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Abstract 
This study is about the decision-making processes in Sweden and Finland related to European 

Regional Development Fund (ERDF), which is a part of the European Union cohesion policy. 

We have studied how two variants of decision-making processes differ in terms of efficiency and 

outcome. The two variants of decision-making we have analyzed is the swedish process with 

politicians as decision makers, and the finnish process with public officials as decision makers. 

In our study we have used three indicators set by the European Commission to measure how well 

Sweden and Finland meet their target for the operating program of 2006-2013. The indicators 

used are as follows: new jobs, numbers of start-ups supported and number of research and 

technological development”. To measure these indicators we have used data from the European 

Commission. Our main conclusion is that there is a difference in outcome and efficiency 

depending on the decision-making process. In this project, where Sweden and Finland was 

compared to each other, Sweden with the more democratic legitimized process showed better 

outcome compared to Finland with the technocratic process. 
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1 Inledning 

Sammanhållningspolitiken står för en stor del av Europeiska unionens (EU) budget. Ett av 

EU:s verktyg för att implementera sammanhållningspolitiken är Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) vars syfte är att stärka ekonomisk och social sammanhållning i 

EU genom att stimulera utveckling samt korrigera bristande balans mellan unionens 

regioner1. Detta görs med investeringar inom prioriterade områden, exempelvis (1) 

innovation och forskning, (2) koldioxidsnål ekonomi och (3) stöd till små och medelstora 

företag (Europeiska kommissionen u.å.). Då ERUF har som syfte att korrigera obalans 

utvecklingsmässigt mellan regioner får olika regioner olika stor pott av medlen. Det är inte 

bara stor skillnad i tilldelade medel mellan länder, utan ofta är det också skillnad inom länder 

eftersom de ofta består av flertalet regioner med olika förutsättningar och utvecklingstakt. 

 

Det är relativt okänt vad ERUF och övriga strukturfonder investerar i och vad det får för 

resultat, men för programperioden 2000-2006 skapades uppskattningsvis 640 000 jobb till 

följd av stöd till företag, där stödet stod för ungefär 60% av finansieringen. Det innebär att 

investeringarna bidrog till att över 1 miljon nya arbetstillfällen uppkom runt om i EU 

(Europeiska kommissionen 2010, s. 161). På så vis är ERUF en viktig del för medlemsstater 

och regioner genom fler antal jobb och arbetstillfällen som fonderna skapar. 

 

För att nå goda resultat och avkastning (i detta sammanhang exempelvis nya jobb och 

företag) är det viktigt med effektiva och strategiska investeringar. Beslutsprocessen för dessa 

investeringar är därför mycket viktiga. Från EU:s sida introducerades partnerskapsprincipen, 

vilket innebär att de aktörer som är mest berörda och kunniga om regionen ska delta i 

beslutsprocessen. På så sätt skulle legitimiteten för strukturpolitiken öka. Dock finns det inte 

någon konsekvent enhetlig beslutsprocess för hur medel från ERUF ska investeras. Mycket 

av detta beror på medlemsstaternas olika administrativa förmåga samt skillnader i 

institutionell struktur och politiska kultur (Europeiska kommissionen 2012, s. 2). 

Organisationer kan i alla medlemsstater söka medel ur ERUF för att genomföra insatser som 

är i linje med de av Europeiska kommissionen prioriterade områden, men processen från 

ansökan till beslut ser olika ut i medlemsstaterna. Hur dessa beslut går till och vem eller vilka 

det är som fattar dem är centrala delar i denna undersökning.  

                                                
1 Regioner i europeisk bemärkelse är inte detsamma som svenska län eller regioner. EU har egna regioner, så 

kallade NUTS2-områden, som normalt innehåller fler än ett län eller motsvarande. 
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Vissa länder har system för detta som i det närmaste kan definieras som legalbyråkratiska, det 

vill säga att ärenden bereds och beslutas av tjänstemän med grund i enhetliga och precisa 

regler för vad som ska beviljas (Rothstein 2010, ss. 17-18; 23). Andra medlemsstater har 

system som har likheter med det Bo Rothstein kallar den professionella modellen med 

experter inom ämnet som beslutar var medlen ska investeras (2010, ss. 18-19; 23). Mindre 

vanligt är det med processer där förtroendevalda politiker tar beslut om dessa medel, likt det 

som Rothstein kallar den politikerorienterade modellen (2010, ss. 20-21; 23). Sverige är 

tämligen unika i det avseendet, då det är församlingar med majoriteten politiker som efter 

diskussion och överläggningar beslutar om ERUF-medel i plenum. 

 

Demokrati är generellt tolkat som ett tillvägagångssätt för beslutsfattande där alla deltagande 

behandlas som jämlikar, där alla har rätt att uttrycka sin åsikt för att sedan resonera sig fram 

till beslut. Demokrati i detta avseende är ett sätt att fatta beslut kollektivt av de som är 

berörda av det ämne det ska fattas beslut om. Den representativa demokratin kan utifrån den 

strategiska aspekten motiveras med att beslutsfattare är tvungna att ta hänsyn till de flestas 

intressen och åsikter och därmed ha folkets bästa för ögonen (Christiano 2015). En av 

kärnorna i deliberativa demokratin och ett huvudsakligt argument för den är att det beslut 

som efter resonemang tas är det bästa möjliga av de förslag som bordlagts. Detta eftersom 

alla fått möjligheten att tycka till, yttra sig och kritisera varandras förslag (Cohen 2007, s. 

219-222; 1997, ss. 72-75). Å andra sidan finns det röster som hävdar att demokrati som vi 

känner den idag gjort sitt och bör förändras. Bland annat resonerar Jason Brennan (2017) att 

det demokratiska styrelseskicket inte är bra då det leder till dåliga beslut. Ett styrelseskick bör 

inte vara grundat i väljarna som många gånger är obildade. Istället bör legitimiteten i besluten 

vara byggd på sakkunskap (Brennan 2017), det vill säga expertkunskap. Oenighet i debatten 

om de mer demokratiskt legitimerade beslutsprocesserna genererar bättre eller sämre beslut i 

förhållande till andra tänkbara styrelseskick som exempelvis legalbyråkratiska eller 

professionella, är därmed påtaglig. Med vårt resultat hoppas vi kunna bidra i denna debatt. 

 

De nationella beslutsprocesserna för investeringar ur ERUF är intressanta att undersöka då de 

kan ses i ljuset av ovan förda diskussion med å ena sidan legalbyråkrati med tillhörande 

sakkunskap och å andra sidan representativ demokrati med förtroendevalda representanter. 

Detta då beslutsprocesserna för investeringar ur ERUF är olika i EU:s medlemsstater, där 

vissa stater har processer där sakkunniga tjänstemän förlitas ta besluten. Det finns stater där 

besluten istället legitimeras med en högre grad av demokratisk förankring.  
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De fall som står i fokus i vår studie är Sverige och Finland. Sverige är intressant med 

anledning av att beslutsprocessen för investeringar ur ERUF är unikt i detta sammanhang, då 

en politisk församling beslutar om dessa. Den svenska processen vill vi jämföra med den 

finska som har en annan typ av beslutsprocess. I Finland är det tjänstemän som beslutar om 

bifall eller avslag på ansökan om stöd. Samtidigt är de båda länderna lika i många 

hänseenden, bland annat fick de en ungefär lika stor pott för programperioden 2007-2013. 

Dessutom är den finska offentliga administrationen starkt influerad av den svenska. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om mer demokratiskt legitimerade 

beslutsprocesser har positiv påverkan på resultat gällande investeringar ur Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

 

Frågeställningen uppsatsen ämnar svara på är följande: 

● Kan eventuella skillnader i Sveriges och Finlands utfall för ERUF förklaras av 

de olika nationella beslutprocesserna för investeringar ur fonden? 

- Leder mer demokratiskt legitimerade beslutsprocesser till mer gynnsamma resultat i 

form av högre utfall på undersökta indikatorer? 

 

1.2 Avgränsning 

EU är en av världens största politiska organisationer som både Sverige och Finland är 

medlemmar i. En stor del av EU:s budget går till sammanhållningspolitiken, där ERUF är ett 

av många verktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning både lokalt och regionalt i Europa. 

Medel ur ERUF investeras i både Sverige och Finland, men beslutsproccessen för 

investeringar ur fonden skiljer sig åt mellan länderna där Sverige har en mer påtaglig 

demokratiskt legitimerad process. I och med denna skillnad kan vi utifrån den specifika och 

avgränsade kontexten (nationella beslutsprocesser för investeringar ur ERUF) undersöka om 

olika beslutsprocesser kan förklara eventuella skillnader i resultat. 

 

För denna undersökning har vi valt två EU-medlemsstater med olika typer av 

beslutsprocesser; Sverige och Finland. Detta för att två fall är hanterbart utifrån de 

tidsmässiga begränsningar vi har. I tid har vi valt att begränsa oss till att undersöka 

programperioden för ERUF som sträckte sig från 2007 till 2013. Anledningen till det är att 



 

4 

den nuvarande programperioden inte är avslutad ännu. Programperioden 2007-2013 är 

därmed den senaste som finns där vi har möjlighet att studera resultat efter avslutad 

programperiod. Utvärderingar om bland annat resultat och genomförande finns inte i särskilt 

stor utsträckning innan programperioden är slut. Åtminstone inte när avsikten är att 

undersöka programperioden som helhet. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Demokratin som styrelseskick har under lång tid och av många ansetts vara det bästa 

styrelseskicket bland andra existerande alternativ. Idag är demokratin utmanad, om inte 

hotad, på många platser runt om i världen. Demokratiutredningen (2014, ss. 27-29) slår fast 

att även den svenska demokratin har problem. Bland annat är de politiska partierna inte 

längre representativa för folket. Medlemmarna består av en allt mer socioekonomiskt 

homogen grupp. Ekonomiska intressen och lobbyism i kombination med att partiernas 

medlemmar minskat kraftigt är ett direkt hot mot demokratin. 

 

Röster höjs därför att demokratin kanske gjort sitt och bör ersättas av något annat 

styrelseskick. Bland annat Stig-Björn Ljunggren, svensk statsvetare, diskuterar i en 

debattartikel om nutidens demokrati som går mot det auktoritära hållet, med populistiska 

partier som försöker förändra de demokratiska institutionerna (Ljunggren 2017). Jason 

Brennan (2017) tar det steget längre och hävdar att demokrati inte är något bra styrelseskick 

då den leder till dåliga beslut. Brennan hävdar att det finns alternativ som bygger på 

sakkunskap och rimliga avvägningar. Väljarna är obildade och saknar rimliga sakkunskaper 

för att kunna fatta beslut. 

 

Samtidigt finns det demokratiteorier som hävdar raka motsatsen till Brennans idéer. Joshua 

Cohen (2007, ss. 219-222) beskriver den deliberativa demokratin som ett viktigt inslag i ett 

samhälle då beslut som fattats efter att alla fått lyfta sina åsikter och argument är de bästa 

besluten. Detta oavsett om du innehar sakkunskaper eller inte. Tom Christiano (2015) lyfter 

fram argument för en demokratisk beslutsprocess, där bland annat olika åsikter och argument 

som får ta plats i demokratiskt förankrade beslutsprocesser påverkar besluten positivt då de 

blir mer korrekta och effektiva. 
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Det finns även forskning som mer direkt berör vårt ämnesområde kopplat till demokratisk 

legitimitet. Jan Olsson har studerat hur demokratiska system som till exempel den 

parlamentariska modellen förhåller sig till flernivåstyrning som EU:s regionala 

utvecklingsfond faller inom ramen för. Till följd av flernivåstyret har lokala- och regionala 

institutioner fått större inflytande hos de statliga institutioner som förvaltar 

utvecklingsfonden. Detta innebär att till följd av den partnerskapsprincip som EU tillämpar 

läggs också den parlamentariska beslutanderätten för utvecklingspolitiken i högre grad på den 

interkommunala och regionala nivån (Olsson 2003, s. 288). 

 

Problematiken för den demokratiska kontrollen enligt Olsson ligger både i att staternas 

demokratiska val inte sammanfaller med planeringsprocesserna vilket gör att de nya 

utvecklingsprogram som tillsätts sker efter att de demokratiska valen ägt rum samt att de 

tidigare programmen inte hunnit utvärderas före nästkommande val. En annan aspekt är att 

det oftast är fler aktörer som driver de utvecklingsprojekt som sätts, vilket innebär att 

offentliga organisationer som kommuner, landsting och regioner har ett inflytande som är 

begränsat (Olsson 2003, s. 289). Trots att strukturen för utvecklingsfonden minskar 

inflytandet av de folkvalda till skillnad mot en “ren parlamentarisk modell” så är det inte bara 

negativt. Strukturen innebär också att de lokala politikerna, vilka oftast är mer engagerade i 

de projekt som uppkommer i jämförelse med nationella politiker, blir involverade i större 

utsträckning än de nationella (Olsson 2003, s. 290). Även att de övriga aktörerna har 

inflytande i och med EU:s partnerskapsprincip så har kommissionen och andra organ inom 

EU en nyckelroll vilka övriga aktörer behöver förhålla sig till (Elander 1999, s. 338).  

 

Ian Bache och Jan Olsson (2001) jämför Sverige och Storbritannien i förhållande till bland 

annat om implementeringen av partnerskapsprincipen i EU:s medlemsstater ökat legitimiteten 

för beslutsprocessen kring strukturfonder. Partnerskapsprincipen från EU syftar bland annat 

på att skapa ett bredare vertikalt samarbete mellan EU-, nationell- och lokal nivå såväl som 

andra aktörer. Partnerskapsprincipen kan utifrån det ses som en korporativistisk modell som 

är problematisk ur en demokratisk synvinkel då det bland annat kan vara oklart gällande vem 

som bär ansvaret (Bache & Olsson 2001, s. 223). Bache och Olsson analyserar de olika 

ländernas tillämpning av partnerskapsprincipen och kommer fram till att skillnader tydligt 

kan identifieras. Anledningen till detta är att de nationella kontexterna, med förutsättningar 

och historisk politisk kultur, är olika dem emellan (Bache & Olsson 2001, ss. 234-235). 

Storbritannien med ett traditionellt starkt centraliserat system och svag lokal styrning 
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inkluderade lokala tjänstemän istället för politiker. Brittiska regeringen satsade också på att 

inkludera den privata sektorn i partnerskapen. Politisk legitimitet i dessa partnerskap var 

därför en bristvara. Detta jämförs med Sverige som har en tradition av stark decentraliserad 

styrning, vilket ledde till att lokala och regionala politikers deltagande i 

strukturfondspartnerskap sågs som normalt (Bache & Olsson 2001, ss. 232-233). Författarna 

ställer sig dock kritiska till politikernas inverkan på beslutsprocessen, då det både i Sverige 

och Storbritannien i hög grad är tjänstemännen som är drivande i allt förarbete så som 

strategier, problemformulering och målsättning. Att icke folkvalda tjänstemän har så stor 

inverkan i beslutsprocessen är ett demokratiproblem. Dessutom inger det stora antalet aktörer 

en viss osäkerhet om vem som äger ansvaret och ska stå till svars för de beslut som tas 

(Bache & Olsson 2001, ss. 229-231).  

 

Flernivåstyre, partnerskap och nätverk har behandlats i forskningen. Däremot anser vi att det 

finns ett forskningsproblem som inte behandlats i lika stor utsträckning, nämligen om olika 

tillämpningar av partnerskapsprincipen har effekt gällande utfallet av 

regionalfondsprogrammen. I denna uppsats ämnar vi undersöka om det finns fog för att hävda 

att en mer demokratiskt legitimerad beslutsprocess utifrån Bo Rothsteins 

förvaltningsmodeller och andra teorier leder till bättre resultat gällande ERUF-investeringar. 

Detta genom att undersöka Sveriges beslutsprocess som i högre grad är demokratiskt 

legitimerad än Finlands teknokratiska beslutsprocess, då folkvalda politiker i den svenska 

beslutsprocessen har beslutanderätt.  

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 redogör vi för vårt metodologiska tillvägagångssätt samt presenterar och 

problematiserar olika val vi gjort inom ramen för denna studie. 

 

I kapitel 3 presenterar vi hur det svenska och finska beslutssystemet är uppbyggt. Här 

förklaras vilka Nuts2-områden länderna består av samt hur beslutsprocessen ser ut från det att 

en ansökan skickas in till det att ett beslut fattas.  

 

I kapitel 4 presenteras vår teoretiska utgångspunkt som tillsammans med vårt empiriska 

material ligger till grund för analysen.  
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I kapitel 5 om resultat redogör vi för i vilken utsträckning som länderna har uppnått de 

målvärden som är uppsatta för respektive ERUF-område. Utöver utfallet så förklaras även de 

mål som finns gällande varje målområde i respektive land.   

 

I kapitel 6 presenterar vi bland annat ländernas resultat i förhållande till de indikatorer vi 

använder som mått på ländernas utfall, samt hur indikatorerna och länderna förhåller sig till 

varandra.  

 

I kapitel 7 med slutsats och avslutande diskussion svarar vi på den frågeställning som är 

central i undersökningen. Vi diskuterar även vad uppsatsen kan bidra till i den 

statsvetenskapliga debatten samt vilka svagheter som vi anser finns med utformningen av 

studien och det material som använts.  

 

2. Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie för att jämföra och analysera våra fall för 

att få en djup förståelse för hur de olika beslutsprocesserna påverkar utfallet och effekterna av 

ERUF-medel. Vi anser att den kvalitativa metoden är bra att använda på grund av den 

komplexitet som finns i de olika beslutsprocesserna och hur den politiska situationen ser ut i 

respektive land. Det krävs en djupare undersökning för att kartlägga dessa. Därför hävdar vi 

att den kvalitativa metoden med fördel kan användas.  

 

Vi kommer genomföra en kvalitativ jämförande fåfallsstudie utifrån mest lika-designen 

(Most similar system design). Denna design är användbar och praktisk om det inte är möjligt 

att sammanställa information om många fall (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, s. 101). Vi anser att mest lika-designen är den som är mest applicerbar 

utifrån det vi ska jämföra då Sverige och Finland är lika i många relevanta aspekter. Vi har 

valt bort den statistiska metoden då det inte är genomförbart med de resurser vi har att på 

djupet kartlägga flertalet länders beslutsprocess gällande ERUF-stöd eftersom det är relativt 

komplexa system. En ytterligare försvårande aspekt är att tillgången till information om vissa 

länder är begränsad. 

 

Logiken i jämförande fåfallsstudier som används är att välja fall som är så lika som möjligt 

på oberoende variabler som är relevanta för vårt ämne, förutom på just den 
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förklaringsvariabel vi ämnar undersöka (Esaiasson m.fl. 2017, s. 102; Sandra Halperin & 

Oliver Heath 2017, s. 223). Förklaringsvariabeln är i vårt fall beslutsförfarandet. Här handlar 

det om att välja länder strategiskt, som är så lika som möjligt. 

 

2.1 Urval 

Utifrån resonemanget ovan kring vald metod har vi i vår undersökning valt att kartlägga och 

analysera Sveriges och Finlands process gällande beslut om stöd ur ERUF. Fallen har valts 

utifrån värdet på de oberoende variablerna där Sverige och Finland har stora likheter. Nedan 

har vi listat fyra punkter av oberoende variabler som vi hävdar är relevanta i förhållande till 

vårt uppsatsämne, där vi bedömer att Sverige och Finland är förhållandevis lika. 

 

● Sverige och Finland är ungefär lika demokratiska enligt The Economist Intelligence 

Unit, som år 2008 ger Sverige 9,88 poäng på en tiogradig skala, medan Finland ges 

9,25 poäng. Båda klassas som fullvärdiga demokratier (EIU Democracy index 2008). 

● Finland fick för programperioden 2007-2013 1 miljard EUR2 i ERUF-medel 

(Europeiska kommissionen 2009a). Motsvarande stöd för Sverige var för samma 

programperiod  0,9 miljarder EUR (Europeiska kommissionen 2009b). Vi bedömer 

stödet till Finland och Sverige som likvärdigt. Båda länderna får relativt lite ERUF-

medel att disponera, särskilt i jämförelse med de länder som får mest.  

● Den finska statsapparaten är starkt influerad av den svenska (Temmes 2005, ss. 236-

239). 

● Sett till BNP per capita, som ofta brukar användas som ett mått på ett lands välstånd, 

låg Sverige år 2007 på 11:e plats med 53 324 USD. Finland återfinns samma år på 

15:e plats 48 289 USD (Globalis u.å.). Vi bedömer de båda länderna även i detta fall 

vara likvärdiga, då båda återfinns högt i rangordningen samt att det inte skiljer många 

placeringen mellan länderna. 

 

Dessa oberoende variabler kan tänkas ha inverkan på utfall av stöd. Graden av demokrati i 

stater har påverkan på hur väl stater lyckas, då demokratiska idéer och institutioner bidrar till 

mer önskvärda resultat (Robert A. Dahl 1989, s. 84). Att storleken på ländernas tilldelade pott 

ur ERUF har inverkan spelar roll då mer medel rimligen innebär större och fler insatser som i 

                                                
2 Samtliga valutaväxlingar är baserat på valutakursen 9,0326 SEK per EUR per 2007-01-01. 

https://www.vafinans.se/valuta/historik/eurokurs  

https://www.vafinans.se/valuta/historik/eurokurs
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sin tur leder till att resultaten blir bättre. Skillnader i statsapparater i form av bland annat 

lagar, regler och administrativa rutiner bör också ha påverkan på resultat då dessa sätter 

ramar för vad som får göras och hur det får göras. BNP per capita är ett mått på ett lands 

producerade varor och tjänster under en tidsperiod, i vårt fall år 2007, dividerat på antalet 

invånare. Vi använder detta mått som en indikator på främst näringslivets utveckling och 

välmående, vilket är relevant då ERUF-satsningar sker mot näringslivet. 

 

Vi bedömer samtliga av dessa oberoende variabler som osannolika förklaringar till eventuella 

skillnader i resultaten för ländernas regionala ERUF-program. Detta för att Sverige och 

Finland är så nära varandra värdemässigt på variablerna. Däremot skiljer sig de båda 

ländernas beslutsprocess för ERUF-stöd, vilket vi återkommer till i avsnitt 3. Just detta avser 

vi prova om det kan vara en förklaring till eventuella skillnader i effektiviteten i de båda 

länderna. 

 

2.2 Material 

För att undersöka resultatet (måluppfyllelse, genomförande etc.) av båda ländernas 

investeringar ur ERUF behöver vi utvärderingar och rapporter på landsnivå. Det finns en 

relativt bred palett av dessa gällande ERUF och andra strukturfonder, både på nationell och 

europeisk nivå. I vår undersökning har vi som empiriskt material valt att främst lägga fokus 

på de utvärderingsrapporter som genererats av EU. En anledningen till det är att dessa ofta 

ger en mer lättöverskådlig bild, oviktiga detaljer som inte är intressanta för vår 

forskningsfråga ges inte stort utrymme. 

 

Esaiasson m.fl. (2017, ss. 292-296) diskuterar vikten av källkritik och anger oberoende och 

tendens som två viktiga källkritiska regler att ha i åtanke vid inhämtande av information. 

Dessa har vi beaktat vid val av material. EU:s utvärderingsrapporter är genomförda av 

konsulter på oberoende utvärderingsföretag, vilket talar för att sanningshalten i innehållet är 

hög. Resultaten i dessa utvärderingar är ofta uppbackade av förvaltande myndighets egna 

genomförandeutvärderingar. För svensk del genomförs regelbundna utvärderingar av 

regionalfondsprogrammens genomförande av oberoende konsulter från exempelvis SWECO 

och Ramböll. Om utvärderingar sker av oberoende konsulter även i Finland har vi i många 

fall inte lyckats få klarhet i. 
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Förvaltande myndighet i respektive land gör som tidigare nämnt egna utvärderingar. Vissa 

avsnitt, som kan bekräftas av antingen EU:s utvärderingar eller av någon oberoende 

utvärderare, kommer användas. Anledningen till att vi inte kommer använda dessa i sin 

helhet är främst att vi inte i lika stor utsträckning kunnat använda svenska och finska 

rapporter på grund av bristande språkkunskaper. Vår bedömning riskerar därför att bli 

snedvriden när båda länderna inte ges samma förutsättningar. Detta är ännu en anledning till 

varför EU:s utvärderingar och rapporter står i fokus. 

 

Till sist motiverar vi också valet av EU:s utvärderingar som vårt primära empiriska material 

med den källkritiska regel som Esaiasson m.fl. (2007, ss. 294-296) kallar tendens. Det vill 

säga om det finns risk för att uppgifterna är snedvridna eller tendensiösa. Med andra ord om 

man har anledning att misstänka att uppgifterna kan vara partiska. Vi tror inte att de 

förvaltande myndigheternas egna uppgifter om resultaten är förvanskade, men risken är större 

för det på nationell nivå i jämförelse med EU-nivå. Exempelvis har Sverige och dess 

förvaltande myndighet mer att vinna på att tillrättalägga uppgifter än vad EU har, åtminstone 

sett till anseende och kapacitet. EU skulle inte förlora särskilt mycket av den varan om de 

redovisar ett negativt resultat för Sverige. Motiven för att snedvrida uppgifter kan vara 

starkare för den nationella nivån. 

 

2.3 Tillvägagångssätt och analysmetoder 

Som vi nämnt i inledningen av vårt metodavsnitt är vår analysmetod en kvalitativ jämförande 

fåfallsstudie utifrån mest lika-designen. Designen är teoriprövande där forskaren väljer fall 

utifrån värdet på de oberoende variablerna samt den förklaringsvariabel som står i centrum 

för undersökningen (Esaiasson 2017, s. 102). Förklaringsvariabeln är också en oberoende 

variabel, men vi har valt att benämna den just förklaringsvariabel av pedagogiska skäl. Det är 

i den det finns variation och det är den som står i centrum för vår studie. I de oberoende 

variablerna, listade i avsnittet om urval, bedömer vi att våra fall är lika. Fallen behöver vara 

så homogena som möjligt. 

 

Istället för att samla in data om ett stort antal fall och i efterhand kontrollera bort oberoende 

variabler som potentiella förklaringar till variation i beroende variabel, så som i den 

statistiska metoden, görs mycket av det analytiska arbetet redan i samband med valet av fall 

(Esaiasson 2017, s. 102). Vi väljer strategiskt. Detta är en fördel för oss med tanke på att det 
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skulle uppta alldeles för mycket tid att kartlägga flertalet europeiska länders beslutsprocesser. 

Nackdelen med vald design, mest lika-designen, är att det omöjligen går att hitta perfekt 

matchande fall. Även de mest lika fallen skiljer sig åt i relevanta aspekter. Det gäller även i 

vår undersökning av Sverige och Finland, där det inte är någon perfekt match i någon av de 

punkterna vi redovisat för.  

 

Som vi tidigare presenterat i inledningen av detta avsnitt kommer vi undersöka de båda 

ländernas beslutsprocess för ERUF-medel utifrån en kvalitativ jämförande fåfallsstudie. För 

detta kommer vi samla in och analysera uppföljningar och utvärderingar om den svenska 

respektive finska beslutsprocessen från både nationell- och europeisk nivå, samt också 

uppgifter om indikatorer. Dessa indikatorer är en del av de uppföljningar och utvärderingar 

som görs på både nationell- och europeisk nivå. 

 

Indikatorerna är uppgifter som kan uttryckas och analyseras med numeriska värden vilket gör 

att resultatet för dessa är mätbara. I EU finns sådana indikatorer för varje land där ERUF-

medel tilldelas och kan exempelvis vara antal företag som får stöd. Indikatorerna 

tillsammans med utvärderingar och uppföljningar kommer analyseras vilket vi hävdar 

kommer ge oss en djupare förståelse för hur programperioden fortgått i respektive land. 

 

2.4 Tillförlitlighet och räckvidd 

Frågor kring validitet är centralt i alla undersökningar, tillika i det närmaste omöjligt att få till 

på ett perfekt sätt. Begreppsvaliditeten, det vill säga vår teoretiska definition av demokrati 

samt hur vi operationaliserat definitionen till mätverktyg, har för vår del inte varit 

oproblematisk. Begrepp som demokrati, som är mångtydigt och inte har en simpel definition, 

är inte oproblematiska att operationalisera (Esaiasson m.fl. 2017, s. 58;60). Med den 

operationalisering av förvaltningsmodeller och demokrati vi lånat från ansedda forskare som 

Bo Rothstein (2010) och Robert A. Dahl (1989) är våra operationaliseringar beprövade och 

tämligen accepterade i forskningssammanhang. Med hjälp av dessa samt med det material om 

de båda ländernas beslutsprocesser kan vi dra slutsatser gällande i vilken grad länderna 

använder sig av demokratiska principer i den formella beslutsprocessen. Med det sagt är det 

inte säkert att den faktiska processen är identisk med den formella. För att få kunskaper om 

det krävs ännu djupare och omfattande insamlingsmetoder för material, som exempelvis 

intervjuer med personer som deltar eller har insyn i processerna. 
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Gällande den huvudsakliga delen av vår undersökning som rör vår forskningsfråga, det vill 

säga om vilket system som är mest effektiv i fallen Sverige och Finland, har vi kommit fram 

till att Sverige och Finland är väldigt lika i relevanta avseenden kopplat till vårt ämne. Dock 

skiljer sig länderna åt gällande procedur till beslut. Vi kan kontrollera om det exempelvis 

finns fog för att dra slutsatsen att den mer demokratiskt legitimerade proceduren genererar 

bättre resultat och mervärden i våra fall, men vi kan inte slå fast helt säkert att det är den mer 

demokratiska processen som isolerat kan förklara saken. Exempelvis kan det finnas variation 

mellan de svenska och finska tjänstemännens kompetens, vilket också gäller beslutsfattarna. 

Beredningsprocesserna i länderna är inte likadana och därmed är det möjligt att kvaliteten i 

beredningsprocesserna varierar. Det kan också vara så att tjänstemännen har mer makt än vad 

den formella beslutsprocessen avslöjar. I realiteten kan det vara så att beslutsfattarna tar 

beslut enligt tjänstemännens förslag, vilket ger tjänstemännen den reella makten över 

besluten. Därmed är det inte säkert att de formella besluten är avgörande i fråga om 

effektivitet.  

 

Vi hoppas att vår studie är ett steg på vägen till att ta reda på om den mer demokratiskt 

legitimerade beslutsprocessen kan vara en förklaring i variation i resultat och effektivitet. Att 

dra en generell slutsats av studien är inte vår ambition, men vi kan genom vår slutsats kring 

våra fall bidra med en indikation på hur det skulle kunna se ut i andra fall. Vår ambition med 

undersökningen är att utifrån tidigare forskning bidra med kunskap som kan ligga till grund 

för framtida studier inom ämnet. 

 

Gällande sätt att mäta effektivitet och vårt val av att använda aktivitetsindikatorer som 

måttstock på effektiviteten i Sveriges och Finlands olika beslutsprocesser, så hävdar vi att det 

är ett bra sätt då det finns gemensamma aktivitetsindikatorer för båda länderna. Det finns 

också brister med det sättet att mäta. Den kanske mest uppenbara bristen är att projekten som 

beviljas stöd inte levererat som utlovat. Med andra ord att aktivitetsindikatorerna snarare 

mäter projektens effektivitet, inte beslutsprocessernas. Däremot anser vi att det ingår i 

beslutsprocessernas effektivitet att välja projekt som ska leverera. Det kan också ses som en 

brist att använda aktivitetsindikatorer som mått i och med att det finns relativt få som både 

Sverige och Finland mäter mot. Resultatet skulle vara mer validerat om det fanns fler. Vi 

hävdar dock att det utifrån förutsättningarna är det bästa sättet att mäta effektivitet i och med 

att aktivitetsindikatorerna är objektiva. Det ligger inga värderingar i siffrorna. Dessutom är 
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detta ett verktyg som EU använder för uppföljning och utvärdering av ERUF, vilket vi anser 

är ett argument som väger tungt i valet av mått för effektivitet. 

 

Med extern validitet avses möjligheterna att generalisera de slutsatser vi drar utifrån våra fall 

till en större population (Esaiasson m.fl. 2017, s. 59). Kvalitativa studier handlar i första hand 

om att visa på öppenhet för de tolkningar som görs. Forskaren måste vara transparent i de 

tolkningar som gjorts, det vill säga visa hur det resonerats vid olika val för att läsaren ska 

kunna förstå och kritisera de val som gjorts. Med det sagt kommer undersökningens externa 

validitet vara relativt svag då vi endast studerar två fall, vilket är en liten grupp av hela 

populationen på 28 medlemsstater. Däremot hoppas och tror vi att de slutsater vi kan göra ger 

en fingervisning av potentiella variationer i måluppfyllelse i andra fall.  

 

Reliabilitet avser möjligheten för andra att göra samma undersökning som vi gjort och 

komma fram till samma slutsats (Halperin & Heath 2017, s. 149). Läsaren ska kunna följa 

och förstå de val och tolkningar vi gör. Här gäller det, precis som vi nämner i stycket ovan, 

att vara transparenta och tydliga. Våra källor anser vi håller en generell god kvalitet (se 

resonemang kring material i avsnitt 2.2 ovan) och eventuella faktafel i dessa bör vara 

minimala då de är några år gamla vilket gett författarna chansen till revidering.  

 

3. Beslutsprocess i respektive land 

I jämförelse mellan de svenska och finska beslutsprocesserna benämner vi den svenska 

beslutsprocessen som “mer demokratisk”. Detta innebär att processen har en mer direkt 

påverkan från medborgarna och deras intressen i och med folkvalda politikers inverkan i 

beslutsprocessen. Med det sagt betyder det inte att det finska systemet är odemokratiskt, men 

det är inte lika demokratiskt som det svenska sett till möjligheten för medborgarna att 

påverka. Det innebär att i den finska beslutsprocessen är det svårare för medborgarna att 

inverka på de beslut som tas. Det är också svårare för finländarna att ställa någon till svars för 

beslut som tas, då det inte går att rösta bort tjänstemän. Den möjligheten finns i Sverige i och 

med att det är folkvalda politiker som fattar beslut. Med andra ord är besluten i Sverige 

“närmare” medborgaren i jämförelse med Finland. 

 

Sverige och Finland har två olika beslutsprocesser för ERUF. I detta avsnitt kommer vi 

presentera grundläggande förutsättningar för ERUF i respektive land, samt de steg som 
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processerna består av från ansökan om stöd till beslut om stöd. Detta för att ge läsaren en 

grundlig förståelse för hur de respektive processerna ser ut.  

 

3.1 Sverige 

Sverige är på EU-nivå uppdelat i 8 Nuts2-områden: Övre Norrland, Mellersta Norrland, 

Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och Öarna samt 

Skåne-Blekinge. Samtliga av dessa har ett regionalfondsprogram (ERUF-program) som är 

fastställd på EU-nivå av kommissionen. Den svenska regeringen har i sina instruktioner för 

Tillväxtverket utnämnt myndigheten till förvaltande myndighet för ERUF-programmen (SFS 

2009:145). Det betyder att Tillväxtverket är ansvarig för genomförandet och 

implementeringen. I samma förordning fastställer regeringen att det ska finnas tjänstemän 

stationerade i varje programområde för förvaltning av regionalfondsprogrammen. 

 

3.1.1 Ansökan 

Ansökan med tillhörande bilagor skickas in elektroniskt till Tillväxtverket. Ansökan ska ske i 

samband med utlysning, som kan vara öppen för ansökan av alla typer av projekt som passar 

in i programmet. Utlysningen kan också vara riktad mot vissa delar av programmet, som 

exempelvis ner på insatsområde (programmen innehåller vanligen 3-4 insatsområden, varav 

ett exempelvis kan vara “forskning och innovation”) (Tillväxtverket 2017a).  

 

3.1.2 Beredning 

När en ansökan inkommer till Tillväxtverket startar beredningen. Här kontrolleras om 

projektet som söker stöd bidrar till de specifika mål i regionalfondsprogrammet som projektet 

sökt inom. Övriga grundläggande förutsättningar som laglighet, regelmässighet samt även 

kvalitet kontrolleras också (Tillväxtverket 2017b). Viktigt för Tillväxtverkets handläggare är 

också de så kallade urvalskriterierna. Dessa kriterier är beslutade av Övervakningskommittén 

som är tillsatt av regeringen. Exempel på urvalskriterier är “näringslivets medverkan”, det vill 

säga att projektet som söker stöd skapar nytta eller utvecklingsmöjligheter för det regionala 

näringslivet eller främjar näringslivets medverkan (Tillväxtverket 2017c). Bedömer 

Tillväxtverket att projektet som söker stöd ur ERUF uppfyller kraven går ansökan vidare till 

nästa steg i processen (Tillväxtverket 2017b). 
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3.1.3 Beslut 

Varje regionalt strukturfondsprogram har ett strukturfondspartnerskap (SFP) som har som 

huvudsaklig uppgift att prioritera bland de ansökningar om stöd som inkommit och som 

Tillväxtverket anser uppfyller kraven för att få stöd. Programmen har inte obegränsat med 

medel, därför behövs prioriteringar bland projekten. Sammansättning av SFP regleras i Lag 

2007:459 om strukturfondspartnerskap (Tillväxtverket 2017b; SFS 2007:459), som fastslår 

att SFP ska vara sammansatt av förtroendevalda representanter för kommun och landsting i 

berörda län samt, i vissa fall, även sametinget. Dessutom ska berörda intresseorganisationer 

och arbetsmarknadens organisationer ingå i SFP. Prioriteringen som SFP gör är enligt lag 

bindande (SFS 2007:459), men det är Tillväxtverket som fattar beslut i ärenden. Det innebär 

att Tillväxtverket måste fatta beslut i enlighet med prioriteringen - prioriterade projekt 

beviljas och ej prioriterade projekt avslås (Tillväxtverket 2017b). I fortsättningen kommer vi 

benämna prioriteringen av SFP för beslutsfattande då beslut och prioritering i detta 

sammanhang är synonymer. 

 

3.2 Finland 

Finland är på EU-nivå uppdelat i fem Nuts2-områden: Södra Finland, Östra Finland, Västra 

Finland, Norra Finland och Ålands ERUF-program (Arbets- och näringsministeriet 2011). 

Den finansiering som sker med EU-medel styrs av både de nationella lagarna och med 

europeisk lagstiftning. I den finländska strukturfondslagen ingår de grundläggande 

bestämmelserna gällande de uppgifter och befogenheter myndigheterna besitter (Finlex 

2018). Bland annat framkommer det i lagtexten att det är Arbets- och näringsministeriet som 

har i uppgift att agera förvaltande myndighet gällande ERUF-program inom regionerna. 

 

Förvaltningsmyndigheten svarar allmänt för administration av finansieringen och genomförande av 

programmen och överför vid behov uppgifter i anknytning till genomförande av projekten till 

myndigheterna som agerar finansiärer (arbetskrafts- och näringscentralerna, länsstyrelserna, 

landskapsförbunden, miljöcentralerna, Tekes, utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet, 

arbetsministeriet, handels- och industriministeriet samt undervisningsministeriet).  

Arbets- och näringsministeriet (u.å.b) 
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3.2.1 Ansökan  

En ansökan om att ta del av ERUF-medel sker genom strukturfondens webbplats3. På 

webbplatsen och i vissa andra medier meddelar de finansierande myndigheterna4 genom 

annonser vilka ansökningar som är möjliga att skicka in för tillfället. Det vill säga en 

utlysning som kan innehålla olika delar, eller teman. I utlysningen förklaras vilka kriterier 

som måste vara uppfyllda och vad som krävs för att ansökan om stöd ska bli beviljad. Den 

sökande ska lämna in ansökan genom ett webbaserat system. Under vilken period 

ansökningsomgången är öppen framkommer i den publicerade annonsen. Den ansökan som 

lämnas in till behandling erhåller sedan en Katso-indifikation, vilket närmast kan beskrivas 

som ett ID för inloggning på myndighetssidor. En ansökan blir anhängig när den är inlämnad 

till den finansierande myndigheten på rätt sätt genom det webbaserade systemet (Arbets- och 

näringsministeriet u.å.c). 

 

3.2.2 Beredning 

De ansökningar som kommer in behandlar den finansierande myndigheten och bedömer 

ansökningarna efter de allmänna och speciella målspecifika kriterierna som 

uppföljningskommitén har tillåtit. Efter det har den sökande möjlighet att precisera eller 

lägga till annan information om de ombeds göra det. Sedan sker en dialog mellan den 

finansierade myndigheten som bereder ärendet och dess representant med den sökande om 

innehållet i projektplanen är lämpligt, kostnadsberäkningen är rimlig, de horisontella 

principerna uppmärksammats korrekt samt att andra finansiärer har förbundit sig till de delar 

av avtalen som är ålagt dem. Efter det behandlar NTM-centralerna (närings-, trafik och 

miljöcentralerna), landskapsförbunden samt social- och hälsoministeriet ansökningarna enligt 

deras kutym. Vilken av dessa myndigheter som behandlar ärendet beror på vad ansökan 

berör. Är det exempelvis stöd till små- och medelstora företag är det någon av NTM-

centralerna som bereder ärendet (Arbets- och näringsministeriet u.å.c). 

 

Antalet projekt som går vidare är beroende av hur mycket medel som är till förfogande samt 

hur bra kvaliteten de ansökningar som inkommit håller. Då beslut tas av flera olika 

myndigheter har varje region en samarbetsgrupp (MYR) för att samordna de insatser som 

görs för regionens utveckling. Samarbetsgruppen har bland annat ett sekretariat som står för 

                                                
3 strukturfonder.fi 
4 Finansierande myndigheter är de som utbetalar ERUF-stöd. 
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förberedelse, presentation och även verkställande av gruppens ärenden (Arbets- och 

näringsministeriet u.å.c). 

 

3.2.3 Beslut 

När en ansökan har gått igenom alla steg är det den finansierande myndighetens enhetschef 

som tar beslut om att godkänna det förslag som finns efter vad beredarna lagt fram. Den 

finansierande myndigheten har även möjlighet att avslå den projektansökningar som gjorts 

(Arbets- och näringsministeriet u.å.c). 

 

Då ett nytt projekt har påbörjats tillkallar sig den finansierande myndigheten stödmottagaren 

på ett inledande möte för att gå igenom vilka finansieringsvillkor som gäller. Det ligger i den 

finansierande myndighetens intresse att både råda och handleda stödmottagaren i starten samt 

genomförandet av projektet under hela projektperioden (Arbets- och näringsministeriet u.å.c). 

Sekretariatet för MYR behandlar både de ansökningar som beviljas samt de som får avslag, 

där de tillhandahåller ett utlåtande. 

 

3.3 Insikter 

I detta avsnitt har det svenska och finska beslutsprocesserna presenterats. Detta för att 

identifiera vilka skillnader och likheter som finns mellan de två länderna. Vi kan konstatera 

att det är statliga myndigheter som är förvaltande myndigheter i båda länderna. En skillnad är 

att det i Sverige endast är Tillväxtverket som bereder inkomna ansökningar, medan det i 

Finland kan vara ett flertal organisationer som bereder inkomna ansökningar beroende på vad 

ansökan berör. En annan viktig skillnad mellan länderna som framkommer i vår 

sammanställning är beslutsfattandet. I Sverige är det en församling bestående av majoriteten 

förtroendevalda som gemensamt fattar beslut. I Finland är det den finansierande 

myndighetens enhetschef som fattar det avgörande beslutet. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Förvaltningsmodeller 

För kategorisering av svenska och finska beslutsprocesser kommer Bo Rothsteins 

förvaltningsmodeller, som bygger på olika grunder för legitimitet, användas. Dessa 

förvaltningsmodeller presenterar Rothstein i boken Politik som organisation - 

förvaltningspolitikens grundproblem (2010). Med det sagt är det i princip omöjligt att finna 

förvaltningar som helt stämmer överens med förvaltningsmodellerna (Rothstein 2010, s.17), 

men de är ändå bra för att påvisa de grundliga skillnader som finns dem emellan. Modellerna, 

eller idealtyperna, som presenteras ska ses som ett kategoriskt instrument för att kunna 

analysera vilken typ av förvaltningsform som det svenska respektive finska systemet har mest 

gemensamt med. Vi har valt att presentera två av Rothsteins modeller som vi hävdar är 

aktuella för vårt ämne och våra fall. Dessa modeller ska ses som ett hjälpmedel för läsaren 

som förtydligar vad grunderna i beslutsprocesserna är för respektive land. På så sätt tror vi att 

förståelsen ökar och att det blir lättare att följa övriga steg i undersökningen. Övriga tre som 

inte presenteras är de brukarorienterade-,  korporativa- och professionella modellerna.  

 

4.1.1 Sverige och den politikerorienterade modellen 

Grunden i den politikerorienterade modellen är att politiker deltar i enskilda beslut på lokal 

nivå. Legitimiteten återfinns i att politikerna besitter ett medborgerligt omdöme då de 

representerar just medborgarna. Lokala eller regionala politiker i nämnder på kommunal och 

landsting-/regionnivå är i den svenska kontexten bra exempel på hur denna idealtyp utspelar 

sig i förvaltningen. Fler exempel i andra politiska system är domare i rättsväsendet samt även 

polismästare. Med andra ord deltar politiker i traditionella “gräsrotsärenden”, exempelvis 

bygglov. Potentiella problem med detta kan vara att förvaltningen blir politiserad och att 

expert- och sakkunskap åsidosätts (Rothstein 2010, ss. 20-21; 23). 

 

Det svenska systemet har mycket gemensamt med den politikerorienterade modellen. SFP där 

majoriteten av ledamöterna är förtroendevalda i regioner och kommuner, är de som beslutar 

vilka ansökningar som ska beviljas stöd. Visserligen är det statliga tjänstemän hos 

Tillväxtverket som i första skedet sållar ut de ansökningar som inte når de regelmässiga 

kraven som ställs för att beviljas. Av de ansökningar som uppfyller alla lagar, regler och 

andra krav är det dock alltid upp till SFP att besluta vilka som ska beviljas stöd. Därmed 

hävdar vi att det svenska systemet ska kategoriseras som en politikerorienterad modell.  
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4.1.2 Finland och den legalbyråkratiska modellen 

Denna modell har i sin relation till allmänheten enhetliga och precisa regler som sin 

grundbult. Den enskilda medborgaren ska med hjälp av de enhetliga och precisa reglerna 

kunna förutse både positiva och negativa utfall i de ärenden denne har med det offentliga. Det 

är här idealtypen hämtar sin legitimitet. Myndighetsutövningen ska ske av opartiska och 

okorrumperade tjänstemän. Ett problem med den legalbyråkratiska modellen är att den är 

väldigt stelbent. I många fall krävs det bedömningar från enskilda tjänstemän i och med att 

det är en omöjlig uppgift för legislaturen att skapa regler och kriterier tillräckligt precisa för 

att utan tjänstemannens bedömning kunna tillämpa dem. Inflexibilitet är därmed det största 

problemet för denna idealtyp (Rothstein 2010, ss. 17-18; 23). 

 

Vänder vi blickarna mot det finska systemet kan vi finna vissa gemensamma drag med den 

legalbyråkratiska modellen. Myndighetsutövningen sker av tjänstemännen som har lagar, 

förordningar och andra regler att agera efter i sitt arbete med att bereda ansökningar om stöd 

ur ERUF. Den ovan beskrivna kritiken som Rothstein framför är således även aktuell i det 

finska fallet. Tjänstemännen behöver göra egna bedömningar om stödet bidrar till exempelvis 

innovation eller ökad konkurrenskraft i finska företag, vilket många gånger rimligen är 

komplexa bedömningar av politisk karaktär. Ett problem med att kategorisera det finska 

systemet i denna modell är därmed att dessa komplexa bedömningar inte ger fullständig 

förutsebarhet för medborgarna som kännetecknar den legalbyråkratiska modellen. Som vi 

nämnt i det inledande stycket i detta avsnitt ska modellerna ses som ett analytiskt instrument 

och vår bedömning är att legitimiteten för det finska systemet grundar sig i enhetliga rättvisa 

regler, även fast bristerna är uppenbara i och med tjänstemännens bedömningar. Med 

bakgrund i detta resonemang har vi valt att kategorisera den finska beslutsprocessen som en 

legalbyråkratisk modell. 

 

4.2 Demokrati 

I följande avsnitt presenteras först Dahls demokratiteori relativt översiktligt. Därefter 

presenteras tre av fem kriterier för en demokratisk process: effektivt deltagande, lika rösträtt 

på det avgörande stadiet samt samma förutsättningar. De övriga två kriterierna har vi valt att 

inte ta med då de inte anses vara lika relevanta i vårt sammanhang. Den deliberativa 

demokratiteorin enligt Joshua Cohen kommer därefter att presenteras och diskuteras. Vi 

kommer även presentera argumenten för att en mer demokratiskt legitimerad beslutsprocess 



 

20 

leder till bättre beslut utifrån ett epistemologiskt perspektiv enligt Christiano. Avsnittet 

avslutas med en diskussion där vi främst kopplar Dahls och Cohens teorier till Sveriges 

respektive Finlands beslutsprocesser för ERUF-investeringar. 

 

Dessa demokratiteorier är generella, men vi anser att de mycket väl kan appliceras på våra 

avgränsade nationella beslutsprocesser för ERUF. Anledningen är att även fast teorierna är 

generella är de i hög grad aktuella i avgränsade sammanhang för att avgöra om den 

avgränsade processen är en demokratisk process utifrån Dahls kriterier. Detsamma gäller den 

deliberativa demokratiteorin som vi presenterar enligt Cohens definition, som vi också hävdar 

kan appliceras på våra nationella beslutsprocesser för att utröna huruvida de nationellt 

avgränsade beslutsprocesserna kan analyseras i ljuset av den deliberativa demokratiteorin. 

Det vill säga om någon nationell beslutsprocess i högre grad innehåller deliberativa inslag än 

den andra.  

 

4.2.1 Demokratisk process 

Dahl beskriver i boken Democracy and Its Critics (1989) vad som krävs för att vara en 

demokratisk stat. Dahls beskrivning tolkar vi även gäller för beslutsfattande i stort, då beslut 

rörande offentliga frågor är en väsentlig del av samhället. Dahl menar att de politiska 

samhällen som finns och funnits och som har präglats av demokratiska idéer och institutioner 

lyckats bättre än andra i många hänseenden. Visserligen har inget samhälle uppnått det 

demokratiska idealet, vilket han hävdar aldrig kommer ske heller. Däremot finns det 

gradskillnader i hur långt samhällen når upp till detta ideal, och de samhällen som i högre 

utsträckning än andra uppfyller idealet om demokrati är mer värda att eftersträva än alla 

andra möjliga alternativ (Dahl 1989, s. 84). 

 

För en demokratisk process kommer vi bland annat utgå från Dahl och hans teori om att det 

demokratiska systemet tenderar att leda till bästa möjliga utfall, eller den bästa staten 

generellt sett. Han menar också att de politiska samhällen som funnits historiskt och har 

präglats av den demokratiska idén är bättre än de stater utan ett demokratiskt tankesätt.  

Att samhällen präglats av den demokratiska idén behöver inte nödvändigtvis innebära att 

kriterierna för ett demokratiskt ideal är uppnådda. Däremot bidrar den demokratiska kulturen 

och dess praxis till att demokratin i det stora hela är mer önskvärt än andra alternativ (Dahl 

1989 s. 84). 
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Dahl beskriver fem kriterier som han anser är nödvändiga och därmed behöver vara uppfyllda 

för att skapa en demokratisk process.  Dessa kriterier beskrivs i boken Democracy and its 

critics (1989, ss. 108-114). Av de fem kriterierna som Dahl anser är nödvändiga kommer vi 

dock endast att analysera tre av dem i och med att de andra inte är lika relevanta för det vi 

ämnar att undersöka. De kriterierna som vi inte väljer att ta med är upplyst förståelse och 

kontroll över agendan. Kriteriet om upplyst förståelse är inte relevant på grund av att vi ska 

mäta effekterna av de olika systemen och inte jämföra medborgarnas förståelse av besluten.  

Kontroll över agendan är inte heller särskilt relevant i detta sammanhang då det är lagstiftat i 

Sverige vad det ska beslutas om när SFP sammanträder. Det är även lagstiftat i Finland vad 

som ska beröras vid beslutsförfarandet. 

 

Kriterierna bör ses som analytiska mätinstrument för att avgöra om något av de olika 

systemen uppfyller kriterierna bättre än det andra. Ingen beslutsprocess stämmer till 100 

procent överens med Dahls kriterier, men vi kan utifrån resonemang identifiera 

gradskillnader i uppfyllnad av dessa kriterier för varje land. Vi kommer behöva göra en 

bedömning om vilket av den svenska eller finska beslutsprocessen som uppfyller kriteriet på 

bästa sätt. Denna bedömning med tillhörande motivering redovisas i avsnitt 4.5. Dessa 

kriterier kommer användas för att klargöra i vilken utsträckning som det svenska och finska 

systemet använder sig av demokratiska tillvägagångssätt.  

 

4.2.1.1 Kriterier 

4.2.1.1.1 Effektivt deltagande 

Det effektiva deltagandet innefattar processen gällande de beslut som är av bindande 

karaktär. Här ska medborgarna ha en möjlighet som är tillräckligt stor samtidigt som alla ska 

ha rätten att uttrycka sina preferenser gällande det slutgiltiga beslutet. Att motsätta och neka 

någon medborgares möjligheter till det effektiva deltagandet baserat på att åsikten anses fel 

eller att det är obekant innebär att principen åsidosätts (Dahl 1989, s. 109).  

 

4.2.1.1.2 Lika rösträtt på det avgörande stadiet 

När ett beslut ska fattas i det avgörande stadiet ska alla medborgare ha lika rösträtt. Rösträtten 

anser Dahl är av betydande art för att skydda medborgarna och den grundläggande 

jämlikheten bland dem samt för att skydda den personliga autonomin. Utan den skulle det 
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kunna uppstå ojämlikheter i deras inflytande på de beslut som fattas till följd av den (Dahl 

1989, s. 109). Epistemologiskt anses demokrati vara den bästa metoden för beslutsfattande, 

då alla har rätt att på lika villkor komma till tals. På så sätt lyfts fler åsikter fram vilket hjälper 

för att nå de rätta besluten (Christiano 2015).  

 

4.2.1.1.3 Samma förutsättningar  

Dahl lägger även till att varje medborgare ska ha samma förutsättningar till att kunna 

medverka i processen. En aspekt han tar upp är att samma förutsättningar innebär att ingen 

ska ha olika förutsättningar baserat på formella eller juridiska krav. Exempelvis ska 

ekonomiska förhållande, politiska resurser eller möjlighet till publicitet inte påverka 

inflytandet över omröstningar (Dahl 1989, ss. 114-115). 

 

4.3 Deliberativ demokrati 

Att vara deliberativ definieras av Svenska Akademien som att lägga tonvikt vid samtal. 

Deliberativ demokrati kan då sägas vara samtalsdemokrati, vilket stämmer väl överens med 

Joshua Cohens definition av deliberativ demokrati som ett tillvägagångssätt för att fatta beslut 

genom samtal och resonerande (2007, s. 219). Teorin kombinerar den mer grundläggande 

demokratin som vi valt tolka i enlighet med Dahl och som vi redovisat för ovan. Det 

huvudsakliga tillägget som Cohen presenterar är argumentationens och resonemangets 

betydelse, vilket kan tydliggöras med Jürgen Habermas kända citat: “the force of the better 

argument”. Demokrati kan uppfylla kriterier som effektivt deltagande, lika rösträtt på det 

avgörande stadiet samt samma förutsättningar utan att ha argumentation och resonemang i 

fokus. Att uttrycka sin åsikt innebär nödvändigtvis inte att det sker i en argumentation. Att 

kunna försvara och kritisera åsikter är det viktiga i deliberativ demokrati (Cohen 2007, ss. 

220-221). 

 

Det finns ett antal argument för deliberativ demokrati, men det argument som är intressant för 

oss och vår uppsats är det om bättre beslut. Deltagarna i den församling som fattar beslut har 

olika bakgrund, olika åsikter och olika värderingar. Församlingen är därmed pluralistisk. 

Deltagarna lägger fram sina förslag med tillhörande argumentation, som då utsätts för kritik. 

Målet är att det efter diskussion och argumentation framkommit ett förslag som alla är nöjda 

med (Cohen 2007, ss. 72-75). När alla fått lyfta sina förslag med underbyggd argumentation 

ökar chanserna för att det mest passande förslaget framkommit av diskussionerna (Christiano 
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2015), vilket då blir det beslut som tas. En förutsättning för detta är att beslutsfattarna har det 

gemensammas bästa för ögonen. 

 

4.4 Demokratisk beslutsprocess leder till bättre beslut 

Ur ett epistemologiskt perspektiv är den demokratiska beslutsprocessen det bästa i jämförelse 

med andra alternativ. Detta för att den generellt är bättre på att hjälpa deltagarna finna det 

bästa beslutet. Eftersom demokrati samlar flertalet personer i beslutsprocessen finns en fördel 

i form att mer information och fler kritiska röster lyfts fram i processen. Demokratiska 

beslutsförfaranden tenderar därför att vara mer informerade om medborgarnas åsikter och 

intressen, samt också de åtgärder som krävs för att möta dessa åsikter och intressen, i 

jämförelse med andra möjliga metoder för beslutsfattande. Den breda diskussionen som är 

typisk för demokrati förbättrar bedömningar av dessa olika idéer, åsikter och argument 

(Christiano 2015). För att härleda detta resonemang till vårt ämne tolkar vi det som att den 

mer demokratiska processen förbättrar “träffsäkerheten” för investeringar ur ERUF sett till 

utfall, då beslut om stöd till projekt varit uppe för diskussion och många medverkat vid 

beslutsfattandet. Detta ska enligt Christiano förbättra förutsättningarna för att beslutet blir det 

bästa möjliga. 

 

4.5 Koppling till ländernas beslutsprocess för ERUF 

Det svenska systemet med politiska församlingar som beslutsfattare ger medborgarna en 

större möjlighet att inverka på de beslut som tas, även fast den är indirekt, jämfört med i 

Finland. Finländarna kan inte rösta bort sina tjänstemän, men det kan svenskarna göra med 

sina politiker. Legitimiteten i det finska systemet hämtas ur de lagar och regler som ska styra 

beslutsprocessen vilket då ger förutsägbarhet och transparens. Detta medför då att det inte 

finns möjlighet att påverka beslutet. I Sverige ges dock denna möjlighet indirekt då 

politikerna som är förtroendevalda och ska representera medborgarnas åsikter tar besluten. 

Medborgarna i Sverige har större möjligheter att påverka, om än indirekt. 

 

Både Finland och Sverige är klassade som fullvärdiga demokratier (EIU Democracy index 

2008), vilket också innebär att det råder allmänna fria val med lika rösträtt i båda staterna. 

Däremot hävdar vi att avståndet från medborgerlig påverkan till beslut om stöd ur ERUF är 

kortare i Sverige med den politikerorienterade modellen, jämfört med Finland med den 

legalbyråkratiska modellen. Detta blir särskilt påtagligt med decentraliseringen i Sverige, där 
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det är förtroendevalda på regional- och kommunal nivå som sitter i SFP. Återigen har ingen 

röstat på de finländska tjänstemännen, men svenskarna har röstat fram sina förtroendevalda 

beslutande politiker genom allmänna fria val. Därmed hävdar vi att det svenska systemet på 

ett bättre sätt tillgodoser lika rösträtt på det avgörande stadiet på ett indirekt sätt genom 

representation. 

 

Med bakgrund av vårt resonemang av Dahls kriterier vågar vi säga att beslutsfattandet i 

Sverige görs på ett mer demokratiskt sätt jämfört än i Finland, åtminstone utifrån den 

formella beslutsprocessen. Vi kan också konstatera att beslut fattas av en församling i Sverige 

och enskilda tjänstemän i Finland. Utifrån teorin om deliberativ demokrati går Finland miste 

om många fördelar vid beslut om ERUF-stöd som Sverige har. Variationer i bakgrund, 

åsikter och värderingar existerar inte vid beslutsfattande då det är en tjänsteman som fattar 

beslut. Det är svårt att argumentera och resonera med sig själv och risken är högre i Finland 

att det beslut som tas inte är det bästa, åtminstone utifrån teorin om deliberativ demokrati. 

Visserligen är det fler än bara beslutsfattaren som är inblandad i processen från inkommen 

ansökan till beslut, men i det avgörande stadiet där det slutliga beslutet om det är en bra eller 

mindre bra investering är det upp till den enskilde beslutsfattaren. 

 

Sverige och dess system för beslut anser vi har det pluralistiska tänket i betydligt högre grad. 

SFP som tar beslut består som tidigare nämnt av ledamöter från olika partier och regioner 

med olika erfarenheter, men även organisationer med olika kunskaper. Den kritiska massan är 

mer påtaglig. Detta leder i sin tur till att diskussion och argumentation kan bli mer 

mångfasetterad om ledamöterna är aktiva, vilket enligt den deliberativa demokratiteorin och 

det epistemologiska perspektivet på demokrati leder till bättre beslut. Förutsätter vi att så är 

fallet, att ledamöterna är aktiva, ökar chanserna för att det fattade beslutet är det bästa möjliga 

då diskussionerna lett fram till beslutet. 

 

Däremot innebär inte detta att den svenska modellen är befriad från demokratiproblem. Som 

tidigare presenterats har studier gjorts om partnerskap och flernivåpolitik i den svenska 

kontexten. Där framkommer det bland annat att tjänstemän i hög grad är drivande i förarbeten 

i form av exempelvis målsättning och strategier. Med fler aktörer inblandade kommer också 

frågan om vem som bär ansvaret att aktualiseras, vilket också inger en osäkerhet om vem som 

ska stå till svars för de beslut som tas (Bache & Olsson 2001, ss. 229-231).  
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4.6 Insikter 

Med utgångspunkt i Dahls demokratiteori med tillhörande kriterier, samt den deliberativa 

demokratiteorin med argumentet om bättre resultat, har vi i vår efterföljande diskussion och 

argumentation funnit att det finns skäl att anta att Sverige når bättre resultat i sina 

investeringar ur ERUF i jämförelse med Finland. 

 

I efterföljande avsnitt presenterar vi vilka prioriteringar länderna hade inför programperioden. 

Vi presenterar också tre indikatorer som båda länderna har som gemensamma mått. Dessa 

kommer presenteras med tillhörande målvärde som sattes innan programperioden, samt utfall 

per 2014. 

 

5 Resultat 

De resultat som vi kommer att redogöra för är i vilken utsträckning länderna har nått de 

uppsatta mål som sattes inför programperioden 2007-2013. Målvärden som presenteras för 

Sveriges del är hämtade från Tillväxtverket (2017d, ss. 19-23), medan målvärden för 

Finlands del är hämtade från Arbets- och näringsministeriet (2012). De resultatvärden som 

redovisas för båda länderna är från slutet av 2014 och är hämtade från Europeiska 

kommissionen (2018). Vi hade helst sett mer aktuell statistik, men tyvärr är statistik från 

2014 det mest aktuella som finns tillgängligt då vi vill jämföra indikatorerna för båda 

länderna under samma år. Det ska sägas att dessa indikatorer är en del av flertalet indikatorer. 

Dessa tre var dock de som båda länderna hade som mått. Två av dessa räknas som 

kärnindikatorer, “nya företag” och “nya jobb”, vilket medför att båda länderna har ett 

målvärde för dessa. “Projekt inom forskning och utveckling” är det bara Finland som har ett 

målvärde för, men även Sverige har ett utfallsvärde för detta. Vi kan även se att de 

prioriteringsområden Sverige och Finland hade inför programperioden 2007-2013 är relativt 

lika sett till vad satsningar ska riktas mot. Med det sagt bör det inte vara några nämnvärda 

skillnader i typer av insatser. 
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5.1 ERUF 2007-2013 i Sverige 

5.1.1 Inför programperioden 

Totalt för hela programperioden 2007-2013 tilldelades Sverige 934,5 miljoner EUR. The 

Swedish National Strategic Reference Framework (NSRF), prioriterade inför 

programperioden 2007-2013 tre områden som skulle adresseras med bland annat ERUF-

medel (Europeiska kommissionen 2016a, s. 11). Dessa är följande (Europeiska 

kommissionen 2007, ss. 74-76): 

 

● Innovativa miljöer och entreprenörskap genom utveckling av nya attraktiva 

produkter 

- Syftet med denna prioritering är att utveckla nya och attraktiva produkter, skapa en 

kultur där entreprenörskap främjas ännu mer än tidigare, samt att öka tillgängligheten 

till riskkapital för de som vill starta företag eller utveckla sitt redan existerande 

företag. 

 

● Kompetensförsörjning och arbetskraft 

- Över en miljon svenskar i arbetsför ålder upplever att de står utanför arbetsmarknaden 

eller uppger att de inte arbetar lika mycket som de skulle vilja. Detta är ett 

utvecklingshinder då kompetens och kapacitet går till spillo. Prioriteringen överlappar 

väldigt påtagligt mellan ESF (Europeiska Socialfonden) och ERUF, där ESF enkelt 

uttryckt utgår från individnivån med den individuella utvecklingen i fokus, och ERUF 

näringsnivån där företag och näringsliv ska utvecklas. 

 

● Tillgänglighet 

- Sverige behöver utveckla dess väg- och järnvägssystem för att öka tillgängligheten 

mellan och inom regioner. Detta gäller särskilt mycket i de norra delarna av landet. 

Dessutom är Sverige ett land i Europas ytterområden så en lägre tillgänglighet till och 

från kontinenten är naturligt, men det ska arbetas för att öka tillgängligheten även 

gentemot kontinenten. Även informationssamhället med utbyggnad av bredband ingår 

i denna prioritering. 
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● Strategiskt gränsöverskridande samarbete. 

- Särskilda program för samarbete och utveckling över nationsgränserna. Detta för att 

åtgärda gemensamma problem och för att ta tillvara på orealiserad potential som finns 

om regionerna samarbetar över gränserna. Ett exempel på ett sådant program är 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak5. 

 

5.1.2 Genomförande och utfall 

Genomförandet av ERUF 2007-2013 i Sverige ansvarade Tillväxtverket för som förvaltande 

myndighet. Detta skedde genom fysisk närvaro i form av stationerade tjänstemän inom varje 

operativt program. Implementeringen och genomförandet var därför starkt decentraliserat. 

Lokala och regionala myndigheter så som kommuner, regioner och landsting var under 

perioden engagerade och deltog i hög grad i förarbeten till programskrivning samt även i 

urval av projekt då vikten av att ha en regional förankring är en viktig del i att träffa rätt med 

investeringarna. De regionala aktörerna vet vad regionen behöver för att utvecklas, därför är 

de en viktig del i beslutsprocessen för ERUF-medel (Europeiska kommissionen 2016a). 

 

Utfallet för samtliga åtta regionala program kan för hela programperioden sammanfattas med 

tre indikatorer: antal projekt inom forskning och utveckling, nya företag och nya jobb. 

Indikatorerna med dess målvärde samt utfall presenteras i stapeldiagrammet på 

nästkommande sida.

                                                
5 https://interreg-oks.eu/  

https://interreg-oks.eu/
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Av detta diagram kan vi utläsa att målvärdena för både nya företag och nya jobb har uppnåtts 

med bred marginal. Däremot finns det ingen data för målvärdet gällande projekt inom 

forskning och utveckling, med det finns ett resultat som indikerar att det var 110 olika projekt 

som finansierades med hjälp av ERUF-medel. Utfallet av nya företag som startades med hjälp 

av ERUF-medel uppgick till 21 264, vilket är 3 064 fler än målvärdet eller ungefär 17 

procent. Nya jobb som skapats med ERUF-medel är enligt dessa siffror 50 352, vilket är 16 

902 fler än målvärdet eller 51 procent.  

  

5.2 ERUF 2007-2013 i Finland 

5.2.1 Inför programperioden 

För programperioden 2007-2013 tilldelades Finland totalt 977 miljoner EUR. The Finnish 

National Reference Framework (NSRF) prioriterade tre områden som skulle adresseras med 

strukturfondsmedel, däribland ERUF, inför programperioden 2007-2013 (Europeiska 

kommissionen 2016b, s. 11). Dessa är följande (Europeiska kommissionen 2007, ss. 71-73): 
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● Främja affärslivet 

- Satsningar ska särskilt ske för att utveckla företagens produktivitet och utveckling för 

att skapa fler jobb och skydda de redan existerande jobben. 

 

● Främja innovation, nätverkande och en stärkt akademi 

- Denna prioritering syftar till att inkludera allt fler experter och rådgivare i olika 

nätverk med stark koppling till nationella utvecklingsprojekt inom bland annat 

näringslivet, universiteten och andra forskningsinstitut. 

 

● Satsningar på kompetens, arbetskraft, sysselsättning samt entreprenörskap 

- Prioriteringen ämnar möta de utmaningar som Finland har i form av bland annat 

globalisering, åldrande befolkning samt teknologisk utveckling. Detta ska bland annat 

bemötas med förstärkta arbetsorganisationer som är experter inom sina områden. 

 

● Förbättringar av regional tillgänglighet samt satsningar på omgivande miljö 

- Stora glesbefolkade områden innebär stora avstånd. Känslig miljö och ett kallt klimat 

ställer krav på bland annat näringslivet att vara eftertraktade arbetsgivare för att locka 

till sig kompetens. Omgivande miljö med komfortabla bostäder och närområden ska 

främjas. 

 

 

5.2.2 Genomförande och utfall 

I Finland var det Arbets- och näringsministeriet som för programperioden 2007-2013 var 

förvaltande myndighet för ERUF. Däremot skedde implementeringen av en mix med 

decentraliserade myndigheter som exempelvis NTM-centraler. Regionala aktörer med 

kunskap om utveckling inom det geografiska området spelade huvudrollen i genomförandet 

och var de som till stor del kontrollerade att ERUF-medlen användes till det som var avsett. 

Då mycket av de administrativa regler och procedurerna var lika för Finland under 

programperioden 2007-2013 som de var 2000-2006 har erfarenheter och kontinuitet från 

tidigare varit väldigt betydelsefullt (Europeiska kommissionen 2016b). 

 

Utfallet för samtliga fem regionala program kan även i Finlands fall sammanfattas med 

samma tre indikatorer som i Sveriges fall: nya företag, nya jobb samt antal projekt inom 



 

30 

forskning och utveckling. Indikatorerna med dess målvärde samt utfall presenteras i 

stapeldiagrammet nedan.  

 

 

 

 

Utifrån detta diagram kan vi utläsa i vilken grad de finländska målvärdena uppnåtts genom att 

redogöra för de finländska strukturfondernas målvärden i förhållande till det resultat som är 

redovisat av Europeiska kommissionen. Vi kan se att det endast är indikatorn antal nya 

företag som har nått det målvärde som inför programperioden sattes upp. Gällande indikatorn 

antal nya jobb och antalet nya projekt inom forskning och utveckling har målen inte uppnåtts. 

Vad gäller antal nya företag som startades med hjälp av ERUF-medel uppgick detta till 6841 

företag, det vill säga 401 fler än målvärdet vilket innebär att målet överskreds med 6 procent. 

Antal nya jobb som skapades med hjälp av ERUF uppgick till 36 681, vilket innebär att det 

saknades 1 549 jobb för att nå upp till målvärdet, eller 4 procent. Indikatorn projekt inom 

forskning och utveckling hade det utfall som var längst ifrån målvärdet. 1 338 färre projekt än 

det uppsatta målet, vilket motsvarar en måluppfyllnad på 40 procent.  
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6 Analys 

Genom att analysera det resultat som studien har visat kan vi konstatera att det finns en viss 

skillnad vad gäller ländernas utfall i förhållande till uppsatta målvärden. Genom att redogöra 

för den procentuella skillnaden vad gäller utfallet och målvärdet av respektive indikator kan 

vi mäta huruvida ländernas beslutsprocesser kan anses vara effektiva eller ej i jämförelse med 

varandra. Det vill säga att vi kan få en bild av huruvida den demokratiska beslutsprocessen 

möjligtvis förhåller sig till det teknokratiska och vice versa i de fall som analyseras. 

 

Indikator Sverige utfall  Finland utfall Sverige - Resultat  

(differens utfall-

målvärde) 

Finland - resultat  

(differens utfall-

målvärde) 

Antal nya 

företag 

21 264  6 841  3 064 (+17%) 401 (+6%) 

Antal nya jobb 50 352 36 681 16 902 (+51%) - 1 549 (-4%) 

Antal projekt 

inom forskning 

och utveckling 

110 902  Inget målvärde -1 338 (-60%) 

 

 

6.2 Antal nya företag 

Gällande antalet nya företag som skapades med hjälp av ERUF-medel visade både Sverige 

och Finland positiva resultat. Sveriges ökning uppgick till 17 procent av målvärdet och 

Finlands uppgick till 6 procent av målvärdet. Även om båda ländernas resultat var positivt 

kan vi se en tendens till att Sveriges beslutsprocess kan fungera på ett mer effektivt sätt då 

fler företag (även procentuellt) får ta del av de ERUF-medlen som länderna är tilldelade. 

Teorierna från Dahl, Cohen och Christiano är alltså i linje med resultatet gällande denna 

indikator. 
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6.2 Antal nya jobb 

Vad gäller antal nya jobb i de båda länderna kan vi se att Sverige visar ett positivt (+51%) 

resultat med ett antal på totalt 50 352 nya jobb. medan Finland visar ett negativt resultat (-

4%) där totalt 36 681 nya företag stöttades. Således kan vi få en indikation på att den svenska 

beslutsprocessen också ger ett bättre utfall sett till uppsatt målvärde i form av en effektivare 

beslutsprocess vilket gör att fler nya företag kan få stöd. Även denna indikator stärker 

teorierna från Dahl, Cohen och Christiano. 

 

6.3 Antal projekt inom forskning och utveckling 

Antal projekt som ERUF-medlen bidrog till inom forskning och utveckling var totalt 110 i 

Sverige. Det går dock inte att sätta i relation till ett uppsatt målvärde då Sverige inte har något 

specifikt uppsatt mål för denna typ av stöd. Finland visade ett negativt resultat där endast 40 

procent av målvärdet uppnåddes, vilket innebär att 60 procent saknades för att nå målet. Detta 

motsvarar ett utfall på 902 projekt som fått stöd inom denna indikator. I och med bristen på 

målvärde för svensk del för denna indikator kan vi i detta fall inte säga att Sverige lyckats 

bättre än Finland, eller tvärtom. Om vi isolerat ser till denna indikator är det således inte 

möjligt att avgöra om våra demokratiteoretiska perspektiv stärks eller inte. 

 

6.4 Medelvärde  

Sett till hur det procentuella medelvärdet är i respektive land så når Sverige ett resultat som 

överskred målvärdet med 34 procent om endast antal nya jobb samt antal nya företag tas 

med i beräkningen. Värdet är exklusive indikatorn antal projekt inom forskning och 

utveckling i och med avsaknaden av målvärde. Vid mätning av samma indikatorer, det vill 

säga antal nya företag och antal nya jobb, har Finland ett medelvärde med en ökning på 1 

procent i förhållande till de målvärden som var uppsatta. Inkluderas även den tredje 

indikatorn antal projekt inom forskning och utveckling i beräkningen där Finland till skillnad 

mot Sverige har ett målvärde sjunker medelvärdet till -19 procent i förhållande till de 

uppsatta målvärden. Vid medelvärdet av alla tre indikatorer blir det dock svårt att analysera i 

förhållande till det svenska i och med avsaknad av målvärde för indikatorn antal projekt inom 

forskning och utveckling. Således fäster vi den största vikten vid indikatorerna antal nya jobb 

och antal nya företag eftersom båda länderna har rapporterat data gällande både målvärde 

och utfall på dessa. 
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Således kan vi konstatera att Sverige lyckades bättre med utfallet av de investerade medlen 

sett till dessa indikatorer. Detta stämmer väl överens med vår teoretiska utgångspunkt baserat 

på Dahl, Cohen och Christiano. Teorierna hävdar att mer demokratiska processer är det bästa 

alternativet, vilket ges stöd utifrån vår analys. 

 

6.5 Likheter och skillnader i beslutsprocesserna 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att Sverige lyckats bättre i sina investeringar ur ERUF i 

jämförelse med Finland. Båda länderna hade inför programperioden ungefär lika mycket 

medel att investera. Finland hade till och med lite mer, vilket möjligen gör den svenska 

framgången ännu mer utmärkande. 

 

I och med att vi i tidigt skede i uppsatsen redovisade fyra oberoende variabler som Sverige 

och Finland har lika värden på, kan vi konstatera att dessa inte kan förklara den stora skillnad 

i utfall som finns mellan länderna. Däremot ser vi en stor skillnad mellan ländernas 

beslutsprocesser.  

 

Sveriges beslutsprocess, med SFP som beslutande organ, uppfyller Dahls kriterier (1989, ss. 

84;108-114) för den demokratiska processen i högre grad än Finland. Den svenska 

beslutsprocessen är också mer deliberativ utifrån Cohens definition av deliberativ demokrati 

(2007, ss. 219-221), eftersom de svenska besluten tas av ett kollektiv. Den finska 

beslutsprocessen går miste om de fördelar Cohen argumenterar för, bland annat att fler åsikter 

och fler värderingar inblandade i beslutsfattandet innebär att chansen för att beslutet blir det 

bästa ökar.  

 

7 Slutsatser och avslutande diskussion 

7.1 Slutsatser 

Gällande de beslutsprocesser som länderna använder kan vi konstatera att vårt resultat 

indikerar att typ av beslutsprocess påverkar utfallet av investerade ERUF-medel. Sverige med 

den mer demokratiskt legitimerade beslutsprocessen redovisar ett resultat högt över de 

målvärden som var satta. Detta är i linje med Dahls teori om att mer demokratiska processer 

leder till bättre beslut, samt även teorin om den deliberativa demokratins positiva påverkan på 

beslut. Resultatet styrker också det epistemologiska perspektivet på demokrati om att den mer 

demokratiskt legtimerade beslutsprocessen levererar bäst resultat. 
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Detta styrks av analysen där Sverige jämförs med Finland gällande de indikatorer som vi 

analyserat i studien. Sverige har större utfall i relation till det målvärde som landet hade inför 

programperioden. Här såg vi att Sverige levererade relativt mycket mer än målvärdet, medan 

Finland i två av tre indikatorer hade ett utfall nära målvärdet. Den tredje indikatorn antal 

projekt inom forskning och utveckling ser vi inte som möjlig att basera en slutsats på, då 

Sverige saknade målvärde för denna. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

Denna undersökning har visat på de relativt stora skillnader som förekommer i 

måluppfyllelse mellan Sverige och Finland. Studien har också förkunnat att skillnader mellan 

länder i utfall från ERUF-investeringar kan förklaras med olika typer av beslutsprocesser. 

Sverige med den mer demokratiskt legitimerade beslutsprocessen redovisar ett bättre utfall av 

ERUF-investeringar. Samtidigt är det väldigt svårt att slå fast att det är just beslutsprocessen 

som isolerat kan förklara dessa skillnader. Det troliga är att så inte är fallet, därför är vi 

försiktiga med att säga att det är just beslutsprocesserna som är avgörande. Exempelvis kan 

det vara så att tjänstemännen i Sverige har mer makt än vad den formella svenska 

beslutsprocessen avslöjar, vilket i så fall kan innebära att det är de svenska tjänstemännens 

kompetens som är avgörande. Inte hur beslutsprocesserna ser ut. I denna undersökning kan vi 

inte utesluta att det är tjänstemännen som har den reella makten över besluten. För att 

undersöka denna sak närmare skulle det vara intressant att kartlägga bland annat utbildning 

bland tjänstemän. En annan intressant aspekt är hur ofta det är konkurrens om ERUF-medel. 

Är det brist på konkurrens krävs det ingen prioritering, vilket då rimligtvis innebär att de 

projekt som tjänstemännen i både Sverige och Finland godkänt går igenom beslutsfasen utan 

några större bekymmer. 

 

För att återkoppla till Olsson och Bache i forskningsöversikten är demokratiproblem inte 

något som Sverige är befriade ifrån trots vår tolkning att den svenska processen är mer 

demokratiskt legitimerad utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Den formella 

beslutsprocessen, som vi undersökt, är inte detsamma som den faktiska beslutsprocessen. 

Tjänstemän kan ha större påverkan än vi sett genom denna undersökning, vilket Olssons och 

Baches artikel påvisar. Det bör också nämnas att vilken modell beslutsprocesserna klassas 

som kan tolkas olika, vilket Bache och Olsson (2001, s. 223) är ett bevis på då de betraktar 
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partnerskap mer som en korporativistisk modell. Vi hävdar att partnerskapsprincipen i 

grunden må vara korporativ så till vida att den skapar ett flernivåstyre där både EU-, 

nationell-, och lokal nivå är involverade tillsammans med privata aktörer. Däremot 

implementerar länderna partnerskapsprincipen på olika sätt, och det är här vi definierat den 

svenska processen som politikerorienterad och den finska som legalbyråkratisk. 

 

Dock hävdar vi utifrån vårt resonemang i avsnittet om urval att vi uteslutit ett antal rimliga 

oberoende variabler som hade kunnat påverka utfallet. Det bör också sägas att denna 

undersökning endast haft två länder som fall. Möjligheten att dra några generella slutsatser är 

därför begränsad. Vår slutsats kan ändå fungera som en fingervisning om vad som kan 

förväntas av andra fall. Ambitionen med denna undersökning har varit att utifrån tidigare 

forskning bidra med ny kunskap som kan ligga till grund för fortsatt forskning i ämnet. Det 

skulle vara intressant att undersöka andra möjliga förklaringsvariabler än den formella 

beslutsprocessen och gå djupare in på hur den faktiska beslutsprocessen ser ut.   

 

Vi hade önskat att det fanns mer aktuell statistik om indikatorerna på europeisk nivå än från 

2014. Det troliga är att samma mätningar idag hade resulterat i andra värden för respektive 

indikator. Dock tror vi inte att det hade blivit någon nämnvärd skillnad i jämförelsen mellan 

länderna. 

 

Med den här studien har vi tillfört ett litet bidrag i debatten om demokratins fortsatta vara 

eller icke vara i den nuvarande formen. Vi kan utifrån vår slutsats säga att den process som 

hade störst demokratisk legitimitet levererade bäst resultat. Därmed ansluter vi till skaran 

som hävdar att den demokratiska processen levererar bäst resultat. Vi såg ett 

forskningsproblem i form av olika tillämpningar av partnerskapsprincipen och om dessa 

olikheter har effekt gällande utfallet av regionalfondsprogrammen. Vårt resultat indikerar att 

det har effekt, men det krävs ytterligare forskning med fler fall som undersöker fler variabler 

än formell beslutsprocess för att säkerställa att typ av beslutsprocess påverkar resultat. 

Detsamma gäller i synnerhet om den mer demokratiskt legitimerade beslutsprocessen har 

positiv påverkan på effektivitet och resultat. 
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