån de roller vi har, 
vi kommer ju från 
organisationer och 
politiker har ju ofta 
också yrkesroller i 
bakgrunden - så det är 
ju vår bredd som vi har 
med oss, vid enstaka 
tillfällen har jag 
uppfattat att det kan ha 
lutat åt partipolitik. 
Mycket tack vare 
ordföranden – vi 
representerar inte våra 
egna regioner utan hela 
området.  

Representant för 
Intresseorganisation 
1 

Representerar Östra 
Mellansverige och 
organisationen. Ledamöterna 
bidrar med sina olika kunskaper 
och intressen. Bidrar med insikt 
i hur ideell förening fungerar 
och ett underifrånperspektiv. 

Stor bredd: 
ledamöternas breda och 
gedigna erfarenhet. 
Fungerar generellt bra: 
”Homogena på gott och 
ont” – men flertalet 
ledamöter i övre 
medelåldern -  yngre 
perspektiv & 
målgrupper.  

Ja, ledamöterna tar på 
sig olika roller. 
Konkurrens mellan 
länen, varför 
regionförbunden ibland 
kan tendera att 
förespråka det egna 
länet. Politikerna 
tenderar att tänka 
utifrån regioner och 
strukturer, att se frågor 
ur ett uppifrån-
perspektiv. 

Representant för 
Intresseorganisation 
2 

“Jag försöker se ganska brett på 
varje ärende”; dels att de ligger 
inom programmet samt dels till 
vilken nytta de olika projekten 
tillför de olika regionerna. 

Partnerskapet har inte 
till uppgift att bevaka 
intressen, utan titta på 
regionens behov i sin 
helhet. Bra att det finns 
människor som är olika 
då, geografiskt och 
intressemässigt och kan 
se frågorna ur ett 
bredare perspektiv. 
Upplever 
sammansättningen som 
allsidig och 
representationen som 
bred.  

Nej, ej olika roller. 
Möjligen 
förekommande genom 
vad man ber 
handläggare att titta på. 
Jag skulle kunna tänka 
mig att politikerna 
”sneglar lite grann på 
någon slags rättvis 
fördelningsmodell”. 
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Representant för 
Länsarbetsråden 

Det som jag tycker är viktigt för 
min egen del är att arbeta 
utefter myndighetsuppdraget 
centralt, vilket är ganska brett 
alltifrån att hantera nya 
arbetsgivarkontakter, 
arbetssökande personer, 
varselhanteringsfrågor, så det är 
mycket arbete som är fokuserat 
just runt uppdraget arbete och 
därför så är mitt perspektiv 
mycket inriktat på 
jobbskapande och 
jobbfokuserat överlag. 
 

Utifrån vad jag upplevt 
tycker jag att det är ett 
väl sammansatt 
partnerskap. Hyfsat stort 
men bra att få influenser 
från olika håll. Och så är 
det ju också en lång rad 
tjänstemän som deltar i 
de här mötena också 
intressedrivet, men det 
får man försöka att 
balansera på ett klokt 
sätt.  
 

Ja, man tar sig gärna 
olika roller utifrån det 
man företräder och 
representerar, man 
agerar oftast inom de 
sektorer som man 
känner sig tämligen 
säker på själv. 

Representant för 
Länsstyrelserna 

Bidra med min regionala 
erfarenhet och kunskap till att 
den nationella tillväxtstrategin 
får en regional anpassning som 
passar Östra Mellansverige.  
Självklart utifrån ett Östra 
Mellansverigeperspektiv. 

Jag tycker det är en 
ganska lagom mängd. 
Man skulle ju även 
kunna tänka sig att man 
gjort om hela systemet 
och inkluderat 
näringslivet på något 
sätt, det kunde man ju 
tänkt sig i och för sig. 
Men det var ju väldigt 
svårt att få in 
intresserade från 
näringslivet. Med 
förutsättningarna som 
fanns så är det rätt bra 
ändå. 

Inte utifrån vad man 
representerar men man 
har ju olika kunskaper 
av geografiska skäl och 
sen yrkesmässiga skäl 
också. Vi ifrån 
länsstyrelsen 
representerar ju faktiskt 
staten och ska ju då ta 
lite extra hänsyn till de 
nationella 
prioriteringarna. 
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BILAGA 6  Tabell 3. Övriga ledamöters perspektiv. 
Ledamot : Upplevd möjlighet att 

påverka  
Givande för den nominerande 
organisation 

Fördelning av medel 

Representant för 
Arbetsmarknadsorg 
1 

Ja, det tycker jag. Främst 
under möten, men 
diskussioner 
förekommer även innan 
möten. Tycker det är bra 
med möten om 
arbetssätt. Vet att det är 
mycket arbete bakom 
ansökningarna; viktigt 
att ta uppgiften på allvar 
och sätta oss in och ta 
bra beslut. Och då måste 
vi ju ha mer på fötterna 
och känna oss trygga i 
oss själva. 
 

Partnerskapsarbetet är viktigt 
för organisation som ledmoten 
representerar. Ser vilken nytta 
som medlen kan göra. Men 
projekten måste 
medfinansieras också. Får 
även utbyte från 
partnerskapsarbetet i det 
huvudsakliga arbetet. 

”Vissa län är ju duktigare 
än andra att söka bidrag, 
så är det ju. Där har det 
byggts upp en 
organisation som kan 
söka bidrag.” Beror på 
storleken på 
personalstaben, hur 
mycket man satsar, samt 
hur driftiga personerna 
är. Har ju satsats mer på 
män, genom satsningar 
på mansdominerade 
yrken. 
 

Representant för 
Arbetsmarknadsorg 
2 

Ja, kontinuerliga dialoger 
kring arbetssättet och 
öppenhet och lyssnande 
vid genomgången av 
ansökningarna. Vi ska ju 
fatta konsensusbeslut, 
och det händer att man 
ändrar inställning. 
Finns även möjlighet att 
prata under pauser och 
ringa innan, men då man 
jobbar för regionens 
bästa behövs inte ”den 
typen av lobbyarbeten”: 
bra dialog runt bordet. 
 

Ja organisationen företräder ju 
många medlemmar, och det är 
ju för våra medlemmar i grund 
och botten som det är viktigt 
att vi är delaktiga, finns ju 
inget egenintresse för 
organisationen så att säga, 
men för våra medlemmar finns 
det ju det – det handlar ju om 
arbetstillfällen i slutändan! 

Regional fördelning har 
ibland efterfrågats, inte 
av rättviseorsaker utan 
mer för att titta på om 
man fått ansökningar 
från den delen av 
regionen. Tittar mer på 
manligt och kvinnligt i så 
fall. Har man en bra 
ansökan ryms det inom 
våra ramar, så har det 
sett ut hitintills. 

Representant för 
Intresseorganisation 
1 

Under de diskussioner 
som äger rum vid 
partnerskapets möten.  

Ja, ger en möjlighet för 
organisationen att få insyn i 
partnerskapet och möjlighet 
att påverka arbetet.  

Fördelningen spelar 
ingen större roll, Sverige 
är så litet att projekten 
spiller ut på andra 
områden ändå. 

Representant för 
Intresseorganisation 
2 

Ja, måste vara överens 
för att bifalla och om 
man har några 
synpunkter gällande 
arbetssätt lyssnar 
styrelsen och 
ordföranden. 
Omsorgsfullt utformat 
”vad gäller ge oss bästa 
möjliga förutsättningar”. 

Det handlar väldigt lite om 
projekt med anknytning till de 
organisationer som nominerat 
ledamoten.  

Är upp till regionerna att 
vara aktiva och söka 
projektmedel! Finns inte 
någon strikt 
bestämmelse hur mycket 
som ska gå till de olika 
regionerna – beror på 
hur många lämpliga 
projekt som finns och hur 
många man orkar 
genomföra.  

Representant för 
Länsarbetsråden 

Vi har ju strävat efter 
konsensus, och är någon 
emot beslutet så faller 
det. Innebär ju att 

Ja, det handlar ju om 
uppdraget att vara delvis 
jobbskapande, vara med i 
omställningssituationer och de 

”Nej, men 
regionförbunden kan 
vara väldigt starka utifrån 
att man har satsat 
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diskussionerna ofta går i 
den riktningen. 
Förekommit 
diskussioner, brukar inte 
uppskattas speciellt väl 
att man försöker påverka 
andra.  

 

pengarna som finns inom 
verksamheten kan vara 
bidragande till att man kan 
göra mer eller större projekt 
eller bättre insatser eller något 
liknande.  

 

ordentligt på att göra bra 
och ordentliga underlag 
till ansökningar och 
därigenom så har man ju 
också fått mycket 
pengar.” Om det är 
rättvist eller ej vill jag 
inte tala något om. Får 
utgå från att det är 
ansökningarna som man 
baserar bedömningen på. 

Representant för 
Länsstyrelserna 

Ja, det tycker jag - 
genom att argumentera 
för eller eventuellt mot 
under diskussioner 
under mötestid.  

Ja, det tycker jag nog att man 
kan säga. Man får ju kunskap 
om vad det är för tillväxt 
projekt som pågår och hur de 
går. Tycker det är naturligt att 
länsstyrelserna är med, 
pengarna kommer ju 
ursprungligen från staten och 
då ska ju staten på något sätt 
vara representerad också på 
något sätt i prioriteringarna. 

Någon länsvis fördelning 
finns ju officiellt sett inte. 
Vissa sektorer kan man 
satsa mer på: 
jämställdhet, utbyggnad 
av infrastruktur av 
bredband 
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Bilaga 7 – Intervjufrågor Intresseorganisationer 
 

Intervjufrågor  

 
 

1. Hur skulle du beskriva partnerskapets uppgift?  

 
2. Vad ser du som partnerskapets största tillgång? 

 
3. Hur upplever du att partnerskapets arbete fungerar generellt? 

 
4. Hur kommer det sig att just du blev involverad i partnerskapet? Och har du på något sätt varit 

involverad i framtagningsprocessen av programmet? Om ja, hur? 

 
5. Hur skulle du beskriva din roll som ledamot? På vilket sätt representerar du organisationerna som 

nominerat dig? (Ex. Hur går du tillväga för att ta ställning till de olika förslagen?  Direktiv från 

organisationerna? Ger programmet tillräcklig vägledning inför prioriteringar bland projekt?) 

 
6. Upplever du att engagemanget i partnerskapet är viktigt för organisationerna som nominerat dig? Om 

ja, på vilket sätt? 

 
7. Gör du eller din organisation på något sätt aktörer uppmärksamma på möjligheten att söka 

projektmedel? 

 
8. Vilken typ av projekt tycker du att partnerskapet främst bör satsa på? Ser du några satsningar som är av 

särskilt stor vikt för organisationerna som nominerat dig? (Något av område som är viktigare än de 

andra?) 

 
9. Upplever du att det finns olika roller inom partnerskapet? Om ja, hur skulle du beskriva de olika 

representanternas roller? Har olika ledamöter någon specifik roll i diskussion & beslut och bidrar de 

med något specifikt - i så fall vad?  

 
10. Upplever du att du har möjlighet att påverka partnerskapets beslut och arbetssätt? Om ja - på vilka sätt 

och när upplever du att du har möjlighet att påverka/övertala ledamöter att stödja förslag? Ex. innan 

möten, under mötet, under paus/lunchtid under möten 

 
11. Hur hanteras oenigheter inom partnerskapet? Ex. Hur upplever du att kravet på konsensusbeslut 

påverkar dina och andras ställningstaganden? Vad gör du ifall du inte vill stå bakom beslutet? 

 
12. Hur upplever du fördelningen av medel? Ex. Spelar den länsvisa fördelningen någon roll? Någon sektor 

som borde satsas mer på än vad som görs idag? 

 
13. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 8 – intervjufrågor ställda till politiker Östsam 

 

Intervjufrågor  

 
 
1. Hur skulle du beskriva partnerskapets uppgift?  

 
2. Vad ser du som partnerskapets största tillgång? 

 
3. Hur upplever du att partnerskapets arbete fungerar generellt? 

 
4. Hur kommer det sig att just du blev involverad i partnerskapet? Och har du på något sätt varit 

involverad i framtagningsprocessen av programmet? Om ja, hur? 

 
5. Hur skulle du beskriva din roll som ledamot? På vilket sätt representerar du som folkvald 

Östsam/allmänheten? (Ex. Hur går du tillväga för att ta ställning till de olika förslagen?  Direktiv från 

Östsam? Ger programmet tillräcklig vägledning inför prioriteringar bland projekt?) 

 
6. Upplever du att engagemanget i partnerskapet som viktigt för dig som folkvald/representant för 

Östsam/Östergötland? Hur? 

 
7. Vilken typ av projekt tycker du att partnerskapet främst bör satsa på? Ser du några satsningar som är av 

särskilt stor vikt för Östsam/Östergötland? (Något av område som är viktigare än de andra?) 

 
8. Upplever du att det finns olika roller inom partnerskapet? Om ja, hur skulle du beskriva de olika 

representanternas roller? Har olika ledamöter någon specifik roll i diskussion & beslut och bidrar de 

med något specifikt - i så fall vad? Exempelvis intresseorganisationerna.  

 
9. Anser du att de de politiska ledamöterna för de olika länen förespråkar projekt med anknytning till 

deras respektive län i högre utsträckning än andra projekt? Och upplever du att ledamöterna för de 

olika organisationerna förespråkar projekt inom deras respektive sektorsområde i högre utsträckning 

än andra projekt? 

 
10. Upplever du att du har möjlighet att påverka partnerskapets beslut och arbetssätt? Om ja - på vilka sätt 

och när upplever du att du har möjlighet att påverka/övertala ledamöter att stödja förslag? Ex. innan 

möten, under mötet, under paus/lunchtid under möten 

 
11. Hur hanteras oenigheter inom partnerskapet? Ex. Hur upplever du att kravet på konsensusbeslut 

påverkar dina och andras ställningstaganden? Vad gör du ifall du inte vill stå bakom beslutet? 

 
12. Hur upplever du fördelningen av medel? Ex. Spelar den länsvisa fördelningen någon roll? Någon sektor 

som borde satsas mer på än vad som görs idag? 

 
13. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 9 – Intervjufrågor Västmanland 
 
Intervjufrågor  

 
 
1. Hur skulle du beskriva partnerskapets uppgift?  

 
2. Vad ser du som partnerskapets största tillgång? 

 
3. Hur upplever du att partnerskapets arbete fungerar generellt? 

 
4. Hur kommer det sig att just du blev involverad i partnerskapet? Och har du på något sätt varit 

involverad i framtagningsprocessen av programmet? Om ja, hur? 

  
5. Hur skulle du beskriva din roll som ledamot? På vilket sätt representerar du som folkvald 

allmänheten/västmanlands kommuner och landsting? (Ex. Hur går du tillväga för att ta ställning till de 

olika förslagen?  Direktiv från Västmanlands kommuner och landsting? Ger programmet tillräcklig 

vägledning inför prioriteringar bland projekt?) 

 
6. Upplever du att engagemanget i partnerskapet som viktigt för dig som folkvald/representant för 

Västmanland/Västmanlands kommuner och landsting? Hur? 

 
7. Vilken typ av projekt tycker du att partnerskapet främst bör satsa på? Ser du några satsningar som är av 

särskilt stor vikt för Västmanlands kommuner och landsting/Västmanland? (Något av område som är 

viktigare än de andra?) 

 
8. Upplever du att det finns olika roller inom partnerskapet? Om ja, hur skulle du beskriva de olika 

representanternas roller? Har olika ledamöter någon specifik roll i diskussion & beslut och bidrar de 

med något specifikt - i så fall vad? Exempelvis intresseorganisationerna.  

 
9. Hur upplever du partnerskapets sammansättning? (Ex. För få/för många perspektiv?) 

Gynnar/missgynnar heterogeniteten/homogeniteten ställningstaganden och diskussioner på 

partnerskapets möten? 

 
10. Anser du att de de politiska ledamöterna för de olika länen förespråkar projekt med anknytning till 

deras respektive län i högre utsträckning än andra projekt? Och upplever du att ledamöterna för de 

olika organisationerna förespråkar projekt inom deras respektive sektorsområde i högre utsträckning 

än andra projekt? 

 
11. Upplever du att du har möjlighet att påverka partnerskapets beslut och arbetssätt? Om ja - på vilka sätt 

och när upplever du att du har möjlighet att påverka/övertala ledamöter att stödja förslag? Ex. innan 

möten, under mötet, under paus/lunchtid under möten 

 
12. Hur hanteras oenigheter inom partnerskapet? Ex. Hur upplever du att kravet på konsensusbeslut 

påverkar dina och andras ställningstaganden? Vad gör du ifall du inte vill stå bakom beslutet? 

 
13. Hur upplever du fördelningen av medel? Ex. Spelar den länsvisa fördelningen någon roll? Någon sektor 

som borde satsas mer på än vad som görs idag? 

 
14. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga?   
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Bilaga 10 – Intervjufrågor, övriga ledamöter 
 
1. Hur skulle du beskriva partnerskapets uppgift?  

 
2. Vad ser du som partnerskapets största tillgång? 

 
3. Hur upplever du att partnerskapets arbete fungerar generellt? 

 
4. Hur kommer det sig att just du blev involverad i partnerskapet? Och har du på något sätt varit 

involverad i framtagningsprocessen av programmet? Om ja, hur? 

 
5. Hur skulle du beskriva din roll som ledamot? På vilket sätt representerar du 

organisationen/organisationerna som nominerat dig? (Ex. Hur går du tillväga för att ta ställning till de 

olika förslagen?  Ex ges några direktiv från organisationen/organisationerna du representerar eller 

möten angående verksamheten? Ger programmet tillräcklig vägledning inför prioriteringar bland 

projekt?) 

 
6. Upplever du att engagemanget i partnerskapet är viktigt för organisationerna som nominerat dig? Om 

ja, på vilket sätt? 

 
7. Gör du eller de organisationerna som nominerat dig på något sätt aktörer uppmärksamma på 

möjligheten att söka projektmedel? 

 
8. Vilken typ av projekt tycker du att partnerskapet främst bör satsa på? Ser du några satsningar som är av 

särskilt stor vikt för de organisationer du representerar? (Något av område som är viktigare än de 

andra?) 

 
9. Upplever du att det finns olika roller inom partnerskapet? Om ja, hur skulle du beskriva de olika 

representanternas roller? Har olika ledamöter någon specifik roll i diskussion & beslut och bidrar de 

med något specifikt - i så fall vad?  

 
10. Hur upplever du partnerskapets sammansättning? (Ex. För få/för många perspektiv?) 

Gynnar/missgynnar heterogeniteten/homogeniteten ställningstaganden och diskussioner på 

partnerskapets möten? 

 
11. Upplever du att du har möjlighet att påverka partnerskapets beslut och arbetssätt? Om ja - på vilka sätt 

och när upplever du att du har möjlighet att påverka/övertala ledamöter att stödja förslag? Ex. innan 

möten, under mötet, under paus/lunchtid under möten 

 
12. Hur hanteras oenigheter inom partnerskapet? Ex. Hur upplever du att kravet på konsensusbeslut 

påverkar dina och andras ställningstaganden? Vad gör du ifall du inte vill stå bakom beslutet? 

 
13. Hur upplever du fördelningen av medel? Ex. Spelar den länsvisa fördelningen någon roll? Någon sektor 

som borde satsas mer på än vad som görs idag? 

 
14. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 11- Intervjufrågor, Programkontoret, Örebro 
 

Intervjufrågor  

 

1. Hur skulle du beskriva programkontorets & partnerskapets uppgifter?  

 

2. Från partnerskapets sida tycks det råda viss förvirring angående vem som fattar beslut kring 

beslutsregler, medfinansiering etc samt motiven till besluten. Hur ser du/programkontoret på det?  

 

3. Vad ser du som partnerskapets största tillgång/programkontorets största tillgång? 

 

4. Hur upplever du att partnerskapets arbete fungerar generellt  - och hur upplever du att samarbetet 

mellan partnerskapet och programkontoret fungerar?  

 

5. Kan samarbetet och processen på något sätt förbättras? Hur, i så fall? 

 

6. På vilket sätt har du/programkontoret varit involverade i framtagningsprocessen av programmet? 

 

7. Gör du eller någon annan vid programkontoret på något sätt aktörer uppmärksamma på möjligheten 

att skicka in projektansökningar? 

 

8. Vilken typ av projekt tycker du främst bör satsas på? 

 

9. Hur upplever du beviljandet av projektmedel fördelningsmässigt? (Ex. Spelar den länsvisa fördelningen 

någon roll?) 

 

10. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga eller betona?  

 

 
 


