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EU	och	den	kommunala	autonomins	gränser		
-	en	studie	av	implementeringen	av	europeiska	socialfonden	
	
	
	

Inledning	

	
VI	FIRAR	EUROPEISKA	SOCIALFONDEN:	

60	år	i	samverkan	och	innovation.1	

	

Citatet	 ovan	 kommer	 från	 en	 konferens	 som	 svenska	 ESF-rådet	 anordnade	 i	 oktober	

2017	 för	 att,	 i	 samband	 med	 60-års	 jubileumet,	 uppmärksamma	 att	

socialfondsfinansierade	 projekt	 på	 olika	 nivåer	 tillsammans	 har	 skapat	 en	 så	 kallad	

”kreativ	 samverkan”	 som	har	 genererat	 ”inkluderande	 tillväxt	 och	 välstånd”	 (Svenska	

ESF-rådets	 hemsida,	 2017).	 Som	 en	 av	 EU:s	 strukturfonder	 verkar	 ESF	 för	 att	 genom	

projektfinansiering	främja	ökad	konkurrenskraft	och	ökat	utbud	på	arbetsmarknaden.	I	

så	mån	 är	 ESF	 ett	 centralt	 styrmedel	 i	 EU:s	 regionalpolitik2	 –	 en	politik	 som	 i	 sin	 tur	

syftar	 till	 att	 utjämna	 territoriella,	 ekonomiska	 och	 sociala	 skillnader	 inom	 EU	

(Dabrowski	 et	 al	 2014:	 355).	 Strukturfonderna	 implementeras	 i	 en	 uttalad	

flernivåstyrning.	 Denna	 styrning,	 med	 sin	 samtida	 betoning	 på	 nätverk	 och	 lokala	

                                                
1	http://www.esf.se/sv/Om-ESF-radet/Konferenser/60-ar-i-samverkan-och-innovation/	2017-08-20	
2 EU:s	regionalpolitik	kallas	också	för	EU:s	sammanhållningspolitik.	Såväl	EU	som	i	forskningen	används	
begreppet	regionalpolitik	mer	och	mer.	I	artikeln	kommer	vi	därför	också	att	använda	detta	begrepp.		 
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implementering,	har	öppnat	upp	 för	 frågor	kring	huruvida	vi	 idag	ser	en	 förstärkning	

eller	försvagning	av	kommunerna	i	EU.	För	att	tala	med	Ladner	(2017):	

Will	municipalities	lose	their	importance	in	the	decades	ahead	of	us	or	will	they	manage	to	
maintain	or	even	reinforce	their	importance	both	for	their	inhabitants	and	citizens	[…]	De-	or	
re-municipalization	-	that	is	the	issue	at	stake	(2017:	23).		

Föreliggande	artikel	 analyserar	och	kartlägger	 styrningen	av	 socialfondspolitiken	som	

ett	 fall	av	kommunal	autonomi	 i	kontexten	av	EU:s	 flernivåstyrning.	Detta	görs	genom		

en	 studie	 av	 svenska	 kommuners	 möjligheter	 att	 definiera	 såväl	 formerna	 för	 som	

innehållet	i	socialfondspolitiken.	

  

För	svenska	kommuner	 innebär	mötet	med	ESF	en	situation	där	de	ställs	 inför	en	rad	

olika	former	av	styrmedel.	Den	gemensamma	nämnaren	är	att	kommuner	på	olika	sätt	

uppmuntras	 till	 att	 organisera	 sina	 aktiviteter	 i	 linje	 med	 regionalpolitikens	 breda	

målsättningar.	 Implementeringen	 och	 styrningen	 av	 strukturfonderna	 har	 beskrivits	

som	 en	 dynamisk	 process	 där	 kommissionen	 genom	 en	 rad	 reformer	 successivt	 har	

introducerat	 nya	 styrformer,	 men	 där	 tidigare	 normer	 och	 styrmedel	 adderats	 till,	

snarare	 än	 ersatt,	 varandra	 (Tömmel	 2016).	 Möjligheten	 att	 erhålla	 projektmedel	

(finansiering	 som	 styrningsverktyg)	 skapar	 ett	 naturligt	 incitament	 för	 många	 lokala	

aktörer	att	delta	(jfr.	Sørensen	and	Triantafillou	2015;	Bruno	et	al	2006:	52).	Samtidigt	

bygger	dessa	så	kallade	mjuka	styrformer	till	stor	del	på	frivillig	koordinering	på	lägre	

nivåer,	 vilket	 i	 sin	 tur	 ställer	 krav	 på	 EU:s	 förmåga	 att	 involvera	 och	 entusiasmera	

aktörer,	 och	 skapa	 en	 lokal	 vilja	 att	 delta	 i	 och	 ansluta	 sig	 till	 gemensamma	politiska	

mål.		

	

I	generella	termer	anses	den	mjuka	styrningen	innehålla	dominerande	element	som	kan	

betraktas	som	fria,	inte	bara	genom	sin	ovan	nämnda	basis	på	frivilligt	deltagande	utan	

även	genom	avsaknad	av	sanktioner	och	ett	relativt	stort	tolkningsutrymme	i	termer	av	

målens	 innehåll	 och	 genomförande	 (Borrás	 &	 Jacobsson,	 2004).	 Det	 här	 skiljer	 den	

mjuka	 styrningen	 från	 dess	 upplevda	motsats,	 den	 ”hårda”	 styrningen,	 vilken	 istället	

anses	 innehålla	element	av	mer	explicit	 tvingande	karaktär,	såsom	lagstiftning,	 tydliga	

mål	 och	 ofta	 ekonomiska	 sanktioner	 vid	 bristande	 regelefterlevnad	 (Borrás	 &	

Jacobsson,	 2004).	 Styrningen	 av	 EU:s	 strukturfonder,	 inklusive	 den	 europeiska	
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socialfonden,	 beskrivs	 ofta	 som	ett	 exempel	 på	den	 fria	 och	mjuka	 styrningen	då	den	

bygger	på	överenskommelser	mellan	regionalt	samarbetande	formationer	och	allianser	

av	 flera	 olika	 aktörer.	 Samtidigt	 formulerar	 ESF	 regler,	 riktlinjer	 och	 kriterier	 om	

överenskommelser	 och	 samverkan	 som	 centrala	 och	 ofta	 obligatoriska	 inslag	 i	 den	

övergripande	styrningen.		

	

Den	 dikotoma	 tankefiguren	 om	mjuka/hårda	 styrmedel	 utgår	 från	 ett	 underliggande	

antagande	 om	 att	 styrmedel	 kan	 separeras	 eller	 avgränsas	 från	 varandra	 på	 ett	

rationellt	 sätt.	 I	 litteraturen	 om	 såväl	 styrning	 (Hultén	 2012:	 68;	 de	 Bruijn	 &	 ten	

Heuvelhof	 1997:	 71;	 Lascoumes	&	 Le	 Gales	 2007)	 som	EU	 (Büttner	&	 Leopold	 2016;	

Bruno	et	al	2006)	har	detta	antagande	problematiserats.	I	den	här	texten	ansluter	vi	oss	

till	 ovanstående	 teoretiska	 och	 empiriska	 kritik	 genom	 en	 analys	 av	 styrmedlens	

processuella	och	kontextuella	dimensioner.	Här	förstås	styrmedel	istället	som	”en	del	i	

den	 process	 i	 vilka	 de	 används”,	 men	 också	 de	 utifrån	 medvetna	 eller	 omedvetna	

värderingar	 som	 de	 är	 inbäddade	 i	 (Hultén	 2012:	 19),	 där	 styrmedels	 kontinuerliga,	

sociala	och	värdeladdade	dimension	betonas.	Styrning	ses	därmed	som	en	process	som	

organiserar	 sociala	och	politiska	 relationer	 i	 en	bredare	bemärkelse	 (Lascoumes	&	Le	

Gales	2007:	4;	 jfr.	Büttner	&	Leopold	2016:	42).	 	 I	en	anglosaxisk	språkdräkt	 särskiljs	

dessa	 två	 perspektiv	 i	 termer	 av	policy	 instruments	 respektive	policy	 instrumentation,	

där	 instrumentation	 betonar	 just	 den	 processuella	 och	 sociala	 dimensionen	 av	

styrmedel.	 I	 föreliggande	 text	 översätts	 det	 processuella	 begreppet	 policy	

instrumentation	med	begreppet	styrningspraktiker.		

	

Det	övergripande	syftet	med	den	här	artikeln	är	att	analysera	och	diskutera	kommuners	

autonomi	 i	 implementeringen	 av	 socialfondspolitiken,	 genom	 en	 analys	 av	 dess	

styrpraktiker	och	hur	de	möts	upp	på	subnationell	nivå.		

	

Frågeställningar:		

• Vilka	 styrningspraktiker	 på	 EU,	 nationell,	 regional	 och	 kommunal	 nivå	

kännetecknar	implementeringen	av	ESF	i	Sverige?	

• Hur	 kan	 dessa	 styrningspraktiker	 förstås	 i	 relation	 till	 dikotomin	 hård/mjuk	

styrning?	
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Trots	att	ESF	drivit	nära	100	000	projekt	i	Sverige,	så	vet	vi	idag	förvånansvärt	lite	om	

dess	 styrningsarkitektur	 på	 svensk	 nivå,	 och	 framför	 allt	 om	hur	 styrpraktikerna	 kan	

sägas	 påverka	 svenska	 kommuner.	 Genom	 en	 empirisk	 kartläggning	 och	 analys	 av	

styrningen	 av	 ESF	 i	 ett	 flernivåperspektiv	 undersöker	 vi	 kommuners	 möjlighet	 att	

påverka	 formerna	 för	 och	 innehållet	 i	 socialfondspolitiken	 på	 lokal	 nivå.	 Kommunal	

autonomi	 rör	 frågor	 om	 handlingsutrymme	 i	 relation	 till	 tillhandahållandet	 av	

kommunala	tjänster.	 I	den	komparativa	 litteraturen	om	lokal	autonomi	jämförs	 i	regel	

graden	av	autonomi	genom	faktorer	så	som	det	 legala	eller	konstitutionella	stödet	 för	

självstyret,	 men	 även	 de	 ekonomiska	 möjligheterna	 och	 de	 institutionella	

förutsättningarna	för	ett	lokalt	självstyre	i	praktiken	(Ladner	2017).	I	en	svensk	kontext	

har	man	talat	om	att	lokala	enheter	ska	ha	både	rätt	och	möjligheter	att	styra	sina	egna	

angelägenheter	 (Montin	&	Granberg	2013).	 I	 föreliggande	 text	definieras	autonomi	på	

följande	sätt:	

Local autonomy refers to the municipalities’ and countries’ power to determine public action in their 

jurisdiction, to set policy priorities, to decide upon organizational matters and to manage their 

resources […] (Schwab et al 2017:14, vår kursivering). 

Vi	 fokuserar	 särskilt	 på	 möjligheterna	 att,	 som	 det	 beskrivs	 i	 citatet	 ”fastställa	

prioriteringar	 inom	 policies”	 samt	 ”fastställa	 organisatoriska	 lösningar”.	 I	 den	

komparativa	 litteraturen	 beskrivs	 ofta	 de	 Skandinaviska	 länderna	 som	 exempel	 på	

länder	med	starkt	kommunalt	självstyre	(Loughlin	2000;	Ladner	2017),	vilket	gör	dessa	

särskilt	intressanta	att	studera.		

1.1	Metod	och	material	

Syftet	 med	 analysen	 är	 att	 problematisera	 uppdelningen	 mellan	 hård/mjuk	 styrning	

genom	en	analys	av	de	styrpraktiker	som	tillämpas	i	implementeringen	av	ESF.		I	termer	

av	metod	har	studien	genomförts	i	två	steg,	dels	genom	en	kartläggning	av	ESF:s	olika	

styrmedel	 från	 EU-nivå	 till	 kommunal	 nivå,	 dels	 genom	 en	 djupare	 analys	 av	

styrpraktikerna	 på	 regional	 och	 kommunal	 nivå	 under	 de	 två	 senaste	

programperioderna.	Undersökningen	har	formen	av	en	inledande	dokumentanalys,	där	

vi	analyserar	offentliga	handlingar	och	annat	offentligt	material	från	EU	samt	de	statliga	

och	 regionala	 organisationer	 som	 arbetar	med	 ESF-frågor.	 Materialet	 består	 av	 lagar	

och	förordningar,	programmen	och	utlysningarna	från	programperioderna	2007	-	2013	
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och	2014	-	2020	samt	övrigt	material	som	hänvisas	på	ESF:s	hemsida,	t.ex.	projektstöd,	

utvärderingar,	 utredningar.	 Här	 genomfördes	 en	 schematisk	 uppdelning	 mellan	 hård	

och	mjuk	styrning,	där	hård	styrning	är	de	bindande	regelverken,	och	mjuk	styrning	rör	

sig	 i	 en	 skala	 från	 rekommendationer,	 riktlinjer	 till	 goda	 exempel.	 I	 ett	 nästa	 steg	

analyserades	 och	 problematiserades	 uppdelningen	 mjuk/hård	 styrning	 genom	 en	

analys	 av	 hur	 kommuner	 möter	 upp	 och	 förhåller	 sig	 till	 ESF:s	 styrning,	 då	 en	

kontextualiserad	analys	av	styrning	i	praktiken	är	en	del	av	vår	teoretiska	förståelse	av	

styrningspraktiker.	 Vi	 valt	 att	 särskilt	 undersöka	 ESF-regionen	 Sydsverige.	Materialet	

här	 består	 dels	 av	 intervjuer	 med	 15	 EU-samordnare	 (sju	 på	 regional	 nivå	 och	 åtta	

kommunala	 EU-samordnare	 (eller	 motsvarande	 tjänst)	 i	 små	 och	 medelstora	

kommunen	 i	 områden	 Skåne-Blekinge),	 dels	 av	 olika	 former	 av	 regionala	

stödfunktioner,	 handlingsplaner	 och	 processtöd	 till	 kommunerna.	 Materialet	 består	

också	 av	 ett	 nedslag	 i	 en	 tjänst,	 EPA-analys	 (EU-projektanalys)	 som	 en	 majoritet	 av	

kommunerna	i	Sydsverige	köpt.	I	en	EPA-analys	kartlägger	en	handläggare	på	regionala	

stödkontor	 olika	 möjliga	 kommunala	 projekt	 genom	 en	 analys	 av	 kommunala	

handlingar	som	t.ex.	budget,	översiktsplan	och	visionsdokument.	Vi	har	gått	igenom	28	

EPA-analyser	i	region	Sydsverige.	

	

Artikeln	 är	 upplagd	 på	 följande	 sätt:	 I	 nästkommande	 avsnitt	 diskuteras	 mjuk	

flernivåstyrning	 ur	 ett	 kritiskt	 perspektiv	 som	 betonar	 den	makt	 och	 hierarki	 som	 vi	

menar	har	varit	underbetonade	i	analyser	av	styrningen	av	ESF.	Därefter	beskrivs	och	

diskuteras	 styrningen	 av	 ESF	 genom	 en	 formell	 organisationskarta,	 för	 att	 slutligen	

särskilt	 fokusera	 på	 kommunens	 möte	 med	 två	 olika	 styrpraktiker	 som	 ingår	 i	 den	

övergripande	styrningen	av	socialfonden.	Dessa	två	är	å	ena	sidan	kravet	på	samverkan,	

och	å	andra	kravet	på	 lärande	och	 förankring.	Dessa	 två	diskuteras	 i	 tur	och	ordning,	

och	 först	 på	 nationell	 nivå,	 och	 därefter	 på	 subnationell	 nivå.	 Därefter	 summeras	

studiens	 huvudsakliga	 slutsatser	 och	 i	 avslutningen	 blickar	 vi	 framåt	 i	 förslag	 på	

fortsatta	studier	utifrån	nuvarande	kunskapsläge.	

	

2.	Makt,	hierarki	och	samverkan	i	en	flernivåstyrning		

Styrningen	av	den	Europeiska	socialfonden	kännetecknas,	i	sin	implementering	av	EU:s	

regionalpolitik,	av	så	kallad	multi-level	governance	genom	de	nätverk,	partnerskap	och	



6 
 

den	 projektorganisering	 som	 ESF	 involverar	 (Rhodes,	 1996).	 Begreppet	 multi-level	

governance,	som	myntades	av	Marks	(1993)	just	med	avsikt	att	beskriva	den	styrform	

som	 EU	 präglas	 av,	 definierades	 i	 termer	 av	 ”[a]	 system	 of	 continuous	 negotiation	

among	nested	governments	at	several	territorial	tiers”	(Marks,	1993:	392).	Syftet	med	

att	 använda	begreppet	multi-level	 governance	var	att	 förskjuta	 förståelsen	av	EU	 från	

ett	 ”vanligt”	mellanstatligt	 samarbete	 till	 en	 tolkning	 av	 EU	 som	ett	 fenomen	med	 ett	

eget	system	och	karaktäristika	med	egna	begrepp,	så	som	att	fler	aktörer	ingår	än	vad	

som	 är	 vanligt	 i	 andra	 mellanstatliga	 samarbeten	 och	 att	 dessa	 aktörer	 ofta	 får	

representera	 flera	olika	 institutioner	eller	organisationer,	såväl	offentliga,	privata	som	

ideella	(Peters	&	Pierre,	2010).	Det	uttalade	syftet	med	nätverken	och	partnerskapen	är	

i	sin	tur	att	skapa	legitimitet	för	strukturfondspolitiken	genom	att	formellt	involvera	de	

aktörer	som	är	mest	insatta	i	regionala	problem	och	prioriteringar	(Bache,	2010).	

	

Ett	centralt	spår	i	regionalpolitiken	är	”Social	Europe”.	Som	politikområde	har	det	varit	

omtvistat	(Trubek	&	Trubek	2005;	Hansen	&	Schierup	2005),	men	i	stora	drag	rör	det	

frågor	 om	 lika	 möjligheter	 på	 arbetsmarknaden	 och	 social	 trygghet,	 där	 ett	 av	 de	

viktigaste	 styrinstrumenten	 för	 genomförandet	 är	 europeiska	 socialfonden	 (Sanchez	

Salgado,	2013).	Styrningen	sker	överlag	genom	så	kallad	soft	law	(Borrás	&	Jacobsson,	

2004:	188;	Trubek	&	Trubek	2005)	eller	soft	instrument	(Bruno,	et	al,	2006),	vilket	här	

syftar	 till	 att	 lyfta	 fram	 socialpolitiska	 frågor	 utan	 att	 ifrågasätta	 medlemsstaternas	

autonomi	 och	 suveränitet	 (Bruno	 et	 al,	 2006:	 521).	 Den	 övergripande	 styrningen	 av	

”Social	Europe”	genom	Lissabon	strategin	och	Europe	2020	är	ett	projekt	 som	genom	

ett	 långsiktigt	 pågående	 genomförande	 definierar	 och	 artikulerar	 kärnvärden	 i	 det	

europeiska	projektet.	Borrás	och	Radaelli	(2011)	argumenterar	mot	bakgrund	av	detta	

för	att	studier	av	styrningen	bör	 inkludera	en	analys	av	den	politiska	och	strukturella	

påverkan	som	den	här	typen	av	sångsiktiga	strategier	har,	och	inte	enbart	fokusera	på	

dess	juridiska	och	ekonomiska	dimensioner.	Eftersom	EU:s	mjuka	styrning	gör	anspråk	

på	en	förändring	av	medlemsstaternas	arbetsmarknad	kan	dess	inflytande	över	Europas	

arbetsmarknadspolitik	 och	 arbetsmarknadsinstitutioner	 vara	 omfattande	 (López-

Santana,	2006:	496).	Ett	sätt	att	undersöka	den	här	typen	av	politiska	 förändringar	är	

att	studera	hur	medlemsstater	möter	styrningen	 för	Social	Europe,	exempelvis	genom	

att	 specifikt	 studera	 ESF.	 I	 den	 här	 typen	 av	 studier	 framkommer	 att	 det	 finns	 en	

variation	vad	gäller	medlemsstaternas	anpassning	efter	EU:s	strategier	och	politik.	I	en	
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jämförande	studie	av	Frankrike	och	Spanien	kom	man	fram	till	att	särskilt	i	Spanien	så	

fylldes	 de	 mål	 inom	 ESF	 som	 uppfattades	 som	 otydliga	 och	 övergripande	 med	

tolkningar	av	problem	och	 lösningar	som	återfanns	på	 i	en	nationell	kontext	(Sanchez	

Salgado,	2013).	Medan	studier	av	exempelvis	Tyskland,	Polen	(Büttner	&	Leopold	2016)	

och	 Belgien	 (Verschraegen	 et	 al.,	 2011)	 visar	 att	 det	 där	 har	 förekommit	 större	

anpassning	till	EU	genom	ESF	på	nationell	nivå.	 	 I	dessa	 fall	 fungerar	styrningen	 i	hög	

grad	dels	genom	att	ESF	öppnar	upp	för	 inflytande	av	”key	policy	entrepreneurs”	som	

genom	 partnerskap	 får	 möjlighet	 att	 påverka,	 dels	 genom	 att	 ESF	 kräver	 särskilda	

villkor	för	deltagande	och	dels	genom	spridning	av	en	normativ	kunskap	eller	”lärande”	

kring	arbetsmarknads-	och	socialpolitik	(Verschraegen	et	al.,	2011:	67).		

	

Den	senare	formen	av	styrning	lyfts	också	fram	som	central	i	en	studie	om	Belgien	som	

visar	att	samtliga	som	söker	pengar	från	EU:s	fonder	gör	en	omfattande	anpassning	till	

EU:s	former	för	genomförande	och	mål.	Endast	de	som	kan	reproducera	dessa,	som	har	

kunskaper	 i	 EU:s	 terminologi	 och	 ”know-how”	 beviljas	 medel.	 Artikelförfattarna	

argumenterar	därför	 för	att	det	 inte	är	relevant	att	 i	praktiken	särskilja	hård	styrning	

från	mjuk,	då	styrningen	generellt	inte	lämnar	ett	påtagligt	manöverutrymme	(Büttner	

&	 Leopold	 2016:	 63).	 Kritiken	mot	 flernivåstyrning	 och	mjuk	 styrning	 som	 teoretisk	

ansats	 har	 vuxit	 fram	 på	 flera	 håll.	 En	 kritik	 är	 att	 begreppen	 inte	 ger	 ett	 tillräckligt	

analytiskt	verktyg	 för	att	 förstå	vilka	aktörer	som	påverkar	beslutsfattande	och	varför	

en	 särskild	 policy	 får	 ett	 specifikt	 innehåll.	 Snarare	 än	 att	 begreppet	 multilevel	

governance	 teoretiskt	 kan	 guida	 oss	 i	 en	 analys	 av	 hur	 maktrelationer	 opererar	 i	

nätverken,	kan	det	fungera	som	en	metafor	för	styrning	(Börzel,	1998;	Eckersley,	2017:	

3;	Stephensen	2013).	En	annan	kritik	rör	begreppets	normativa	underton:	Det	finns	en	

tendens	–	 i	 såväl	 teori	 som	praktik	–	att	 (mer	eller	mindre	medvetet)	 söka	 legitimera	

mjuk	 flernivåstyrning	 genom	 att	 antingen	 utröna	 eller	 hävda	 dess	 demokratiska	

potentialitet.	 Härvidlag	 har	 andra	 forskare	 istället	 hävdat	 att	 det	 i	 första	 hand	 är	

ekonomiska	processer	som	driver	nätverken	och	att	det	i	slutändan	är	ett	fåtal	aktörer	

som	 får	beslutanderätt	 (se	 t.ex.	Davies,	 2007;	 Jessop,	 2015).	 I	 så	mån	har	 t.ex.	Davies	

(2007)	 argumenterat	 för	 att	 de	 nätverkskonstellationer	 som	 bildas	 i	 en	 governance-

styrform	 på	 många	 sätt	 liknar	 traditionella	 hierarkier.	 Nätverken	 kan	 cementera	

byråkratisk	 makt	 genom	 exempelvis	 deras	 tendens	 till	 teknokratisering,	 alltså	 den	

ökade	 närvaron	 av	 experter	 i	 beslutsprocesser,	 bland	 annat	 i	 partnerskapsmodellen	
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(Davies	2007:	780).	Det	finns	också	en	tendens	till	starkare	kontroll	över	förbestämda	

agendor	 i	 denna	 organisatoriska	 styrform	 (Davies,	 2011)	 vilket	 försvårar	 insyn	 och	

påverkan	från	det	omgivande	samhället.	Nätverken	och	samverkan	är	på	så	sätt	endast	

en	skenbart	friare	organisationsform	är	den	mer	traditionella	byråkratin	(government).	

Snarare	än	att	öppna	upp	för	olika	perspektiv	och	uppfattningar	verkar	de	tvingande	av	

ekonomiska	skäl	och	nätverken	inkluderar	ofta	formella	maktpositioner	som	påverkar.	

De	konsensusorienterade	beslutsprocesserna	tenderar	dessutom	att	dölja	oliktänkande	

och	motstridiga	tolkningar	av	politiken.	Den	här	formen	av	avpolitisering,	menar	Davies,	

ska	 inte	 misstas	 för	 att	 upprätthållas	 uteslutande	 med	 hjälp	 av	 en	 slags	 omedveten	

självstyrning	 genom	 anpassning	 efter	 sociala	 normer,	 utan	 också	 som	 en	 central	

komponent	 i	 upprätthållandet	 av	 en	 ekonomisk	maktordning.	Också	Hall	 et	 al	 (2009:	

533)	har	visat	hur	nätverksstyrningen	förefaller	vidmakthålla,	snarare	än	ersätta,	gamla	

politiska	och	sociala	maktstrukturer.		

	

Dessa	 perspektiv	 tillämpas	 i	 vår	 analys	 av	 styrpraktiker	 med	 syftet	 att	 empiriskt	

undersöka	 hur	 kommuner	 möter	 socialfondspolitiken.	 Det	 innebär	 att	 syftet	 med	

studien	är	att	nå	en	djupare	förståelse	av	hur	styrningen	fungerar	i	praktiken	genom	att	

studera	 dess	 processer,	 istället	 för	 att	 enbart	 beskriva	 ESF:s	 styrarrangemang.	 En	

utgångspunkt	 är,	 i	 enlighet	 med	 perspektivet	 som	 presenterades	 inledningsvis,	 att	

styrpraktiker	 inte	 är	 värderingsfria,	 utan	 präglade	 av	 värden	 med	 implikationer	 för	

maktrelationer.	Det	är	dessa	som	vi	ämnar	blottlägga	empiriskt	för	att	nå	ökad	kunskap	

om	styrprocesserna.	

	

3.	Hur	styrs	ESF?	

3.1	En	formell	maktkarta	

Syftet	 med	 föreliggande	 avsnitt	 är	 att	 i	 korthet	 beskriva	 det	 formella	 regelverk	 som	

omgärdar	 socialfonden	 på	 EU,	 nationell	 och	 regional	 nivå,	 för	 att	 utveckla	 analysen	

senare	 i	 texten.	Den	 formella	 styrningen	består	 i	 av	 (I)	 lagstiftning,	 (II)	Det	nationella	

operativa	programmet	och	programperiodens	utlysningar	som	beskriver	vad	man	kan	

söka	projektmedel	för,	samt	slutligen	(III)	de	formella	kriterierna	för	att	erhålla	medel.	

Därutöver	 styrs	 ESF	 genom	 en	 rad	 olika	 typer	 av	 såväl	 uppföljande	 som	
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incitamentsskapande	 inslag,	 t.ex.	 lägesrapporter,	 utvärderingar,	 best	 practices,	

kurser/infoträffar	 och	 olika	 former	 av	 projekt/processtöd.	 Dessa	 beskrivs	 närmare	 i	

avsnitt	4	nedan.		

	

(I)	Socialfondens	övergripande	riktlinjer	formuleras	av	EU	kommissionen,	och	ESF	har	

en	 formell	 juridisk	 överbyggnad	 som	 inkluderar	 EU-förordningarna	 1303/2013	 och	

1304/2013	 under	 innevarande	 programperiod,	 och	 som	 i	 Sverige	 inkluderar	 bland	

annat	Partnerskapslagen	och	 Lagen	 om	 strukturpartnerskap.	 Fonderna	 implementeras	

genom	 den	 så	 kallade	 partnerskapsprincipen	 där	 EU-kommissionen	 har	 fastställt	 att	

varje	 medlemsstat	 ska	 bilda	 partnerskap	 för	 att	 förvalta	 och	 implementera	 fonden.		

Partnerskapen	utgår	 ifrån	en	betoning	på	 lokal	 förankring	och	 flernivåstyrning	då	det	

uttalade	”[s]yftet	med	sådana	partnerskap	är	att	säkra	såväl	subsidaritetsprincipen”	(att	

politiken	 implementeras	 på	 så	 nära	 medborgarna	 som	 möjligt)	 som	 ”respekten	 för	

principerna	om	flernivåstyre”	(förordning	(EU)	1304/2013,	L	347/321).	Förordningen	

beskriver	 även	 partnerskapens	 sammansättning	 (inklusive	 de	 olika	 ”behöriga”	 och	

”relevanta”	 organ	 som	 ska	 ingå	 i	 dem3),4	 med	 partnerskap	 i	 hela	 styrkedjan,	 från	

”uppställande	 av	 prioriteringar	 för	 operativa	 program	 till	 genomförande	 och	

utvärdering	av	ESF:s	resultat”	(1304/2013:	L	347/472).	Partnerskapens	uppgifter	är	att	

leda,	 övervaka	 och	 delta	 i	 finansieringen	 av	 regionalpolitikens	 strukturfonder,	 vilket	

också	inkluderar	att	ta	fram	särskilda	regionala	planer	med	problemformuleringar	och	

prioriteringar	 (Bache,	 2008).	 I	 Sverige	 har	 man	 i	 praktiken	 valt	 att	 implementera	

partnerskapen	genom	så	kallade	strukturfondspartnerskap	(Lag	2007:459),	vilka	består	

av	 förtroendevalda	 representanter	 från	 kommuner	 och	 landsting	 och	 företrädare	 för	

arbetsmarknadens	 organisationer,	 länsstyrelser,	 arbetsförmedlingen,	

                                                
3	 ”För	 varje	 partnerskapsöverenskommelse	 och	 varje	 enskilt	 program	 bör	 varje	 medlemsstat	
organisera	 ett	 partnerskap	 med	 företrädare	 för	 behöriga	 regionala	 och	 lokala	 myndigheter,	
stadsförvaltningar	och	andra	myndigheter,	näringslivets	och	arbetsmarknadens	parter	samt	andra	
relevanta	 organ	 som	 företräder	 civilsamhället,	 inklusive	 miljöorganisationer,	 icke-statliga	
organisationer	 och	 organ	 med	 ansvar	 för	 att	 främja	 social	 delaktighet,	 jämställdhet	 och	 icke-
diskriminering	 samt,	 i	 förekommande	 fall,	 paraplyorganisationer	 för	 sådana	 myndigheter	 och	
organ.”		
4	Samt	att	partnerskapet	”ska	utarbetas	i	dialog	med	kommissionen”	samt	att	
”partnerskapsöverenskommelsen	ska	omfatta	allt	stöd	från	de	europeiska	struktur-	och	
investeringsfonderna	i	medlemsstaten”	(1303/2013,	art.	14).	
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intresseorganisationer	 och	 föreningar.	 De	 svenska	 strukturfondspartnerskapen	

beslutar	gemensamt	om	samtliga	strukturfonder.	

	

Utöver	lagstiftning	regleras	också	ESF	genom	(II)	det	nationella	operativa	programmet	

och	 de	 olika	 utlysningarna,	 som	 fastställer	 målen	 och	 prioriteringarna	 för	 de	 olika	

programperioderna.	 Föreliggande	 programperiod	 är	 2014	 –	 2020,	 (och	 föregicks	 av	

2007	-	2013).	Beslutsprocessen	kring	skrivningarna	för	socialfonden	går	i	korthet	till	så	

att	 Europeiska	 kommissionen	 presenterar	 regler	 och	 budgeten	 för	 strukturfonderna.	

Efter	 en	 remissrunda	 med	 medlemsstaterna	 formulerar	 sedan	 kommissionen	

strategiska	riktlinjer	för	regionalpolitiken	och	dess	fonder.	Därefter	inkommer	staterna	

med	 deras	 egna	 förslag	 på	 nationella	 riktlinjer	 vilka	 ska	 beskriva	 hur	 policyn	 ska	

genomföras	 på	 nationell	 nivå.5	 I	 Sverige	 förvaltas	 fonderna	 av	 myndigheten	 Svenska	

ESF-rådet,	 som	 bildats	 just	 för	 ändamålet.	 Myndigheten	 har	 ett	 huvudkontor	 i	

Stockholm	 samt	 åtta	 Regionkontor,	 vilka	 täcker	 in	 hela	 landet,6	 och	 som	 tar	 fram	 de	

regionala	 handlingsplaner	 som	 fastställs	 av	 ovan	 nämnda	 Partnerskapen.	

Partnerskapen	har	även	i	uppgift	att	–	i	nästa	steg	–	prioritera	och	välja	mellan	samtliga	

godkända	 projekt	 från	 samtliga	 strukturfonder,	 samt	 agera	 stöd	 och	

utvärderingsinstans,	bl.a.	genom	att	utse	handläggare	till	varje	enskilt	projekt.		

	

Utlysningarna	och	prioriteringarna	är	inte	de	enda	styrande	dokumenten	med	avseende	

på	 innehållet	 i	 genomförandet;	 för	 att	 erhålla	 finansiering	 krävs	 även	 att	 projektet	

uppfyller	 (III)	 Socialfondens	 nationella	 urvalskriterier.	 Ett	 av	 de	 nationella	

urvalskriterierna	 är	 ”relevant	 samverkan”,	 vilket	 är	 ett	 absolut	 krav	 som	 berörs	

närmare	nedan.	Det	finns	åtta	stycken	andra	nationella	urvalskriterier,	vilka	lämnar	ett	

varierande	 handlingsutrymme,	 t.ex.	 att	 ”[p]rojektet	 och	 dess	 resultat	 ska	 vara	

utvärderingsbara”,	att	det	ska	”grunda	sig	i	en	problem-	och	behovsanalys”	och	att	det	

”ska	vara	väl	förankrat	och	ha	säkrat	ägarskap	och	utpekade	mottagare	för	resultat”.7	En	

                                                
5	I	Sverige	är	det	arbetsmarknadsdepartementet	som	har	övergripande	ansvarar	för	socialfonden.	
6	https://www.esf.se/sv/Om-ESF-radet/Organisation/Regionkontoren/	2017-11-12		
7	De	övriga	Nationella	urvalskriterierna	är	att	”Projektet	ska	bidra	till	utlysningens	och	programmets	
förväntade	resultat	och	effekter.		Av	projektansökan	ska	det	framgå	hur	projektet	utgått	från	
målgruppens	behov.	Det	ska	finnas	relevant	kapacitet	och	kompetens	hos	projektorganisationen.	
Projektet	ska	uppfylla	kraven	som	ställs	vid	ansökningstillfället	gällande	principer	för	lika	möjligheter.	
För	jämställdhet	ska	standarden	för	jämställdhetsintegrering	följas.	Projekt	ska	involvera	relevant	
samverkan	för	att	nå	projektmålen.		 	
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analys	 av	krav	 återkommer	nedan,	men	värt	 att	 nämna	här	 är	 att	 alla	projekt,	 utöver	

dessa,	 också	 arbeta	 efter	 ESF:s	 ”horisontella	 principer”,	 vilka	 är	 jämställdhet,	

tillgänglighet,	 icke-diskriminering	 och	 ekologiskt	 hållbar	 utveckling,	 där	 de	 tre	 första	

principerna	är	obligatoriska	vid	samtliga	utlysningar,	medan	den	sista	ska	beaktas	vid	

särskilda	utlysningar.		

3.2	Hur	möter	den	subnationella	nivån	styrningen?	

I	 svensk	 förvaltning	 beslutas	 historiskt	 sett	 allmänna	 och	 övergripande	

välfärdspolitiska	 mål	 och	 bestämmelser	 om	 hos	 regeringskansliet	 på	 nationell	 nivå,	

medan	den	 största	 delen	 av	 genomförandet	 återfinns	på	delvis	 regional,	men	 framför	

allt	 kommunal,	 nivå	 (Karlsson	 &	 Montin,	 2013).	 I	 så	 mån	 innebär	 den	 formella	

styrorganisationen	av	ESF	en	brytning	med	denna	förvaltningsmodell	då	det	är	regioner	

och	 inte	 kommuner	 som	 deltar	 i	 den	 direkta	 styrningen	 av	 socialfonden.	 Det	 finns	

således	inga	ESF-organ	eller	en	formell	ESF-organisering	på	kommunal	nivå	i	Sverige.	I	

vår	 tolkning	 möter	 kommunerna	 i	 praktiken	 ESF	 på	 två	 olika	 sätt,	 dels	 genom	 det	

nationella	och	de	regionala	ESF-kontoren,	och	dels	genom	stödfunktioner	som	de	själva	

initierar	via	kommunförbund	och	liknande	regionala	”bottom-up”	organisationer.		

	

Utöver	 de	 åtta	 regionala	 ESF-kontoren	 (för	 Skåne	 är	 det	 Region	 Sydsverige)	 möter	

kommunerna	 den	 formella	 regionala	 ESF-organisationen	 genom	 de	 regionala	

strukturfondspartnerskapen	(Strukturfondspartnerskapet	i	Sydsverige),	vilka	prioriterar	

mellan	de	projektansökningar	som	kommer	in.	Som	angivet	ovan	ska	dessa	sättas	ihop	i	

en	 bred	 konstellation	 av	 aktörer,	 och	 Strukturfondspartnerskapet	 i	 Sydsverige	 består	

således	av	aktörer	från	Region	Skåne,	Region	Blekinge,	men	även	bl.a.	fackföreningarna,	

och	 statliga	 myndigheter	 (AF,	 försäkringskassan),	 Länsstyrelsen	 och	 idéburen	 sektor	

(ESF	 Sydsverige,	 hemsida8).	 De	 kommuner	 som	 söker	 projektmedel	 får	 en	

kontaktperson	 från	 det	 regionala	 ESF-kontoret	 i	 samband	med	 att	 projekt	 beviljas.	 I	

intervjuer	 beskrivs	 denna	 kontakt	 som	en	person	 som	har	 en	 avgörande	 inverkan	på	

projekten	 (intervjuer).	 Därutöver	 erbjuder	 ESF-regionerna	 en	 rad	 olika	 former	 av	

stödfunktioner	 som	 t.ex.	 informationsmöten	 och	 goda	 exempel.	 	 Under	 föreliggande	

programperiod	 erbjuds	 även	 	projektstöd	 från	 ESF.	 Detta	 stöd	 syftar	 inte	 bara	 till	 att	
                                                
8	https://www.esf.se/en/Min-region/Sydsverige/Strukturfondspartnerskap/Utsedda-Ledamoter-
Sydsverige/	2017-11-21	
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”stödja	 projektidéer	 till	 att	 bli	 bra	 genomförandeprojekt”	 utan	 de	 ska	 även	 ”stödja	

genomförandet	 av	 Socialfondsprogrammet	 i	 Sverige”	 (hemsida	 ESF-support9),	 vilket	

innebär	att	 fokus	 ligger	på	att	 försäkra	sig	om	att	genomförandet	blir	genomgripande	

men	 också	 i	 enlighet	 med	 ESF:s	 riktlinjer	 för	 god	 politik	 och	 förvaltning.	 Den	 här	

ambitionen	förtydligas	också	ytterligare	i	stycket	nedanför	som	betonar	att	det	”under	

programperioden	2014–2020	är	det	ett	stort	fokus	på	effekter”	och	”med	genomgående	

resultatfokus”	 (hemsida	 ESF-support10).	 Det	 här	 projektstödet	 är	 idag	 upphandlat	 av	

ESF	 och	 ges	 av	 konsultföretaget	Kontigo	 i	 alla	 ESF-regioner	 utom	 en11.	 Stödet	 består	

enligt	ESF:s	hemsida	bland	annat	av	workshops	och	utbildningar	 i	 sådant	 som	”aktivt	

ägarskap”	 och	 ”spridningseffekter”	 (Hemsida,	 ESF	 supportfunktioner12).	 Under	

föregående	 programperiod	 (2007-2013)	 var	 det	 istället	 SPeL	 som	 gav	 stöd	 till	

kommunerna,	 och	 då	 genom	 såväl	 verksamhetsuteckling	 som	 genom	 utvärderingar.	

SPeL	 hade	 även	 en	 webbtidning	 (spl.nu)	 under	 programperioden	 som	 ”publicerade	

journalistiskt	material	om	bland	annat	ESF-projekt,	politiska	beslut	och	andra	händelser	

som	på	olika	sätt	berörde	Socialfonden	ur	både	svenskt	och	EU	perspektiv”	(Hemsida,	

ESF	 supportfunktioner	 13).	 Det	 material	 som	 SPeL	 tog	 fram,	 inklusive	 filmer,	 guider,	

lathundar	och	rapporter	för	socialfondsprojekt,	finns	kvar	under	ESFs	supporthemsida	

under	rubriken	”Användbart	material	från	SPeL”.		

	

Mot	bakgrund	av	den	komplexitet	som	kännetecknar	socialfondsorganisationen,	har	det	

i	 kommunerna	 uppstått	 ytterligare	 behov	 av	 att	 samordna	 och	 systematisera	 den	

kunskap	som	krävs	för	att	beviljas	ESF-medel	(jfr.	Loughlin	2000;	Fred	2018).	Som	ett	

led	i	detta	arbete	har	många	kommuner	utvecklat	nya	organisationer,	nya	tjänster	och	

nya	styrmedel	för	att	underlätta	arbetet	med	fonderna	(cf.	Büttner	&	Leopold	2016:	42).	

Idag	har	många	kommuner	utsett	en	EU-samordnare	 för	att	arbeta	med	att	 informera	

om	 och	 stödja	 kommunernas	 EU-relaterade	 arbete.	 I	 flera	 kommuner	 är	 detta	 en	

gemensam	resurs	mellan	kommuner.	Därutöver	har	kommunerna	valt	att	initiera,	eller	

utöka	uppgifterna	för,	olika	kommunförbund.	Ett	exempel	från	Skåne	är	SÖSK,	(Sydöstra	
                                                
9	https://esfsupport.esf.se/Stodprojekt/	2017-11-21	
10	https://esfsupport.esf.se/Stodprojekt/	2017-11-21	
11	Med	undantag	av	Region	Småland	och	Öarna	som	erhåller	projektstöd	från	Öhrlings	
PricewaterhouseCoopers	AB.	(https://esfsupport.esf.se/Stodprojekt/	2017-11-21)	
12	https://esfsupport.esf.se/Stodprojekt/	2017-11-21	
13	https://esfsupport.esf.se/sv/Start/Material-fran-Splse-2007-2013/Artiklar/	2017-11-21	
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Skånes	 Samarbetskommitté),	 som	 är	 ett	 samverkansorgan	 kring	 utvecklingsfrågor	

mellan	 fyra	 skånska	 kommuner.14	 SÖSK	 beskriver	 på	 sin	 hemsida	 att	 de	 har	 ”en	 god	

kompetens	 kring	 möjligheter	 att	 nyttja	 EU-stöd”	 (SÖSK	 hemsida15).	 SÖSK	 arbete	

inkluderar	 ”att	 öka	 kompetensen	 kring	 verksamhetsutveckling	 med	 stöd	 av	 EU:s	

program	och	 fonder”	 (2013:	7),	något	de	 i	praktiken	gör	genom	bl.a.	utbildningar	och	

uppmuntra	till	samverkan	(SÖSK	2013:	6).	Ett	annat	exempel	är	SkåneNordost	som	på	

sin	 hemsida	 beskriver	 hur	 de,	 sedan	 EU-kontor	 Skåne	 Nordost	 startade	 2009,	

tillsammans	med	kommunerna	”har	fått	knappt	280	miljoner	kronor	beviljade	till	olika	

projekt”	 (hemsida16).	 I	 våra	 intervjuer	 i	 skånska	 kommuner	 framkommer	 att	 det	 i	

många	 små	 kommuner	 blir	 dessa	 organisationer	 som	 utgör	 den	 främsta	 källan	 till	

information	(intervju	mindre	kommun	A,	mindre	kommun	B).	Intervjuerna	visar	också	

att	dessa	organisationer	har	stor	legitimitet	som	förmedlare	av	kunskap,	inte	minst	då	

såväl	 regionala	 som	 kommunala	 samordnade	 ofta	 framhåller	 att	 förbunden	 är	

initierade,	och	 finansierade	av,	kommunerna,	och	arbetande	på	uppdrag	av	dem,	men	

också	för	att	de	erbjuder	ett	stöd	som	är	svårt	för	kommunerna	att	själva	arbeta	fram.		

Här	beskriver	t.ex.	SkåneNordost	sig	själva	som:	

	

”[e]n	 gemensam	 resurs	 som	 arbetar	 på	 uppdrag	 av	 [uppräkning	 av	 alla	 kommunerna]	

Uppdraget	 syftar	 till	 att	 kommunerna	 via	 EU-kontoret	 i	 högre	 grad	 ska	 nyttja	 EU:s	

finansieringsmöjligheter	i	sitt	kommunala	utvecklingsarbete.”17		

	

I	 en	 intervju	 med	 en	 ”EU-kontaktperson”	 på	 en	 liten	 skånsk	 kommun,	 svarar	

resondenten	följande	på	frågan	”vad	får	ni	hjälp	med	från	SkåneNordost”:	

 
”Vi	 får	 stöd	 i	 projektansökningarna,	 de	 är	 väldigt	 välvilliga	 och	 vill,	 så	 att	 säga,	 att	

kommunerna	ska,	alltså	de	vill	hjälpa	till…	de	skriver	 ju	 inte	en	hel	ansökan	med	de	stöttar,	

ger	 tips	och	ger	 råd	och	 ja…	 jag	 tycker	 att	de	är	 en	 viktig	 samarbetspartner,	mycket	 viktig”	

(intervju	mindre	kommun	C)	

	

                                                
14	Simrishamn,	Sjöbo,	Tomelilla	och	Ystad	
15	http://www.sydostskane.se/om-sosk/	2017-11-21	
16	http://www.skanenordost.se/eukontor	2017-11-01	
17	http://www.skanenordost.se/eukontor		
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Kommunförbunden	använder	sig	 i	sin	tur	sig	av	en	rad	olika	former	av	verktyg	för	att	

stötta	projekten.	Dels	 tar	de	 fram	och	 systematiserar	 information.	De	vidarebefordrar	

också	 det	 material	 som	 har	 tagits	 fram	 inom	 den	 nationella	 ESF-organisationer,	 där	

KFSK	 konstaterar	 att	 ”Det	 finns	 många	 handböcker	 och	 tips	 att	 hämta,	 till	 exempel	

Europeiska	 socialfondens	 projekthandbok	som	 ger	 praktiska	 tips	 för	 ett	 lyckat	 ESF-

projekt,	 både	 inför	 ansökan	 och	 under	 genomförandet.”18	Men	 de	 tar	 även	 fram	 eget	

material.	 Ett	 exempel	 från	 Kommunförbundet	 Skåne	 är	 Skånska	 kommuners	 guide	 till	

EU-program	 2014-2020.	 Därutöver	 har	 kommunförbundet	 arbetat	 med	 än	 mer	

handfasta	 och	 konkreta	 verktyg	 för	 att	 översätta	 kommunens	 prioriteringar	 till	

regionalpolitik.	 Ett	 exempel	 härvidlag	 är	 EPA-analyser	 som	 fått	 ett	 brett	 genomslag	 i	

skånska	kommuner.	På	kommunförbundets	hemsida	anges	att	”[s]yftet	med	en	EPA	är	

att	 visa	 på	 vilka	 möjligheter	 det	 finns	 för	 kommunens	 verksamheter	 att	 bedriva	

utvecklingsarbete	 med	 hjälp	 av	 EU-finansiering.”19	 I	 en	 informationsskrift	 som	

beskriver	 tjänsten,	 som	 kommunerna	 köper	 av	 kommunförbundet,	 beskrivs	 hur	

”[m]etoden	 har	 med	 framgång	 använts	 i	 flera	 svenska	 regioner	 och	 har	 även	

uppmärksammats	 av	 EU-kommissionen	 som	 ett	 föredömligt	 sätt	 att	 stimulera	 fram	

projekt	 med	 hög	 kvalitet”.	 Utgångspunkten	 är	 att	 en	 konsult	 eller	 stödfunktion	 från	

kommunförbundet	 går	 igenom	 ”	 kommunens	 politiska	 visioner,	 idéer	 och	 långsiktiga	

mål”	och	utifrån	dessa	”och	gör	en	analys	av	möjlig	EU-finansiering	utifrån	det	material	

som	 kommunen	 tillhandahållit”.	 Därefter	 gör	 ”Kommunförbundet	 Skåne	 […]	

återkoppling	 till	 Kommunstyrelsens	 arbetsutskott	 och	 arbetsgrupp,	 där	

”Kommunledning/arbetsgrupp	 diskuterar	 och	 tar	 fram	 kommunens	 prioriterade	

utvecklingsområden	samt	vilka	projekt	kommunen	vill	utveckla	och	satsa	på”	(s.	1).	

	

I	nästa	avsnitt	diskuteras	 två	styrpraktiker,	 samverkanskravet	och	principen	om	 lokal	

förankring	 och	 lärande.	 Som	 grund	 för	 analysen	 ligger	 förutom	 de	 formella	

styrdokumenten	 även	 stödmaterialet	 från	 ESF	 under	 de	 två	 senaste	

programperioderna,	 samt	 materialet	 från	 kommunförbunden,	 inklusive	 EPA-

analyserna.		

                                                
18	https://kfsk.se/eu/eu-projekt-2/		
19	https://kfsk.se/eu/skane/eu-projektanalys-epa/	2017-11-22	
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4.	Styrning	genom	samverkanskrav	och	princip	om	lokal	förankring	och	
lärande	

	

Samverkanskravet	 är	 ett	 absolut	 krav	 för	 att	 erhålla	 projektmedel,	medan	 kraven	 på	

lokalt	 lärande,	 förändring	 och	 förankring	 återfinns	 snarare	 i	 riktlinjer	 och	

rekommendationer	 som	 förmedlas	genom	handlingsplaner,	utlysningar,	utvärderingar	

och	regionernas	stödprocesser.	Genom	en	analys	av	dessa	två	styrpraktiker	kommer	vi	

att	 undersöka	 det	 handlingsutrymme	 som	 kommunen	 får	 i	 genomförandet	 av	

socialfondspolitiken	på	lokal	nivå.		

4.1	Samverkanskravet		
 

Defining	what	the	ESF	should	do,	and	monitoring	how	it	works,	 is	done	in	partnership	by	

the	 EU,	 national	 and	 regional	 authorities	 and	 the	 social	 partners:	 trade	 unions	 and	

employers’	associations	(informationsblad	ESF	2012,	vår	kursivering	).	20	

	

Samverkanskravet	finns	från	EU	till	kommunal	nivå,	och	i	detta	avsnitt	beskriver	vi	först	

hur	 det	 ser	 ut	 på	 EU	 och	 nationell	 nivå,	 för	 att	 därefter	 närma	 oss	 de	 subnationella	

nivåerna.		Ovanstående	citat	kommer	från	en	av	EU:s	informationsfoldrar	om	ESF.	EU:s	

lyfter	i	egna	texter	om	socialfonden	ofta	fram	samarbeten	och	samverkan	som	centrala	

beståndsdelar	av	fondens	genomförande.	Samverkanstanken	ska	genomsyra	alla	nivåer,	

från	 den	 övergripande	 organiseringen	 av	 ESF	 genom	 partnerskapsprincipen,	 till	 det	

enskilda	 projektet.	 I	 citatet	 ovan	 beskrivs	 dessa	 samverkanskrav	 inte	 i	 termer	 av	

styrning	ovanifrån,	utan	här	lyfts	istället	fram	att	såväl	målformulering	(”what	the	ESF	

should	do”)	som	uppföljning	(”monitoring	how	it	works”)	ska	ske	”horistontellt”	genom	

partnerskap,	ett	krav	som	här	framstår	i	en	”mjuk”	språkdräkt.	I	det	formella	juridiska	

ramverket	 konstateras	 att	 ”[e]tt	 effektivt	 och	 ändamålsenligt	 genomförande	 av	 ESF-

stödda	 insatser	 bygger	 på	 god	 förvaltning	 och	 ett	 partnerskap	 mellan	 alla	 relevanta	

regionala	 och	 socioekonomiska	 aktörer.”	 (1304/2013:	 L	 347/472).	 I	 förordningen	

betonas	även	en	viss	typ	av	aktörer	i	formuleringen	att	det	är	medlemsstaternas	uppgift	

då	 är	 att	 ”säkerställa	 att	 arbetsmarknadens	 parter	 och	 icke-statliga	 organisationer	

                                                
20	“ESF	investing	in	people”,	2012:	2	(pdf)	 	
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deltar	i	den	strategiska	styrningen	av	ESF:s	verksamhet	[…]”	(1304/2013:	L	347/472).	

Med	 andra	 ord	 anger	 förordningen	 såväl	 att	 samverkan	 uppmuntras,	 samt	 vilka	 den	

uppmuntras	med.	När	vi	lämnar	EU	för	Sverige	skärps	regelverket	då	samverkan	är	ett	

av	de	nationella	urvalskriterierna	 i	det	svenska	programmet.	Här	är	det	 intressant	att	

notera	 att	 populärversionen	 för	 det	 nationella	 socialfondsprogrammet	 2014	 -	 2020	

beskriver	 hur	 ”[…]	 samverkan	mellan	myndigheter,	 arbetsmarknad	 och	 utbildning	 är	

viktiga	 ledord	 för	 arbetet”	 (s.	 5	 vår	 kursivering)21.	 Samverkanskravet	 är	 emellertid	

absolut,	 trots	 att	 det	 här	 framställs	 som	 frivilligt.	 Sammanfattningsvis	 kan	 vi	 se	 en	

motstridig	bild	av	 samverkan	som	 form	 för	genomförandet	av	 socialfondspolitiken	på	

europeisk	och	nationell	nivå.	Å	ena	sidan	beskrivs	samverkan	som	ett	symboliskt	värde	

att	 sträva	 efter	 och	 å	 andra	 sidan	 är	 det	 ett	 explicit	 krav	 från	 kommissionen	 och	 en	

förutsättning	för	att	erhålla	medel.	Denna	motstridighet	blir	ännu	tydligare	när	vi	tittar	

på	de	verktyg	som	styr	på	regional	nivå.	

	

Om	 vi	 rör	 oss	 till	 den	 subnationella	 nivån,	 så	 är	 det	 på	 regional	 nivå	 (ESFs	 åtta	

regionalkontor)	 som	 utlysningarna	 fastställs,	 och	 det	 är	 partnerskapen	 som	 fastställer	

dem.	 Den	 ambivalens	 som	 återfinns	 ovan	 mellan	 samverkan	 som	 krav	 respektive	

uppmuntran	 återfinns	 även	 t.ex.	 i	 den	 senaste	 utlysningen	 i	 region	 Sydsverige	 där	 ESF	

”uppmuntrar	till	samarbete	mellan	flera	arbetsplatser	och/eller	kommuner	med	likande	

problematik”	 (ESF	 201722),	 men	 längre	 fram	 i	 utlysningstexten	 kan	 vi	 läsa	 att	 en	 av	

förutsättningarna	 för	 finansiering	 är	 att	 projektet	 uppfyller	 Socialfondens	 nationella	

urvalskriterier,	 varav	 samverkan	 är	 en	 (s.	 9).	 Men	 den	 subnationella	 nivån	 består,	 i	

enlighet	med	 framställningen	 ovan,	 inte	 enbart	 av	 hård	 styrning	 genom	 formella	 ESF-

organisationen,	 utan	 även	 mjuka	 inslag	 som	 rapporter	 och	 utvärderingar.	 När	 vi	

analyserat	detta	material	blir	det	därutöver	tydligt	att	bristen	på	reell	samverkan	är	ett	

problem	i	implementeringen	av	ESFs	målsättningar,	i	synnerhet	i	relation	till	de	varaktiga	

förändringar	 som	ESF	 syftar	 till	 att	 skapa.	Det	här	problemet	 framhålls	 bland	annat	 av	

SPeL	i	skriften	Förändring	genom	Socialfondsprojekt	(SPeL	2014)	där	de	konstaterar	att		

	

                                                
21	”Europeiska	socialfonden	i	Sverige.	Program	för	investering	i	tillväxt	och	sysselsättning	2014	–	2020:	5”	
22	Utlysning	Sydsverige	”Digitaliseringskompetens	på	arbetsplatser	i	Sydsverige”	(2017)	
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”De	samverkanslösningar	som	tas	fram	är	sällan	generella	modeller	utan	bygger	mer	på	lokala	

relationer.	Det	innebär	att	de	flesta	förändringar	från	de	studerade	projekten	inte	bedöms	vara	

relevanta	för	spridning”	(2014:	6).	

	

Det	 här	 landar	 också	 i	 att	 SPeL	 formulerar	 följande	 rekommendation	 som	 en	 av	 fyra	

förslag	till	programperioden	2014-2020	

	
”Ox ka	 kunskapen	 om	 samverkan	 då	 det	 bedöms	 bli	 en	 ännu	 viktigare	 faktor	 i	 det	 nya	

programmet.	 Skifta	 fokus	 i	 samtal,	 stödinsatser	 och	 andra	 delar	 av	

genomförandeorganisationen	 från	 projekt	 och	 vad	 de	 ska	 innehålla	 till	 projektägarens	

organisation	och	deras	förmåga	att	använda	projekt	som	utvecklingsverktyg	(2014:	6).		

	

Med	 detta	 exempel	 närmar	 vi	 oss	 temat	 för	 nästa	 styrpraktik	 –	 principen	 om	 lokal	

förankring	och	varaktigt	lärande,	men	innan	vi	går	över	dit,	återstår	det	andra	benet	i	den	

subnationella	nivåns	styrpraktiker:	kommunerna	och	de	bottom-up	 initierade	regionala	

organisationerna	som	delvis	mottar	och	delvis	medierar	och	översätter	ESFs	styrning	(jfr.	

Fred	&	Mukhtar-Landgren	2018).		

	

4.1.1 Samverkanskravets subnationella uttryck  	
För	 kommunerna	 innebär	 samverkanskravet	 att	 de	 är	 attraktiva	 partners	 för	 andra	

privata	eller	offentliga	aktörer	som	vill	driva	lokala	projekt,	något	som	bland	annat	tar	sig	

uttryck	 i	 en	 rad	 förfrågningar	 till	 kommuner	 från	 olika	 aktörer	 (intervjuer	 EU-

samordnare).	Men	kravet	 om	 samverkan	 innebär	 också	 att	 kommuner	 inte	 kan	 erhålla	

finansiering	 för	 att	 driva	 projekt	 på	 egen	 hand,	 utan	 de	måste	 hitta	 partners	 för	 att	

genomföra	 dem.	 Kravet	 får	 på	 så	 sätt	 en	 direkt	 påverkan	 på	 kommunernas	 autonomi	

genom	 möjlighet	 att	 påverka	 formerna	 för	 genomförandet	 av	 projekten.	 Just	 den	 här	

dimensionen	 är	 tydlig	 i	 EPA-analyserna	 där	 de	 regionala	 handläggare	 som	 genomför	

analyserna	inte	bara	betonar	samverkanskravet,	utan	ofta	föreslår	samverkanspartner.	I	

t.ex.	EPA	för	Hässleholm	föreslås	att	kommunen	ska	söka	ESF-projekt	för	att	hantera	den	

kommunala	målsättningen	 att	 ”ge	 barn	 och	 unga	 en	 bra	 start	 i	 livet”	 (EPA	Hässleholm	

2014	 s.	 4).	 I	 EPA-analysen	 anges	 att	 ESF	 ligger	 ”närmast	 till	 hands”	 vad	 gäller	

finansiering,	 och	 i	 nästa	mening	 fastslås	 att	 ”Nytt	 för	 den	 här	 programperioden	 är	 att	

kraven	 har	 ökat	 på	 samverkan.	 Det	 kommer	 troligtvis	 att	 bli	 färre	 ”en-kommuns-
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projekt””	 (EPA	 Hässleholm	 2014	 s.	 4).	 Mer	 konkret	 exemplifierar	 Skåne	 Nordost	 i	 sin	

analys	med	Programområde	1	som		

	
”[o]mfattar	 anställda	 och	 icke-sysselsatta	 deltagare	 och	 satsar	 på	 omställning	 och	

kompetensutveckling	 med	 koppling	 till	 verksamheten	 och	 individens	 ställning	 på	

arbetsmarknaden.	 Kopplingen	 mellan	 utbildning	 och	 arbetsmarknad	 ska	 förstärkas”	 (EPA	

Hässleholm	2014	s.	4).		

	

Förslaget	innebär	därmed	en	reell	omformulering	av	den	kommunala	prioriteringen	för	

att	 matcha	 ESF:s	 krav,	 inklusive	 samverkanskravet,	 vilket	 här	 innebär	 att	

arbetsmarknadsperspektivet	 inkluderas	 i	en	problemformulering	som	i	huvudsak	rörde	

omsorg	 och	 skolan.	 Ett	 annat	 exempel	 kommer	 från	Hörby	 kommun	där	 EPA-analysen	

föreslår	 att	 olika	 kommunala	 prioriteringar	 ”med	 fördel	 slås	 ihop	 till	 större	 projekt,	

framför	 allt	 om	 man	 vill	 arbeta	 inom	 Europeiska	 Socialfonden”	 (s.	 6),	 ett	 exempel	 på	

kommunala	mål	som	antas	kunna	slås	ihop	är:	

	 	
”1	Förebyggande	socialt	arbete,	2	Gymnasiekompetens	och	3	Näringsliv-skola.		

Det	man	kan	se	som	en	röd	tråd	i	dessa	prioriteringar	är	att	man	på	olika	sätt	vill	arbeta	för	

att	stärka	ungdomars	förutsättningar	för	att	skapa	sig	ett	aktivt	vuxenliv”	(EPA	Hörby	2013:	

6)	

	

I	 analysen	 föreslås	 ett	 ”kommunövergripande	 kompetensutvecklingsprojekt”	 där	man	

kan	 ”med	 fördel	 bjuda	 in	 andra	 relevanta	 organisationer,	 såsom	 företagare	 och	

föreningar,	 att	 delta	 i	 ett	 sådant	 projekt	 (Hörby	 EPA-analys	 2013,	 s.	 6).	 Här	 framgår	

återigen	hur	samverkanskravet	blir	styrande	och	att	sammanslagningen	mellan	socialt	

arbete	och	näringsliv-skola	innebär	en	omformulering	av	den	kommunala	ambitionen	i	

syfte	 att	 erhålla	 projektmedel.	 För	 att	 återkoppla	 till	 de	 två	 autonomidimensionerna	

ovan,	 möjligheterna	 att	 ”fastställa	 prioriteringar	 inom	 policies”	 samt	 ”fastställa	

organisatoriska	 lösningar”,	 ser	 vi	 att	 båda	 kringskärs	 i	 dessa	 översättningspraktiker,	

därmed	påverkar	organisationsformer	 inte	bara	beslutsprocesser	utan	även	politikens	

innehåll.	Kravet	om	samverkan	motiveras	och	legitimeras	med	hjälp	av	effektivitet	som	

ett	 centralt	 värde.	 Ett	 annat	 värde	 är	 subsidaritet	 och	 tanken	 att	 det	 är	 just	

”organisationer	 med	 lokal	 kunskap”	 som	 bäst	 kan	 implementera	 politiken.	 Det	 här	

framkommer	även	på	EU:s	hemsida	där	det	konstateras	att	“Working	in	partnership	is	
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the	best	way	to	ensure	that	spending	is	as	effective	and	efficient	as	possible	and	meets	

the	needs	of	the	region	or	community	concerned”.	Det	här	är	temat	för	nästa	avsnitt.	

4.2	Principen	om	lokal	förankring	och	lärande	

	
The	 key	 feature	 is	 that	 spending	 is	 channelled	 through	 organisations	 with	 local	

knowledge	 that	 can	 make	 the	 best	 use	 of	 these	 resources	 to	 improve	 people’s	 job	

opportunities	and	prospects.	23	

	

Den	andra	styrpraktiken	vi	har	valt	att	lyfta	fram,	för	att	undersöka	kommunal	autonomi	

utifrån	 policyformulering	 och	 organisering,	 är	 de	 krav	 som	 finns	 inom	 ESF	 på	 att	

projekten	 ska	 vara	 lokalt	 förankrade,	 utgå	 från	 lokala	 behöver	 och	 innebära	 ett	 lokalt	

lärande	(gärna	med	erfarenheter	som	kan	spridas!).	De	här	kraven	uttrycks	på	olika	sätt,	

men	vi	har	här	systematiserat	dem	till	en	helhet.	Återigen	beskriver	vi	först	hur	det	ser	

ut	på	EU	och	nationell	nivå,	för	att	därefter	närma	oss	de	subnationella	nivåerna.			

	

I	 förordning	 1304/2013	 formulerar	 EU	 att	 ESF:s	 uppgift	 bl.a.	 är	 att	 påverka	

arbetsmarknaden	 på	 organisations-	 och	 arbetsplatsnivå	 genom	 att	 ”främja	 god	

förvaltning,	 sociala	 framsteg	 och	 genomförandet	 av	 reformer,	 särskilt	 när	 det	 gäller	

arbetsmarknad,	utbildning	och	socialpolitik”	(1304/2013,	art	2).		Vidare	formuleras	att	

medlemsstaterna	 genom	 socialfonden	 ska	 vidta	 ”åtgärder	 för	 att	 modernisera	

arbetsmarknadsinstitutionerna,	såsom	offentliga	och	privata	arbetsförmedlingstjänster,	

och	 förbättra	 matchning	 till	 arbetsmarknadens	 behov”	 (1304/2013,	 art	 3).	

Socialfondens	 genomförande	 har	 en	 tydlig	 substansdimension	 och	 strävar	 till	

omfattande	reformer,	vilka	i	sin	tur	syftar	till	förändring	inom	en	rad	organisationer	och	

institutioner	i	medlemsstaterna.		

	

I	 Sverige	 har	 man	 på	 nationell	 nivå	 särskilt	 fångat	 upp	 den	 här	 aspekten	 av	

organisatorisk	 förändring	 och	 lokal	 implementering.	 ESF-rådet	 har	 gjort	 det	 genom	

begreppsliggörandet	 av	 lokal	 förankring	 som	 princip	 för	 finansiering.	 I	 det	 nationella	

socialfondsprogrammet	återfinns	 formuleringar	som	”[e]n	god	samverkan	på	nationell	

nivå,	kan	ge	bättre	förutsättningar	för	hur	verksamheten	fungerar	regionalt	och	lokalt”	

                                                
23	“ESF	investing	in	people”,	2012:	2	(pdf).	
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(ESF-rådet,	2014:	27),	där	det	finns	en	vilja	till	”[ö]kade	kunskaper	om	långtidseffekter	av	

insatserna	 samtidigt	 som	 det	 stimulerar	 till	 spridning	 av	 framgångsrika	 metoder	 hos	

ansvariga	 myndigheter”	 (ESF-rådet,	 2014:	 34)	 Här	 blir	 värden	 relaterade	 till	 ”lokal	

implementering”,	 ”lokala	 förutsättningar”	 och	 ”långtidseffekter”	 centrala.	 Den	 här	

betoningen	 på	 förankring	 och	 lärande	 i	 Sverige	 under	 programperioden	 2014	 -	 2020	

kan	spåras	tillbaka	till	de	diskussioner	som	fördes	under	förra	programperioden	(2007-

2013).	Vid	slutet	av	denna	programperiod	riktades	ljuset	mot	bristen	på	lokal	förankring	

och	 lärande,	 och	 behovet	 att	 förbättrade	 utvärderingar,	 där	 just	 effekten	 på	 ordinarie	

verksamheter	betonas.	

	
”Syftet	med	utvärdering	är	därmed	framför	allt	att	ge	förutsättningar	för	att	identifiera	och	

sprida	 framgångsrika	 metoder	 och	 arbetssätt	 och	 därmed	 möjliggöra	 en	 bredare	

tillämpning	inom	ramen	för	ordinarie	insatser	(ESF	2014,	dokumentsbilaga).”	

	
”Med	ett	stärkt	 fokus	på	effektutvärdering	av	programmets	 insatser	ges	 förutsättningar	 för	

att	identifiera	framgångsrika	metoder	som	kan	implementeras	i	ordinarie	verksamhet”	(ESF	

2014,	dokumentsbilaga).	

	

Här	 är	 alltså	 ambitionen	 att	 ESF-projekten	 måste	 bli	 bättre	 på	 att	 skapa	 varaktiga	

effekter	på	den	lokala	politiken,	med	särskilt	fokus	på	deras	ordinarie	verksamheter.	Det	

framgår	även	bland	annat	av	de	många	rapporter	som	SPeL	har	tagit	fram	på	uppdrag	av	

ESF.	Här	återkommer	också	formuleringen	om	varaktiga	effekter.	Ett	exempel	härvidlag	

är	Pärlbandsprojekt:	projekt	som	verktyg	i	en	 långsiktig	utvecklingsstrategi	(SPeL	2012)	

men	även	Projekt	på	rätt	väg:	om	att	komma	framåt	med	Socialfonden	(SPeL	2011).	Den	

sistnämnda	beskrivs	 på	ESFs	hemsida	 som	 ”en	 rapport	 från	 SPeL	om	hur	projekt	 kan	

göra	 varaktiga	 avtryck.”24	 SPeL	 arbetar	mycket	med	best	 practices,	 ett	 styrmedel	 som	

ofta	 lyfts	 fram	 som	 ett	 exempel	 på	 mjuk	 styrning.	 I	 rapporten	 projekt	 på	 rätt	 väg	

beskrivs	under	rubriken	”när	organisatoriskt	lärande	når	långt”	(SPeL	2011:	30)	ett	av	

de	 många	 best	 practices	 som	 SpeL	 lyfter	 fram:	 projektet	 Kravmärkt	 yrkesroll.	

Underrubrikerna	 som	 ”[ö]nskan	 om	 kompetensutveckling	 kom	 underifrån”,	 ”[n]ya	

rutiner”,	”[e]rfarenheterna	tas	ut	i	ordinarie	utbildning”	och	”[s]tort	intresse	från	andra	

kommuner	 och	 omsorgsföretag”	 är	 i	 vår	 mening	 talande	 för	 ESF:s	 målsättningar	 om	

lärande.	 Här	 framhålls	 hur	 projektet	 är	 initierat	 lokalt,	 att	 det	 har	 lett	 till	 varaktiga	
                                                
24	https://www.esf.se/Resultat/Publikationer/Publikationer-fran-Socialfonden/	2017-11-22	
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förändringar,	och	att	dessa	kan	spridas	till	andra	kommuner.	Detta	 förstärks	även	 i	en	

intervju	med	chefen	för	Kravmärkt	yrkesroll	som	beskriver	att	”nu	är	ambitionen	att	vi	

ska	 gå̊	 vidare	 med	 andra	 närliggande	 yrkesroller.	 Till	 exempel	 omsorgspersonal	 som	

jobbar	med	personer	med	funktionshinder”	(SPeL	2011:	30-34),	där	”[d]et	som	började	

med	ett	lokalt	projekt	i	Stockholms	län,	är	nu	en	tjänst	med	varumärkesskydd	som	säljs	

till	kommuner	och	vårdgivare	runt	om	i	landet”	(SPeL	2011:	30).		

		

Men	dessa	best	practice	till	trots	beskrivs	emellertid	förankring	(i	likhet	med	samverkan	

ovan)	som	ett	utmanings-	eller	problemområde.	Det	här	framgår	av	SPeLs	rapport	om	

Pärlbandsprojekt	(2012)	som	konstaterar	att	
 

Projekten	 är	oftast	välskötta,	 en	 rad	aktiviteter	genomförs,	 tydliga	kortsiktiga	 resultat	

uppnås.	Men	det	är	svårt	att	visa	på	långsiktiga	effekter	av	satsningarna.	Det	är	ett	stort	

MEN	 eftersom	 strategisk	 påverkan	 och	 långsiktiga	 effekter	 är	 det	 som	 eftersträvas	 i	

Socialfonden	under	denna	programperiod	(2012:	5).	

	

Även	 i	 utvärderingen	 av	det	 svenska	 socialfondsprogrammet	2007-2013	beskrivs	hur	

socialfonden	 i	 Sverige	 har	 misslyckats	 med	 att	 skapa	 långsiktiga	 effekter.	 Här	

konstaterar	 utvärderarna	 bl.a.	 att	 socialfondens	 genomförande	 har	 haft	 effekt	 på	

individnivå,	men	 inte	 i	 önskvärd	utsträckning	på	organisations-	 och	 strukturnivå,	 och	

trots	 att	 ”programmets	 design	 och	 konstruktion	 kan	 beskrivas	 som	 bottom	 up-

orienterad”	 så	 menar	 utvärderarna	 att	 ett	 problem	 är	 att	 fonden	 ska	 leda	 till	

”förändringar	 på	 organisations-	 och	 strukturnivå,	 men	 det	 är	 i	 grund	 och	 botten	

designat	 för	 att	 stödja	 enskilda	 individer	 på	 lokal	 nivå	 med	 hjälp	 av	 temporära	

verksamheter	(Ramböll	2013:	30).		

	

Som	ovan	nämnt	förefaller	den	här	kritiken	(mot	projektverksamheter	som	sidospår	till	

ordinarie	verksamhet)	ha	påverkat	utformningen	av	nästkommande	programperiod.	 	I	

denna	programskrivning	”Nationellt	socialfondsprogram	för	investering	för	tillväxt	och	

sysselsättning	2014	-	2020”	lyfts	lokal	förankring	fram	som	ett	kriterium	för	beviljande	

av	 medel	 där	 ”projektets	 insatser	 vara	 förankrade	 i	 aktörernas	 ordinarie	

verksamhetsutveckling”	 (2014:	 44).	 Idén	 om	 organisatorisk	 förankring	 och	

implementering	 genomsyrar	 stora	 delar	 av	 programmet	 där	 målet	 är	 spridning	 och	

implementering	 av	metoder	 och	 arbetssätt	 som	 uppfattas	 som	 framgångsrika.	 Vidare	
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beskrivs	 förankring,	 delaktighet	 och	 verksamhetsrelaterad	 som	viktiga	 ”principer”	 för	

bedömning	 (2014:	 28)”	 där	 ”brett	 förankrade	 insatser”	 förväntas	 resultera	 i	 ”en	

långsiktigt	 förbättrad	 matchning	 av	 efterfrågan	 på	 och	 utbudet	 av	 arbetskraft	 (ESF	

2014:XX).”	

4.2.1 Förankringskravets subnationella uttryck   
De	här	föreställningarna	och	begreppsliggörandena	återfinns	även	på	subnationell	nivå.	

Vad	 gäller	 styrningen	 i	 den	 formella	 ESF-organisationen	 återfinns	 idén	 om	 lokal	

förankring	 även	 i	 regionala	 handlingsplanen	 från	 region	 Sydsverige.	Här	 anges	 att	 en	

”vägledande	princip	för	urval”	är	att	projektet	bland	annat	ska  

 
”ha	en	projektidé	som	är	analytiskt	väl	grundad,	väl	förankrad	bland	berörda	aktörer”	[och	att	

projekt	bör]	”visa	kunskap	och	förankring	i	det	sammanhang	man	befinner	sig	igenom	att	visa	

på	kopplingar	med	andra	strategier	på	internationell,	nationell,	regional	eller	lokal	nivå”	(ESF	

Sydsverige	2015:	50).	

	

Den	här	principen	för	urval	har	fått	en	tydlig	genklang	på	kommunal	nivå.	Det	framgår	

bland	annat	av	intervjuerna	med	såväl	regionala	som	kommunala	EU-samordnare.		

	
ja,	 jag	 skrev	 väldigt	 tydligt	 i	 den	 internationella	 strategin	 att	 projekten	 ska	 leda	 till	

verksamhetsutveckling,	det	ska	finnas	en	poäng	med	att	vi	har	våra	projekt,	det	ska	inte	bara	

vara	liksom	att	vi	har	dom	för	skojs	skull,	naturligtvis	inte	(intervju	mellanstor	kommun	Y).	

	

”[vi	kom]	ganska	snabbt	ifrån	den	här,	 inte	bara	projekt	för	projektens	skull,	utan	att	ganska	

så...	 jag	tror	det	var	direkt	 i	dom	första	revideringarna	av	strategierna	att	vi	måste	trycka	på	

nyttan	för	verksamheten	(intervju	mellanstor	kommun	X).	

	

Det	är	alltså	inte	endast	på	nationell	nivå	som	förväntan	om	förankring	finns,	utan	även	

i	 kommuner	 och	 på	 kommunförbunden.	 Det	 här	 illustreras	 inte	 minst	 i	 just	 själva	

konstruktionen	av	EPA-analyserna	som	 ju	explicit	utgår	 från	befintliga	verksamheters	

utvecklingsbehov.	I	den	inledning	som	är	gemensam	för	alla	EPA-analyser	anges	under	

rubriken	 ”projekt	 som	 skapar	 nytta”	 att	 ”För	 att	 skapa	 utvecklingsprojekt	 som	 ger	

förväntad	 nytta,	 är	 det	 viktigt	 att	 tidigt	 identifiera	 verksamheternas	 utvecklingsbehov	

och	 genomföra	 någon	 variant	 av	 verksamhetsanalys”	 (se	 t.ex.	 EPA	 Burlövs	 kommun,	

kursivering	 i	 original).	De	här	 råden	 framkommer	 även	 tydligt	 i	 informationsmaterial	
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från	Kommunförbundet;	det	handlar	om	att	utgå	från	kommunala	behov	–	och	inte	att	

ha	projekt	för	projektens	egen	skull	(se	t.ex.	”Skånska	kommuners	guide	till	EU-program	

2014-2020”).	En	gemensam	röd	tråd,	från	informationsmaterialet	till	EPA	är	betoningen	

på	 att	 projekt	 inte	 får	 bli	 en	 ”sidovagn”	 som	 saknar	 koppling	 till	 den	 kommunala	

verksamheten,	en	tidigare	föreställning	och	problematik	som	också	många	kommuner,	i	

intervjuer,	vittnar	om	att	de	vill	komma	bort	ifrån.		

5.	Sammanfattande	analys	

 
Vår	studie	visar	att	implementeringen	av	EU:s	regionalpolitik	på	regional	eller	lokal	nivå	

är	 en	 komplex	 process	 som	 pågår	 kontinuerligt	 i	 en	 rad	 olika	 statliga,	 regionala	 och	

kommunala	 organ	 samtidigt.	 Dessa	 organ	 (sam)verkar	 på	 olika	 sätt	 i	 att	 föra	 ut	

regionalpolitiken	 med	 syfte	 att	 nå	 EU:s	 uppsatta	 politiska	 mål.	 Svenska	 kommuner	

möter	 i	 regel	 upp	 regionalpolitikens	 minsta	 organisatoriska	 beståndsdel	 genom	 att	

driva	eller	delta	i	ESF-projekt.	I	så	mån	är	kommunerna	inbäddade	i	en	rad	olika	typer	

av	maktrelationer.	De	här	maktrelationerna	tar	sig	i	uttryck	i	den	lokala	tillämpningen	

och	 tolkningen	 av	 normer,	 lagar	 och	 andra	 regelverk.	 Under	 åren	 har	 den	 ökande	

andelen	 EU-projekt	 inneburit	 framväxten	 av	 vad	 Sebastian	 M	 Büttner	 &	 Lucia	 M.	

Leopold	(2016:	42)	har	beskrivit	som	en	“project	world”	kring	EU-finansierade	fonder.	

Den	 här	 världen	 innehåller	 en	 rad	 olika	 former	 av	 organisationer,	 aktörer	 och	

kunskaper	 som	 involveras	 och	 förutsätts	 i	 olika	 steg	 av	 implementeringsprocessen.	 I	

fallet	 ESF	 i	 Sverige	 har	 flernivåstyrningen	 inte	 bara	 inneburit	 att	 nya	 aktörer,	 så	 som	

regionala	 ESF-kontor	 och	 partnerskap	har	 tillkommit,	 utan	 även	 nya	 roller	 för	 redan	

existerande	 institutioner	 och	 organ,	 som	 t.ex.	 kommunförbund	 (jfr.	 Stephensen	2013:	

828).	 Sammantaget	 innebär	 det	 här	 en	 rad	 förändrade	 maktrelationer	 mellan	 olika	

nivåer,	men	vad	innebär	det	i	praktiken	för	den	kommunala	autonomin?	Socialfonden	i	

Sverige	har,	 i	enlighet	med	EU:s	regionalpolitik	i	stort,	en	tydlig	styrning	på	nationell-,	

regional-	 och	 projektnivå.	 Trots	 betoning	 på	 lokal	 implementering,	 saknar	 den	

kommunala	 nivån	 en	 given	 plats	 i	 socialfondsorganisationen.	 Styrorganiseringen	

”hoppar	över”	den	kommunala	nivån	och	går	direkt	på	projektnivån.	I	vår	tolkning	har	

kommunerna	 försökt	 hantera	 denna	 bristande	 formella	 organisering	 dels	 genom	
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kommunala	satsningarna	på	exempelvis	EU-samordnare,	och	dels	genom	inrättande	av	

en	 rad	 samverkansorgan	 i	 syfte	 att	 översätta	 kunskapen	 ”uppifrån”	 för	 att	 göra	 den	

hanterbar	och	relevant	för	kommunerna	(se	t.ex.	Mukhtar-Landgren	&	Fred	2018;	Fred	

&	Mukhtar-Landgren	2018).		

 
Styrning	 genom	 ekonomiska	 incitament	 så	 som	 fonder	 kan	 som	 styrinstrument	

uppfattas	som	mjuk	på	en	övergripande	nivå.	När	vi	studerar	det	i	detalj	så	framträder	

en	 mängd	 obligatoriska	 krav	 och	 vår	 studie	 visar	 att	 på	 en	 mer	 konkret	 nivå	 så	 är	

styrningen	 förhållandevis	 ”hård”.	 Vi	 har	 använt	 processperspektivet	 för	 att	 kritisera	

dikotomin	 mellan	 hård	 och	 mjuk	 styrning	 och	 genom	 en	 analys	 av	 styrningen	 av	

socialfonden	 synliggjort	 hur	 denna	 dikotomi	 inte	 är	 giltig	 på	 en	 empirisk	 nivå.	

Kommunerna	 i	 vår	 studie	 anpassar	 sig	 dessutom	 i	 lika	 stor	 utsträckning	 till	 det	

regelstyrda	 kravet	 om	 samverkan,	 som	 till	 det	 ”frivilliga”	 om	 förankring.	 EU:s	

socialfondspolitik	 tenderar	 på	 så	 sätt	 att	 både	 indirekt	 och	 direkt	 forma	 ett	 specifikt	

arbetsmarknadspolitiskt	innehåll	i	medlemsstaterna	på	såväl	nationell	som	regional	och	

lokal	 nivå.	 Styrning	 begränsar	 kommunernas	 möjligheter	 till	 att	 göra	 alternativa	

tolkningar	av	politikens	innehåll	och	genomförande.		

	

Avslutning		
 
Historiskt	sett	har	Sverige	haft	starka	kommuner,	men	svagare	regioner	(Bache,	2008).	

Detta	förhållande	har,	som	analysen	ovan	också	visar,	förändrats	som	en	konsekvens	av	

EU:s	 regionalpolitik.	 Det	 har	 argumenterats	 att	 förändringen,	 mot	 bakgrund	 Sveriges	

korporativistiska	tradition,	kanske	är	mer	vertikal	än	horisontell	då	det	redan	tidigare	

har	funnits	en	tradition	av	att	involvera	externa	aktörer	i	kommunala	processer	(Bache,	

2008).	 Det	 är	 naturligtvis	 inte	 möjligt	 att	 kvantifiera	 graden	 av	 förändring	 som	

samverkanskravet	och	principen	som	lokal	 förankring	 innebär	 för	svenska	kommuner	

(om	 inte	 annat	 så	 varierar	 det	 säkert	 över	 såväl	 tid	 som	 mellan	 kommuner	 och	

politikområden).	 Däremot	 så	 visar	 vår	 studie	 att	 Sverige	 på	 nationell	 nivå	 gör	 en	

definitiv	anpassning	till	EU,	vilket	får	betydelse	på	regional	och	lokal	nivå.	Det	kan	vi	se	

bland	 annat	 i	 att	 EU:s	 önskan	 om	 lokal	 förankring	 formuleras	 som	 en	 av	

urvalsprinciperna	för	beviljande	av	medel	i	Sverige.	Samverkanskravet	innebär	också	en	
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förändring	i	termer	av	autonomi	då	det	är	ett	absolut	krav	för	att	kommuner	ska	erhålla	

medel.	Detta	reser	i	sin	tur	frågan	om	hur	beroende	kommuner	är	av	ESF-medel	och	hur	

möjligheterna	att	avstå	från	att	söka	ser	ut.	Vi	vet	idag	att	ESF	finansierar	många	projekt	

inom	områden	som	integrationspolitik	eller	satsningar	på	unga	med	ofullständiga	betyg,	

men	 att	 det	 är	 frivilligt	 för	 kommunerna	 att	 ansöka	om	dem:	det	 här	 väcker	 i	 sin	 tur	

frågan	–	är	effekterna	av	EU:s	regionalpolitik	mest	omfattande	 i	de	kommuner	och	de	

politikområden	där	behoven	och	beroendet	av	externa	medel	är	som	störst?	Eller	finns	

det	 andra	 drivkrafter,	 till	 exempel	 graden	 av	 projektvana,	 lokal	 innovations-	 och	

förnyelsetradition,	andelen	”eldsjälar”	med	mera?	

	

Vi	 menar	 också	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 komma	 ihåg	 den	 innehållsliga	 dimensionen	 i	

socialfondspolitiken.	 ESF	 bär	 med	 sig	 förändringar	 i	 synen	 på	 socialpolitik,	

välfärdspolitik	 och	 arbetsmarknadspolitik	 (Vesterberg	 2016),	 och	 som	 framgår	 av	

analysen	ovan	präglas	projektorganiseringen	av	det	explicita	syftet	att	få	till	stånd	lokal	

förändring	 i	 medlemsstaterna.	 Samverkan	 ses	 i	 så	 mån	 inte	 bara	 som	 ett	 sätt	 att	

inkludera	fler	aktörer	–	oavsett	hur	ny	den	företeelsen	är	för	svenska	kommuner	–	utan	

samverkan	 blir	 också	 en	 viktig	 del	 av	 ”förnyelsen”	 av	 välfärdspolitiken	 (jfr.	 Dahlstedt	

2009).	 	Det	 finns	en	 tendens	att	se	EU-projekt	som	något	annat	än	den	reguljära	eller	

”vardagliga”	 kommunala	 verksamheten,	 någonting	 ”utanpå”	 eller	 ”vid	 sidan	 om”	 det	

kommunala	 –	 ibland	 som	 en	 ”bonus”.	 Det	 här	 kan	 i	 sin	 tur	 skapa	 en	 viss	 separation	

mellan	kommunpolitik	och	EU-projekt	som	är	problematiskt	i	termer	av	såväl	påverkan	

som	demokrati.	Beroende	på	graden	av	påverkan	från	ESF	på	kommunal	politik	är	det	

också	 problematiskt	 ur	 ett	 demokratiperspektiv	 att	 styr-organisationen	 är	 så	 pass	

komplex	 och	 svåröverblickbar.	 Här	 krävs	 ytterligare	 studier,	 gärna	 med	 komparativ	

ansats,	 av	 vilka	 kommuner	 som	 söker	 ESF-finansiering,	 för	 vilken	 typ	 av	 kommunala	

förändringsprocesser	de	söker	medel,	och	med	vilka	effekter.	

	



26 
 

Referenser	

	

	

Bache,	Ian (2008)	Europeanization	and	multi-level	governance.	Rowman	& Littlefield	 

publishers,	INC.	

Bache, Ian & Chapman, Rachel	(2009)	“Democracy	through	Multilevel	Governance?	The	 

implementation	of	the	Structural	Funds	in	South	Yorkshire.”	Governance	21(3):	

397-418		

Bache,	Ian (2010).	“Partnership	as	an	EU	policy	instrument”,	i	West	European	politics,	Vol	 

33:1	

Borrás,	Susana,	Jacobsson,	Kerstin	(2004)	“The	open	method	of	co-ordination	and	new	 

governance	patterns	in	the	EU.”	Journal	of	European	Public	Policy	(11)2:	185-208	

Borrás,	Susana & Radaelli, M. Claudio (2001)	”The	politics	of	governance	architectures:	 

creation,	change	and	effects	of	the	EU	Lisbon	strategy”,	i	Journal	of	European	

Public	Policy,	18:	4,	463-484	

Bruno, Isabelle; Jacquot, Sophie; Mandin, Lou	(2006)	“Europeanization	through	its	 

instrumentation:	benchmarking,	mainstreaming	and	the	open	method	of	co-

ordination…toolbox	or	Pandora’s	box?”	Journal	of	European	Public	Policy	13(4):	

519-536	

Büttner,	Sebastian	M,	Leopold,	Lucia,	M.	2016.	“A	‘new	spirit’	of	public	policy?	The	 

project	world	of	EU	funding.”	European	Journal	of	Cultural	and	Political	Sociology.	

3(1):	41-71	

Börzel, Tanja	(1998)	”Understanding	governance.	Policy	networks,	governance,	 

reflexivity	and	accountability”,	i	Journal	of	European	Public	Policy	5:2,	354-359	

Dabrowski, Marcin;	Bechtler, John; Bafoil, Francois	(2014)	”Challenges	of	multi-level	 

governance	and	partnership:	drawing	lessons	from	European	Union	cohesion	

policy”	European	Urban	and	Regional	studies	(21)4:	355-363		

Dahlstedt,	Magnus	(2009)	Aktiveringens	politik	[The	politics	of	Activation]	Malmö:	Liber	

Davies, Jonathan S	(2011)	Challenging	governance	theory.	The	policy	Press	

Davies, Jonathan S	(2007)	”The	limits	of	partnership:	An	exit-action	strategy	for	local	 

democratic	inclusion”,	i	Political	studies:	2007	vol:	55,	779-800	

EU	(2012).	European	social	fund	investing	in	people.	What	it	is	and	what	it	does.	

Europaparlamentets	och	rådets	förordning	(EU)	nr	1303/2013	

Eckersley,	Peter,	2017.	”A	new	framework	for	understanding	subnational	policy-making		

and	local	choice”	Policy	Studies.	Vol.	38,	No.	1,	pp	76-90,	14	p.		

ESF-rådet,	2014.	Nationellt	socialfondsprogram	för	investering	för	tillväxt	och		



27 
 

sysselsättning	2014-2020		

ESF-rådet,	2015.	”Regional	handlingsplan	för	Europeiska	socialfonden	2014-2020	i		

Skåne-Blekinge”.	

ESF-rådet,	Europeiska	socialfonden	i	Sverige.	Program	för	investering	i	tillväxt	och		

sysselsättning	2014	–	2020.	

ESF	Sydsverige	(2014)	Regional	handlingsplan	för	Europeiska	socialfonden	2014-2020	i		

Skåne-Blekinge	

ESF	Sydsverige	(2017)	”Digitaliseringskompetens	på	arbetsplatser	i	Sydsverige”.	

EPA-analys,	Hörby	kommun,	2013	

EPA-analys,	Hässleholms	kommun,	2014	

EPA-analys,	Burlövs	kommun	201x	

Fred,	Mats	(2018)	Projectification	–	The	Trojan	Horse	of	Local	Government	Lund	Political		

Studies	188		

Hall,	Kettunen,	Löfgren	&	Ringholm	(2009)	“Is	there	a	Nordic	Approach	to	Questions	of		

Democracy	in	Studies	of	Network	Governance?”	i	Local	government	studies,	Vol	35:	

5	

Hansen,	Peo	&	Schierup,	Carl-Ulrik	(2005)	“Still	a	European	Social	Model?	From	a	vision		

of	a	‘Social	Europe’	to	the	EU	reality	of	Embedded	Neo-liberalis,	CEUS	

Hultén,	John	(2012)	Ny	väg	till	nya	vägar	och	järnvägar:	Finansieringspragmatism	och		

planeringsrationalism	vid	beslut	om	infrastrukturinvesteringar	Department	of	

Political	Science,	Lund	University	

Jessop,	2015.	The	state:	past,	present,	future.	Cambridge:	Polity	Press	

Karlsson,	David	&	Montin,	Stig	(2013)	“Solving	municipal	paradoxes:	challenges	for		

Swedish	local	democracy”,	i	Panorama,	2012:	2.	

Lascoumes,	P.	and	Le	Gales,	P.	(2007),	Introduction:	Understanding	Public	Policy		

through	Its	Instruments—From	the	Nature	of	Instruments	to	the	Sociology	of	

Public	Policy	Instrumentation.	Governance	Volume	20,	Issue	1	

Ladner,	Andreas	(2017)	Autonomy	and	Austerity:	Re-Investing	in	Local	Government	i		

Christian	Schwab,	Geert	Bouckaert	and	Sabine	(Red.)	The	Future	of	Local	

Government	in	Europe	Lessons	from	Research	and	Practice	in	31	Countries	Baden-

Baden:	Nomos	Verlagsgesellschaft		

López-Santana,	Mariely,	2006.	"The	domestic	implications	of	European	soft	law:	framing		

and	transmitting	change	in	employment	policy",	i	Journal	of	European	Public	

Policy,	13:	4,	pp	481-499	

Loughlin,	J.	(2000).	(Ed.).	Subnational	democracy	in	the	European	Union:	Challenges	and		

Opportunities	Oxford:	Oxford	University	Press.	



28 
 

Marks,	1993,	‘Structural	Policy	and	Multi-Level	Governance	in	the	EC’,	i	Cafruny	&		

Rosenthal	(red.),	The	State	of	the	European	Community:	The	Maastricht	Debate	and	

Beyond,	(Boulder,	Colorado:	Lynne	Rienner)	

Montin,	Stig	&	Granberg,	Mikael	(2013)	Moderna	kommuner	Malmö:	Liber	

Peters	&	Pierre,	Jon	(2010).	“Developments	in	intergovernmental	relations”,	Policy	&		

Politics	29(2)	

Rambölls,	2013.	Utvärdering	av	europeiska	socialfonden	i	Sverige.		

Rhodes,	R.A.W	(1996)	“The	new	governance”,	i	Political	Studies	Vol	44:	4	

Sanchez	Salgado,	Rosa.	2013.	“From	‘talking	the	talk’	to	‘walking	the	walk’:		

Implementing	the	EU	guidelines	on	employment	through	the	European	Social	

Fund”,	in	European	integration	online	papers	17(2)	

Schwab	Christian,	Bouckaert,	Geert	and	Kuhlmann,	Sabine	(2017)	“Autonomy,		

Performance,	Participation:	Lessons	from	the	Comparative	Study	of	Local		

Public	Sector	Reforms”	i	Christian	Schwab,	Geert	Bouckaert	and	Sabine	(Red.)	The	

Future	of	Local	Government	in	Europe	Lessons	from	Research	and	Practice	in	31	

Countries	Baden-Baden:	Nomos	Verlagsgesellschaft		

Skånska	kommuners	guide	till	EU-program	2014-2020	Kommunförbundet	Skåne	(2015)		
tillgänglig	här:	https://kfsk.se/eu/nyheter/skanska-kommuners-guide-till-eu-

program-2014-2020/	

Stephenson,	Paul,	2013.	”Twenty	years	of	multi-level	governance:	“Where	does	it	Come		

from?	What	is	it?	Where	is	it	going?”	Journal	of	European	Public	Policy	Vol.	20:6,	pp	

817–837,	21	p.		

SpeL	(2011)	Projekt	på	rätt	väg?	om	att	komma	framåt	med	Socialfonden	Andreas		
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