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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer som kan påverka samverkansorganet 
Östsams framtida utvecklingsmöjligheter. Jag har valt att göra en intervjubaserad fallstudie på 
fallet Östsam. Intervjupersonerna består av utvalda aktörer som arbetar i processen med 
Östams övergång från att vara en ideell förening till att bilda ett samverkansorgan. Vidare i 
undersökningen har jag valt att jämföra intervjuerna med den proposition som ligger till grund 
för det riksdagsbeslut som antagits angående bildandet av samverkansorgan. Begreppen: 
motiv, samverkansmöjligheter, skapande av legitimitet, utvecklingsmöjligheter och vision har 
legat till grund för stora delar av undersökningen.  
 
För att kunna analysera processen Östsam har jag använt mig av en teoriram. De mest 
använda teoretiska begreppen är: regionalisering, decentralisering, samordning och 
”governance”.  
 
Vad gäller Östsams framtida roll som samverkansorgan är dess huvudsakliga uppgift att skapa 
en stark regional organisation som kan erbjuda en intressant ”samarbetsarena” för olika 
aktörer i länet. Det är oklart om bildandet av samverkansorgan från statens sida kan ses som 
en decentralisering eller centralisering. Jag vill hävda att det är många olika faktorer som 
ligger bakom bildandet av samverkansorgan både från statens och Östsams sida. 
 
Angående samverkansorganet Östsams val av tillvägagångsätt både vad gäller organisation 
och arbetsätt, så domineras detta av ”governance”-perspektivet. Ledord som karaktäriserar 
”governance”-perspektivet är partnerskap, nätverk och bred resursbildning. Intressant är om 
det i praktiken går att förverkliga, eller om detta förblir retorik. Kan det bli så att 
”government”-perspektivet är det perspektiv som i praktiken kan komma att prägla 
organisationen? 
 

I 
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1 Inledning 
 
 
De senaste åren har en regionaliserings- och globaliseringsvåg svept över Europa. Detta har 
inneburit att regionala aktörer i många av Europas länder börjat utvidga sitt politiska spelrum. 
De svenska regionerna utgör inget undantag. Samtidigt har konkurrensen mellan europeiska 
regioner hårdnat, vilket har medfört att regionerna ökat kraven på att få ett större ansvar för 
den egna utvecklingen. Jag konstaterar att en ökad utveckling av den regionala nivån ligger i 
tiden. Den svenska statens svar på detta är att uppmuntra till skapande av samverkansorgan, 
vilket från statens sida kan tänkas vara ett sätt att styra utvecklingen av regioner i Sverige. De 
bakomliggande faktorerna till påtryckningar vad gäller regionernas utveckling kommer från 
flera håll. De förändringar som sker inom EU vad gäller regionernas utveckling kan vara en 
huvudfaktor. Jerneck (2000) konstaterar att det europeiska politiska landskapet är i konstant 
förändring mellan integration och desintegration. Detta påverkar den politiska maktens 
grundläggande förutsättningar och skapar oreda på den geo-politiska scenen inom EU:s 
medlemsländer. I litteraturen diskuteras situationen som en ”ny politisk situation”. Det 
framhålls att orsakerna till detta är en kombination av olika faktorer, vilka framförallt är: 
överstatliga institutioner, gränsöverskridande nätverk, överlappande kompetenser och 
förändrad lojalitet. Det är alltså dessa tillsammans som kan sägas skapa en” ny politisk 
situation”. Jerneck hävdar i sin studie att denna situation skapar potentialer för förändringar 
av den ekonomiska utvecklingen och nya politiska strategier. Vidare hävdar Jerneck att det är 
i denna situation av förändring som ett seriöst hot mot den nationella identiteten och den 
traditionella självständigheten påpekas. Enligt Jerneck kräver förändringsprocessen radikalt 
förändrade strategier för att kunna påverka EU:s politik. Detta kräver också en omförklaring 
av lokala och regionala intressen både inom välfärds- och ekonomisk utvecklingspolitik. Det 
är i skuggan av statens nya sätt att agera i relation till EU som lokala och regionala mönster av 
beteenden utvecklas (Jerneck, M, 2000:1-3). De beteenden som dessa aktörer väljer att agera 
på utgår idag från aktörernas egen sak och följer inte alltid statens förhållningssätt vilket är 
nödvändigt för att överleva i den internationella och nationella regionala konkurrensen. 
 
För Sveriges del kan det enligt Ström bli kommunerna som blir de naturligt bindande blocken 
i framtidens regioner.  Med hänsyn till hur maktfördelningen skiftar mellan den nationella- 
och kommunala makten kan man med stor sannolikhet säga att förändringar är på gång både 
vad gäller form och innehåll. Ström benämner detta fenomen genom uttrycket” The -tug-of-
war”. Med detta hävdar Ström att ”striden” mellan den nationella makten och regionerna just 
har börjat i Sverige (Ström, L-I, 2000:122).  
 
Jag kan alltså konstatera att trycket på hur regionerna i Sverige ska utvecklas kommer från 
flera håll. Ett sätt för Riksdagen att bemöta dessa omvandlingsprocesser är beslutet att anta 
propositionen: Regional samverkan och Statlig länsförvaltning (2001/02:7). Genom denna 
proposition uppmuntrar man till bildandet av samverkansorgan. Syftet är att kommuner och 
landsting ska få ökat ansvar för utvecklingen av den egna regionen.  
  
Vad gäller Östsam så är bildandet av samverkansorgan ett sätt för kommunerna att gå 
samman och bli starkare och därigenom kunna få mer resurser för att driva sina intressen på 
flera olika nivåer. Syftet med att kommunerna och landstinget i Östergötland gick samman 
och bildade Östsam som ideell föreningen var att man ville skapa en gemensam arena för det 
regionala samarbetet. I pådrivandet av Östsam och dess övergång till samverkansorgan kan 
man tänka sig att det utöver kommunerna och landstinget även finns andra organisationer och 
företag som är aktiva. En drivkraft för Östsams medlemmar är och har varit att politikerna i 
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Östergötland själva vill bestämma över och ansvara för den regionala utvecklingen i regionen. 
Detta har sedan länge legat hos statsmakten och dess företrädare. Dessa huvudsyften med 
Östsam är något som även utgör utgångspunkten för Östsam i övergången till 
samverkansorgan som sker vid årsskiftet 2003 (se vidare Östsams hemsida). Denna 
utveckling skapar frågor omkring hur politiker och tjänstemän funderar kring förändringarna. 
För att skaffa kunskap om detta tror jag på möte med dem som är involverade i Östsams 
övergång till samverkansorgan. En viktig del i Östsams arbete för att nå framgång är att man 
lyckas att få legitimitet hos medborgarna. Därför är det intressant att ta reda på hur Östsam 
ska kunna nå framgång på detta område. Eftersom Östsam är ett okänt begrepp för många så 
tycker jag att det är en intressant utmaning som Östsam har framför sig. En annan intressant 
fråga är om Östsam har en vision och hur ser den i så fall ut. Dessa funderingar utgör grunden 
till varför jag valt att fördjupa mig i just detta projekt. Jag konstaterar att det ligger i tiden och 
att jag som nyinflyttad Linköpingsbo undrar om detta är en region att satsa på.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att: 
 
- Identifiera faktorer som kan påverka samverkansorganet Östsams framtida 
utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från begreppen ”governance” och ”government”.  
 
-Undersöka i vilken utsträckning lokala politikers och tjänstemäns uppfattningar och planer 
beträffande Östsam är i linje med regeringens intentioner, såsom de formulerats i regeringens 
proposition om regionala samverkansorgan. 
 
1.2 Metod  
Metodologi är enligt Bjereld et. al. ”det tänkande och de principer som ligger till grund för 
sättet att arbeta” (Bjereld, U, Demker, M & Hinnfors, J, 1999:98). I uppsatsen avser jag att 
använda mig av kvalitativ metod. Undersökningen är en fallstudie av fallet Östsam. 
Anledningen till denna avgränsning är att jag ser det som intressant att kunna gå mera på 
djupet för att öka förståelsen av varför man väljer att bilda denna typ av samverkansorgan i 
Östergötland, för att sedan kunna jämföra detta med statens syfte med bildandet av 
samverkansorgan i landet. Jag tror att begränsningen att arbeta med ett fall, Östsam, är  
bra då jag valt att göra undersökningen intervjubaserad. Antalet intervjuer har av tidsmässiga 
skäl begränsats.  
 
Jag har valt att göra fältstudier och därmed gå ut i olika verksamheter för att genom intervjuer 
söka efter egenskaper som ska hjälpa mig att öka förståelsen kring mitt studieobjekt. Med 
förståelse menas in-levelse och in-känning av det studerade. Bjereld et. al. påpekar att det är 
svårt att skilja mellan förståelse och förklaring. Ju mer förklaringskraft som sätts i samband 
med strukturerna, ju mindre blir intresset för in-känning eller inlevelse av i detta fall 
intervjuerna. Enligt Bjereld et. al. ligger det svåra i att kombinera dessa båda ansatser i 
praktisk forskning (Bjereld et. al.1999:51). 
 
Precision skriver Bjereld et.al. är ett grundläggande krav på vetenskaplig verksamhet. Detta 
strävar jag efter att uppnå genom att använda mig av begrepp i studien som är stringenta och 
som går att föra tillbaka på fenomen som ingår i teoridelen. Begreppen måste för att kunna 
användas i den empiriska studien operationaliseras. Jag utför flera operationaliseringar i 
teoridelen för att sedan kunna använda mig av dessa i min analys. Det är ett sätt att göra 
begreppen undersökningsbara eller som Bjereld et. al. hävdar ”att en -operationell definition- 
anger vilka operationer som skall utföras eller vilka preciserade kriterier som skall vara 
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uppfyllda när forskaren tar ställning till om ett empiriskt fenomen faller in under begreppet” 
(Bjereld et. al,1999:101).  
 
Det kan vara lämpligt att nämna min egen inställning till Östsam då detta kan påverka 
undersökningen. Jag är själv tveksamt positiv till bildandet av Östsam och efter hand som jag 
utfört intervjuerna har min kunskap ökat väsentligt. För genomförandet av uppsatsen strävar 
jag efter att vara objektiv. Jag ansåg mig vara påläst men inser att mycket av kunskapen kring 
processen finns bland de som arbetar i den. 
  
1.3 Intervjumetod 
Enligt Starrin och Renck kan man säga att det råder viss enighet bland de sakkunniga vad 
gäller att man allmänt kan påstå: ”att en intervju är en speciell form av samtal med det 
speciella syftet att samla information”(Starrin, B & Renck, B, 1996:52). Om man däremot vill 
ha svar på frågan vad gäller hur man bäst genomför en intervju då säger Starrin och Renck att 
enigheten inte är lika tydlig. Anledningen till detta är enligt forskaren Steinar Kvale ”att 
intervjun uppfattad som en mänsklig aktivitet är så komplex och varierande att det inte är 
möjligt –åtminstone inte ännu- att utveckla någon generell teori om intervjun” (ibid s.53).  
 
Ordet kvalitativ kommer från latinets qualita som betyder beskaffenhet eller egenskap. 
”Kvalitativ intervju är således en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten 
eller egenskapen hos någonting” (Starrin,B, & Renck, B, 1996:53) Detta är det grundläggande 
syftet med de intervjuer som jag genomfört. Frågorna som jag använt mig av vid intervjuerna 
är indelade i olika teman och många har oundvikligen gått in i varandra vilket jag fått 
korrigera i efterhand.  
 
Starrin och Renck har skrivit att man kan beskriva denna typ av intervju som en vägledd 
konversation. Författarna skriver att jag som intervjuare måste vara beredd på att dessa 
intervjuer på sitt sätt är oförutsägbara och under en intervju kan det uppstå många 
överraskningar. Detta är något jag upplevt och intervjuerna har krävt en stor 
anpassningsförmåga ifrån min sida då syftet också varit att identifiera ”nya” fenomen. Därför 
har det varit viktigt att vara lyhörd för ”ny” information. Det är viktigt skriver Starrin och 
Renck att vara medveten om att själva rapporteringen av information är på ett oundvikligt sätt 
inbäddad i själva intervjusituationen och i intervjun med dess speciella psykologiska 
organisation. Kvale beskriver detta med att den kvalitativa intervjun består av " en 
konversation där data uppstår i en interpersonell situation, medförfattad och medproducerad 
av intervjuaren” (Starrin, B & Renck, B, 1996:58). Detta kan vara viktigt att tänka på vad 
gäller den undersökning som jag genomfört. För om det varit någon annan än jag som 
genomfört dessa intervjuer hade säkerligen svaren varierat något, då man många gånger 
omedvetet kan styra in den intervjuade i sättet att svara på en fråga. Andra saker som spelar in 
är vilket engagemang jag som intervjuare lyckas skapa.  
 
Intervjuerna i denna undersökning spelades in på band och transkriberades ordagrant. 
Analysen vägleddes av begreppen motiv, samverkansmöjligheter, legitimitet, 
utvecklingsmöjligheter och vision. Dessa låg till grund för kategoriseringen. I analysarbetet 
har strävan varit att behandla materialet konfidentiellt. Vid redovisning av de intervjuades 
åsikter har jag då flera uttrycker liknande åsikter redovisat dessa tillsammans medan enskilda 
åsikter framkommer utifrån organisationtillhörighet. 
 



 7

1.3.1 De intervjuade 
I undersökningen har jag sammanlagt genomfört femton intervjuer och ingen av de tillfrågade 
tackade nej. De intervjuade var tre från Östsams ledning, en politiker och två tjänstemän, en 
tjänsteman från länsstyrelsen samt en politiker och en tjänsteman från landstinget. Alla dessa 
hade ansvar för regionala frågor. Vad gäller kommuner så ingår det tre kommuner där jag 
intervjuat en tjänsteman, den som var Östsam koordinator i kommunen, och två politiker, en 
från varje av de två största partierna i kommunen. De olika kommunerna var; en stor som 
representerades av Linköping, en mellanstor Mjölby och en liten Ödeshög. (Frågorna finns i 
bilaga 1). 
 
1.4 Tidigare forskning 
Inom den statsvetenskapliga (ekonomiska) institutionen i Linköping har det skrivits två 
uppsatser om Östsam som jag känner till: 
 
”Östsam –ett politiker projekt –en studie om hur långt politikerna vill driva den regionala 
självstyrelsen”. (Augustsson Marie, statsvet C, Linköpings Universitet, VT 2000). 
Författaren använder sig här av teorier kring begreppen region och suveränitet. Vad gäller 
begreppet region används två perspektiv, medel och mål. Med hjälp av teoriramen och 
intervjuer av politiska representanter för Östsam var syftet att undersöka politikernas åsikter 
och mål med Östsam. Vad som redovisas från resultaten är att: det är en splittrad bild och 
detta beror på bl.a. hur långt politikerna vill driva regionens självständighet. Det finns också 
enligt författaren de som vill driva självständigheten långt och de som vill att den i stort ska 
vara oförändrad. En annan oenighet gäller regionens storlek. Politikerna är också enligt 
författaren eniga om att landstinget i dess nuvarande form bör tas bort. 
 
”Regional demokrati –om en framtida regional samhällsorganisation i Östergötland”. 
(Gullstrand Magnus, Statsvet D, Linköpings Universitet, HT 2000). 
Utgångspunkten i denna uppsats var att utifrån teorier om regional demokrati presentera 
möjliga lösningar på den regionala demokratins problem. I undersökningen ingår intervjuer 
där författaren har försökt att ta reda på vad partierna tycker om hur den demokratiska 
strukturen på regional nivå skall vara organiserad i framtiden och vad detta kan få för 
betydelse för demokratin. Författaren använder sig av olika regionala samhällsorganisationer i 
sin undersökning. Utifrån intervjuerna skriver författaren att det sannolikt är 
organisationsmodellen regionalt självstyre som på lång sikt kommer att bli gällande i hela 
landet och därmed även i Östergötland. 
 
Det har även gjorts ett arbetsnotat med namnet: ”Östsam –ett regionalt utvecklingsprojekt” 
(Hallström, Nils-Eric, Arbetsnotat 27, Linköpings universitet, Centrum för 
kommmunstrategiska studier, 2002). 
 
Några av utgångspunkterna är att undersöka och analysera Östsamprojektets legitimitet bland 
ordinarie fullmäktige ledamöter och politikernas uppfattning om Östsams framtida politiska 
roll. ”Undersökningen visar att det bland ordinarie fullmäktigeledamöter finns ett starkt stöd 
för Östsamprojektet, som anses vara berättigat och befogat. Östsamprojektet har med andra 
ord en hög legitimitet bland länets folkvalda politiker. Samarbetet inom Östsam ger 
möjligheter att samordna resurserna, skapar ökad tillit och ökat förtroende mellan kommuner 
och landsting och befrämjar länets framtida utveckling…en majoritet av de svarande från alla 
tre kommuntyperna är överens om Östsamarbetets positiva effekter för alla involverade” 
(Arbetsnotat 27, Hallström, N-E, 2002:36). 
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2 Proposition och bakgrunden till Östsam 
 
 
2.1 Proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning 
Proposition 2001/02:7 (Regional samverkan och Statlig länsförvaltning) ligger till grund för 
det riksdagsbeslut som man tagit angående bildande av samverkansorgan. Regeringen är i och 
med propositionen beredd att öka ansvaret för främst kommuner och landsting för att dessa 
aktörer i ökad utsträckning ska kunna påverka utvecklingen av den egna regionen. Detta gör 
det möjligt att från 2003 bilda kommunalt samverkansorgan bestående av samtliga kommuner 
och även landstinget inom respektive län. Geografiskt är det därmed länsgränserna som skall 
avgränsa dessa ”nya” regioner. I lagen är det en kommunalt beslutande församling som avses. 
Denna ska ha till huvuduppgift att ansvara för regionala utvecklingsfrågor i länet. 
 
2.1.1 Uppdelning mellan folkstyrelsenivåerna 
Det diskuteras i propositionen om för- och nackdelar med ett ökat lokalt självstyre, dvs ökat 
kommunalt självstyre. En fördel är möjligheten att kunna anpassa verksamheten till lokala och 
regionala förhållanden. Om ökat kommunalt självstyrelse står det vidare att: ”Systemet 
innebär också en dynamik genom att olika lösningar kan prövas i några kommuner och de 
som fungerar väl kan sedan spridas till övriga kommuner” (prop.2001/02:7:21). Vidare 
hävdas det att på senare tid har tendensen varit att genom samverkan mellan stat, kommun 
och landsting löses många av uppgifterna inom skilda områden. Detta kan medföra problem 
för medborgarna i form av svårigheter att kunna kräva ett politiskt ansvar för en viss 
verksamhet. Det står vidare i propositionen att ”med två folkstyrelsenivåer krävs att 
medborgarna kan förstå vilken nivå som har ansvar för en viss verksamhet –annars kan ansvar 
inte utkrävas” (prop.2001/02:7:8). Med de två föreslagna folkstyrelsenivåerna avses den 
nationella nivån som består av riksdagen och den kommunala nivån som består av 
kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige (Landstinget är inte i några frågor 
överordnade kommunerna). Representanter från de två nivåerna måste därmed ta ansvar för 
de åtgärder och beslut som de är med och beslutar om. Det är därför viktigt med samverkan 
mellan de två folkstyrelsenivåerna i framväxandet av en regional nivå, för att underlätta 
medborgarnas möjlighet att utkräva politiskt ansvar.  
 
2.1.2 Befogenheter 
I samverkansorganens formella befogenheter ingår det att besluta om statliga projektmedel för 
utvecklingsfrämjande åtgärder. De ges även möjlighet att påverka andra aktörer i kraft av sin 
politiska och sakliga legitimitet. Det är meningen att de tillväxtprogram som skall utvecklas 
av samverkansorganen ska styra statliga insatser för en hållbar utveckling i länet. I detta ingår 
att alla statliga myndigheter som har verksamhet i länet skall beakta och lämna det biträde 
som behövs för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet som fastställts av 
samverkansorganet.   
 
2.1.3 Uppgifter 
De främsta uppgifterna som samverkansorganet har är alltså att utarbeta program för länets 
utveckling och även att samordna länets utvecklingsinsatser. I detta ingår att svara för 
utarbetandet av nya tillväxtprogram. För att kunna göra detta bör samvekansorganet samråda 
och samverka med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i regionen samt 
besluta om användning av vissa statliga medel för regional utveckling. Samverkansorganen 
ska ta emot och bereda bidrag från EU. Samverkansorganen har till uppgift att följa upp och 
göra en redovisning avseende åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet som sedan 
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ska överlämnas till regeringen. Ur demokratisk synvinkel är denna uppgift viktig för att kunna 
göra det möjligt för medborgarna att kunna utkräva ansvar för verksamheten. 
 
2.1.4 Regionalt tillväxtprogram 
Inom regionalt utvecklingsarbete ingår uppgifter som att skapa tillväxt och sysselsättning, 
utbildningsmöjligheter, infrastruktur och en god livsmiljö. Vad som skall ingå i 
tillväxtprogrammet och hur det skall arbetas fram regleras inte av lagen. Detta gör att 
programmet kan utgöras av områden som ligger helt inom kommunernas ansvarsområde men 
också frågor där staten har ett ansvar eller ett intresse. Den regionala nivån har enligt 
propositionen en given plats som samarbetsarena mellan staten, kommunerna, landsting, 
näringsliv och organisationer vad gäller arbetet med det regionala tillväxtprogrammet. Vad 
som bör utgöra grunden i detta arbete är programarbetsformen, en bred samverkan och 
partnerskap mellan olika intressen. Det är enligt propositionen det regionala 
tillväxtprogrammet som ska ligga till grund för utveckling av den regionala näringspolitiken. 
Samverkansorganet har med andra ord ansvar för att dels samordna arbetet men också att 
samla det regionala partnerskapet för framtagandet av det regionala tillväxtprogrammet. De 
regionala tillväxtprogrammen har också stor betydelse för det samlade nationella 
tillväxtarbetet och för en hållbar regional utveckling. Enligt propositionen är det länsstyrelsen 
och landshövdingen som tillsammans med andra statliga sektorsföreträdare kommer att ha 
rollen som statens företrädare i överläggningar med samverkansorganet angående 
tillväxtprogrammets innehåll utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Ett fastställt regionalt 
tillväxtprogram ska om det inte finns särskilda omständigheter beaktas av alla statliga 
myndigheter som har någon form av verksamhet i länet. Statliga myndigheter ska också 
lämna det biträde som behövs för att underlätta förverkligandet av tillväxtprogrammet. 
Statliga myndigheter har också skyldighet att fortlöpande informera samverkansorganet om 
den verksamhet som myndigheten bedriver. I detta kan det ingå att tillhandahålla uppgifter av 
olika slag eller att få delta i beredningsprocesser. Genom ett väl förankrat program öppnas 
möjligheter för samverkansorganet att påverka myndigheter och regeringens beslut inom 
många områden, utan att någon formell beslutskraft överförs från staten till 
samverkansorganet.  
 
Vad gäller regionalt utvecklingsarbete står det vidare i propositionen; att i och med EU- 
medlemskapet har rörligheten ökat för varor, tjänster, kapital och människor. Detta har 
medfört att konkurrensen mellan företag och regionerna har skärpts. I ett framtidsperspektiv 
kan sägas att ”de regioner som kan erbjuda de bästa förutsättningarna för företag och 
människor har de bästa framtidsutsikterna” (prop. 2001/02:7:23). Vidare i propositionen står 
det att ”Den regionala nivån har en given plats som samarbetsarena mellan staten och 
kommuner, landsting, näringsliv och organisationer”(prop.2001/02:7:24).  
 
2.1.5 Ekonomi 
Vad gäller finansiering av samverkansorganens verksamhet är det staten som ska stå för 
finansieringen vad gäller administrativa kostnader exempelvis: sådant som hör samman med 
programarbete, hantering av regionala utvecklingsmedel, statliga krav för uppföljning och 
utvärdering samt sekretariat för arbetet med att utforma tillväxtprogram och beredning av 
strukturfondsansökningar. Pengarna avses att tas från omfördelning av de förvaltningsanslag 
som ges till länsstyrelserna. Samverkansorganet ska enligt föreslagen lagstiftning ges 
befogenhet att besluta om vissa medel för regional utveckling. I detta avses att 
samverkansorganen från 2003 ska få befogenhet att besluta om statliga medel för regional 
projektverksamhet. Dessa medel kan användas relativt fritt för att motivera för olika projekt 
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som kan stimulera till hållbar utveckling i länet. Stöden bör vidare ta hänsyn till lokala och 
regionala förutsättningar. 
 
2.1.6 Statens intresse 
Vidare skrivs det i propositionen att den nationella ekonomiska utvecklingen och välfärden är 
beroende av hur regionerna utvecklas men även det omvända, nämligen att regionerna är 
beroende av den nationella utvecklingen. Samspelet mellan den nationella och regionala nivån 
kan enligt propositionen vara avgörande för den ekonomiska utvecklingen i Sverige på längre 
sikt. Från statens sida skrivs det i propositionen att regeringen vill medverka till ett ökat 
engagemang vad gäller lokala och regionala utvecklingsfrågor för att man ska kunna ta vara 
på den kraft och kreativitet som finns hos medborgarna, organisationer och i näringslivet. På 
samma gång har staten ett tydligt intresse av att det på den nationella nivån upprätthålls en 
rättvis och likvärdig utveckling för hela landet. Därför är det regionala utvecklingsarbetet ett 
ansvar som delas av både kommunerna och staten. Enligt propositionen bör den fortsatta 
utvecklingen av vidgat inflytande på den regionala nivån kännetecknas av ökad tydlighet vad 
gäller ansvarsfördelningen på alla nivåer och man bör söka efter att ge långsiktigt stabila 
villkor för det regionala utvecklingsarbetet. Länen har gamla anor och dessa kommer även 
inom överskådlig tid att utgöra grunden för landets administrativa indelning. Vad gäller 
samarbete mellan olika aktörer måste detta utföras i högre grad inom funktionella regioner. 
Dessa ser dock olika ut beroende på vilken fråga som beaktas. 
 
2.2 Östsam  
Östsam är idag en ideell förening som bildades den 3 sept år 1999 av Östergötlands läns 
landsting och tretton kommuner. Syftet var och är att skapa en gemensam arena för det 
regionala politiska samarbetet. Östsam är en politisk styrd regional organisation. Enligt 
Östsams hemsida (se referenser) är bakgrunden till bildandet av Östsam som ideell förening 
att det av tradition finns ett gott samarbetsklimat och att detta ökat i intensitet de senaste åren. 
Därför har behovet av en gemensam politisk plattform blivit aktuellt. Orsaker som ligger 
bakom detta är bl.a.; Sveriges medlemskap i EU, de förändringar som har skett vad gäller 
ansvarsfördelning för kommuner och landsting på olika områden och det ökade samarbetet 
med de Baltiska länderna. Det mål som Östsam har är att bli en kraftfull region som attraherar 
kompetens och kapital och därigenom skapa välstånd, välbefinnande och hälsa för regionens 
invånare. Östsam har skrivit in i sin verksamhetsplan 2002 att ”den östsvenska regionen har 
goda förutsättningar att av egen kraft utvecklas till en av Sveriges mest dynamiska och 
intressanta regioner”. Enligt stadgarna ska Östsam ”ha till ändamål att i demokratiska former 
och inom ramen för tillgängliga gemensamma resurser samarbeta runt den regionala 
utvecklingen. Föreningen skall genom sitt ledarskap och arbetssätt stärka relationen mellan 
politiker och medborgare. Samarbete skall även sökas med andra regionala aktörer och 
frivilliga organisationer” (Östsams hemsida stadgar 2002-04-17 s.1). Vidare sägs det i 
stadgarna att Östsam skall vara ett forum för strategiska diskussioner och beslut angående 
regionens utveckling. Ledord för verksamheten är förnyelse, nytänkande och nyskapande i 
arbetssätt och arbetsformer. Östsam som ideell förening är inget beslutande eller överordnat 
organ. Detta gör att frågor som behandlas av Östsam löses genom förhandlingar med syftet att 
nå konsensus. 
 
I Östsams förberedelse för övergången till att bilda ett samverkanorgan bildade man 1 juli 
2002 ett regionförbund, medlemmarna utsåg vid detta tillfälle en direktion (motsvarighet till 
fullmäktige).  Vid årsskiftet avvecklas Östsam ideelförening. Efter årsskiftet 2003 har Östsam 
rätt att  kalla sig samverkanorgan (för vidare definition av begreppen samverkansorgan och 
regionförbund se bilaga 2)., detta efter en anmälan som gjordes till regeringen, då man 
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lämnade en förfrågan angående bildande av ett samverkansorgan. Direktionens uppgift är att  
arbeta med förberedelser och en rad viktiga frågor som under hösten 2002 kommer att 
aktualiseras. Exempel på detta är vilken roll organet Östsam ska ha i framtiden och vilken typ 
av verksamhet man ska rikta in sig på. (På Östsams hemsida kan man få reda på Östsams 
verksamhetsinriktning 2002). Angående samverkansorganet Östsam organisation så är det 
meningen att landstingets verksamhet inom regional utveckling ska lyftas in i Östsam. 
Närmare detaljer angående vad detta kommer att innebära kräver enligt Östsam ytterligare 
överväganden. Samverkansorganet Östsams ansvarsområden i stora drag: 
 
• Regional planering 
• Infrastruktur 
• Regionala tillväxtprogram 
• Beredning av strukturfondsansökningar 
• Vissa regionala utvecklingsmedel 
(Östsams hemsida 2002-10-09)  
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3 Teori och Begreppsdiskussion 
 
 
3.1 Inledning 
I teoriavsnittet gör jag en teoriram, som innehåller förklaringar av begrepp och teorifragment 
som jag sedan ska använda mig av i analysen. Teorin avgör vilka faktorer och jämförelser 
som ska ingå i min undersökning. Teorier kan enligt Bjereld et.al. uttrycka en abstraherad 
verklighet men också en förståelse av hur det borde vara med ett visst fenomen. En ”bra” teori 
ska enligt Bjereld et.al. utesluta en del möjligheter och förutsäga andra. Teorin talar även om 
för oss hur vi ska tolka resultat och uttrycka ett fenomens orsakssammanhang (Bjereld,U 
et.al.,1999:70). I slutet av kapitlet gör jag en sammanfattning av teorierna för att underlätta 
genomförandet av analysen.   
 
3.2 Region  
Benämningen region är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Region kan tolkas och 
kausalt förklaras på ett antal olika sätt. Ursprunget till ordet kan härledas från två olika men 
ändå nära besläktade latinska ord, regionem och regere. Regionem betyder avgränsat 
geografiskt område eller distrikt. Regere knyter an till politisk makt (Hallin/ Lindström, 1998: 
7). Ur en statsvetenskaplig synvinkel kan regionen karaktäriseras som en administrativ nivå 
mellan den lokala och nationella nivån. Det är denna definition som jag använder mig av i 
min uppsats (Gidlund, J,1998: 5-6). 
 
3.3 Regionalisering 
Regionfrågan aktualiserades i Sverige när landet blev medlem i EU 1995. Vid denna tid var 
debatten om ett ”Regionernas Europa” intensiv och en av de tunga politiska frågorna i 
Västeuropa till skillnad från debatten i Sverige. EU såg regionen som en ny modell för 
dynamisk och ekonomisk utveckling i en växande internationell konkurrens. Den svenska 
regionalpolitiken blev nu inriktad på att skapa förutsättningar för regionerna att utveckla sin 
konkurrenskraft (Johansson, J, 1999:15).  
 
Regionalisering har uppfattats som en sorts politisk innovation och en rad samhällsforskare 
har entusiastiskt talat om ett framtida Europa som ett regionernas Europa. Tesen om 
regionernas Europa innebär ”att nationalstaten försvagas och att län eller regioner förstärks. 
Beslutssystemen på nationalstatlig nivå undergrävs gradvis vilket i sin tur anses innebära en 
ökande regionalisering, dvs att regionerna får en allt starkare roll som självständig aktör både 
internationellt och inrikespolitiskt”(Johansson, J, 1999:15).  
 
Gidlund och Jerneck hävdar att det är svårt att särskilja begreppen regionalisering och 
globalisering när regionfrågan kommer på tal, i synnerhet inom den Europeiska Unionens 
kontext. Det kan uttryckas som att det råder ett sorts ”magiskt” kausalt samband dem emellan. 
Enligt Gidlund & Jerneck kan man säga att uttrycket ”Europé of the Regions” är ett tecken på 
att globalisering och regionalisering är en parallell process, då dess implikationer är 
globalisering och främst den europeiska integrationen. Detta får till följd att statens politiska 
inflytande undermineras samtidigt som den regionala ackumuleras (Gidlund, J & Jerneck, M, 
2000:129), vilket innebär att en ”globalisation of the regions” ägt rum. I korthet innebär det 
att regionerna skaffar sig internationella kontakter och går med i nätverk. På så sätt 
undergrävs statens suveränitet kring externa relationer (ibid s.134).  
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Subsidaritets-principen inom EU är en idé där regionaliseringen har sin klangbotten och sitt 
orsakssammanhang (Gidlund, J, 1998:5). Tanken är att regioner skall utgöra en vital nivå så 
att de beslut som tas har så stor medborgerlig förankring som möjligt.   
 
Malmström nämner två sätt att se på regionalisering. Det ena är ”…en utveckling som 
framhåller regionen i allmänhet som en viktig enhet i en tid av ökad regional konkurrens. Det 
andra är en decentralisering från en högre nivå till en lägre, regionen. Besluten kommer 
ovanifrån, från staten”(Malmström, C, 1998:50). 
 
Om man ser regionaliseringsprocessen ur ett nationalstatligt perspektiv (”government”, se 
s.15), kan man enligt Hallin och Lindström konstatera att den europeiska integrationen har 
medfört ett växande svängrum för gränsöverskridande politiska initiativ på den regionala 
nivån. Detta ökade svängrum är inte helt oproblematiskt, framförallt sett ur ett 
nationalstatsperspektiv, eftersom det inte är staten själv som uppmuntrat till ett 
gränsöverskridande regionalt samarbete, då det kan undergräva den territoriella 
sammanhållningen och den politiska legitimiteten. Dessutom minskar kontrollmöjligheterna 
vilket ger upphov till spänningar mellan den regionala- och centrala nivån (Hallin,G & 
Lindström, B, 1998:49-51). Regionalisering och internationalisering är med andra ord 
problematiska processer där staten ogärna släpper ifrån sig befogenheter, men samtidigt 
känner krav och påtryckningar från både den subnationella- och supranationella nivån. Det 
paradoxala i sammanhanget beträffande statens ovillighet att släppa ifrån sig befogenheter är, 
enligt Johansson (1999), att Sverige gått från en enhetsstat till en differentierad politisk 
ordning. Detta har inneburit att statens funktioner i takt med privata, kommunala och globala 
organisationer fått allt fler politiska uppgifter (Johansson, J (landstingsförbundet) 1999:2).  
 
Regioner har ambitioner att öka sina påverkansmöjligheter på grund av allt större beroende av 
internationella kontakter. Samtidigt har staten varit införstådd med att regionerna måste få 
större befogenheter när en så uttalad globalisering råder och EU pressar på för ökad regional 
autonomi. Med denna bakgrund skulle man kunna beteckna regionaliseringsfrågan som en 
kombination av en bottom-up och top-down styrd process.  
 
3.4 Decentralisering 
Enligt Lundqvist (1992) ska organiseringen av den svenska förvaltningen diskuteras i termer 
av centralisering och decentralisering. Jag väljer att lägga tyngdpunkten på innebörden av 
termen decentralisering. Pierre påpekar att det inte finns någon allmän definition av detta 
begrepp. Den definition Pierre väljer att använda är: ”Decentralisering flyttar således besluts- 
och handlingskompetens från högre till lägre nivåer i en organisation, eller om man så vill 
från centrum till periferi”( Pierre, J, 1997:120). Pierre citerar vidare Smith som hävdar att ” i 
statsvetenskaplig analys handlar decentralisering om den politiska maktens rumsliga 
fördelning och om delegering av politiska och administrativa befogenheter från centrala till 
regionala eller lokala institutioner”(Pierre, J,1997:121). Enligt Johansson har decentralisering 
inom klassisk statsvetenskaplig teoribildning förknippats med sådana termer som: delegering, 
utlokalisering och kommunalisering. Dessa termer kan sägas utgå ifrån en enhetlig 
nationalstatlig politisk arena. Denna typ av arena, där den centrala statsmakten har kontrollen 
över styrinstrument som i sin tur har kunnat användas för att förändra villkoren för regioner 
och kommuner. Med denna bakgrund kan man enligt Johansson konstatera att 
decentraliseringsbegreppet är starkt kopplat till ett nationalstatsperspektiv (government se 
s.15) (Johansson, J, 1999:51). Det kan vara av betydelse att i detta sammanhang nämna 
motpolen till decentralisering vilket är centralisering. Den centraliserade organisationen riktar 
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sig till hela samhället. Denna typ av förvaltning är inriktad på att skapa likformighet över hela 
landet (Lundqvist, L, 1992:116).  
 
I förståelsen av fenomenet decentralisering finns det vissa värden som Lundqvist nämner som 
är särskilt viktiga: 1) Att tillgodose närhets- och motivationsvärden. Innebörden av dessa 
värden förklaras genom att den decentraliserade organisationen vars legitimitetsgrund finns i 
det lokala samhället och att dessa har ett starkt intresse av att tillgodose de egna lokala 
önskemålen. 2) Effektivitetsvärden. Detta kan ha betydelse då invånarna i lokalsamhället 
svarar för verksamheten och utgifterna vilket kan få till konsekvens att dess medlemmar kan 
ha ökat intresse av att det görs rationella beslut och besparingar. (Lundqvist, L, 1992:117).   
 
Pierre hävdar: ”Som vi sett tidigare är graden av decentralisering inte bara en reflektion av den nationella 
politiken utan också av kommunernas egna preferenser och agerande. I Sverige har statsmakternas successivt 
alltmer positiva syn på decentralisering gått hand i hand med kommunernas ökade krav på självbestämmande. 
Kanske är det så att den centraliserade nationalstatsmodellen delvis spelat ut sin roll i Sverige. Några ser den 
centraliserade nationalstaten som något av en övergångsform av offentlig organisering, dvs en 
organisationsform mellan den traditionellt centraliserade nationalstaten och en nationsbildning byggd på starka 
regioner och kommuner och med få och generella uppgifter för statens institutioner. Inte minst har utvecklingen 
mot starkare regioner setts som en indikation på att vi går mot en sådan ordning” (Pierre, J, 1997:133). 
 
Pierre hävdar också att även om vi vet lite om framtidens politiska dagordning så kan man 
”med någon grad av säkerhet säga att sambanden mellan politik och institutionell ordning 
kommer att bestå” (ibid s.136).    
   
3.5 Nätverksbegreppet  
Törnqvist beskriver nätverket som det geografiska rummet där diskreta punkter (noder) 
sammanbinds med linjer (länkar). Törnqvist hävdar att nätverket i sin tur diskriminerar mellan 
noder som är kopplade till nätet och de som inte är det. Om man kopplar ihop detta med 
begreppet territorium så framkommer den väsentliga skillnaden när de nätverk som är 
betydelsefulla för vårt välstånd i landet blir autonoma i förhållande till det enskilda territoriet. 
Detta försvårar den demokratiska kontrollen. Törnqvist menar att dessa informella kontakter 
”nätverkskontakterna” med all sannolikhet ökar i omfattning på de formella kontakternas 
bekostnad (Törnqvist, G,1998:38). Inom statsvetenskaplig forskning menar man på att det står 
”klart att viktiga förhandlingar och beslut även inom den offentliga administrationens sfärer 
numera i många fall möjliggörs genom agerande i informella nätverk”(ibid s.40). Törnqvist 
kallar dessa för ”policy networks” och de fungerar vid sidan av formella beslutsvägar. 
Törnqvist pekar här på att nätverken beskriver en ny politisk verklighet och nya former för 
hur man genomför förhandlingar.  
 
3.6 Governance och Government  
Omvandlingsprocesser som går i regionaliseringens kölvatten och påverkar regionernas 
framfart är enligt flera forskare främst två saker nämligen ”governance” och organisering i 
nätverk. Regionforskarna utrycker det så att ”det politiska territoriet ges en ny definition och 
nya institutioner växer fram för att ge detta nya territorium en politisk ledning” (Pierre, J, 
1998:299). Orsaker som påverkar denna utveckling anses vara EU och dess vision om ett 
”regionernas Europa” (se s.12). Detta har medfört att ”den regionala nivån genomgår en 
politisk och administrativ pånyttfödelse i Europa” (Pierre, J, 1998:299).  
Bakom denna situation finns det tydliga förändringar som den offentliga sektorn genomgått 
de senaste 10-15 åren och som pågår. Exempel på detta som Pierre tar upp är: drastiska 
budgetnedskärningar, en nedtonad politikerroll, en introduktion av marknadsmekanismer i 
den offentligaservice produktionen och en långtgående decentralisering av politisk och 
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administrativ makt. Allt detta har spätt på allmänhetens kritiska inställning och försvagat de 
offentliga institutionernas kraft att agera. Detta gör att de offentliga institutionerna måste söka 
efter andra och ”nya” tillvägagångssätt, vilket har fått tillföljd att det i många länder i 
Västeuropa har funnits ett behov av en regional institutionell reform som i sin tur följs av en 
”ny politisk stil”. En tendens som är framträdande i den ”nya politiska stilens” framfart är att 
den får fotfäste samtidigt som den nationella statens kraft att agera verkar minska. Pierre 
hävdar att de ”institutionella institutionerna må inse att det stundar nya tider vad avser deras 
roll i samhället,…Deras uppgift ges en ny definition, de organiserar om sig och de utvecklar 
nya kontaktytor med det omgivande samhället. Framför allt definierar de om sina uppgifter, i 
takt med att gamla instrument spelat ut sin roll och ersatts med nya instrument”(Pierre, 
J,1998:302) I och med detta konstaterar Pierre att ”de nya politiska uppgifternas karaktär och 
den ”nya politiska stilen” är således relaterade”. Statsvetare kallar denna ”nya politiska stil” 
eller modell för samhällsstyrning för ”governance” (Pierre, J, 1998:302).  
 
För att närmare kunna förklara innebörden av begreppet ”governance” har jag valt att använda 
mig av en figur som Pierre använder. I denna figur jämförs innebörden av begreppen 
”government” och ”governance” i förhållande till olika definierande egenskaper. Detta är ett 
sätt att definiera dessa begrepp och det finns som jag skriver nedan vissa svårigheter i just 
definitionen av ”governance” vilket man bör vara medveten om.  
 
Figur 1. Government och Governance: definierade egenskaper  
 Government Governance 
Samhällsbild  Hierarki Nätverk 
Förhållande mellan stat och 
samhälle 

Separation Integration 

Politikens maktbas  Konstitutionell makt Kontextuell makt 
Typiska policyinstrument Lag Avtal 
Instrumentens egenskaper  Tvång Förhandling 
Politiska institutioners roll Styrning Samordning 
Politikens karaktär Interventionism Konformitet 
Perspektiv på makt ”Makt över” ”Makt att” 
 
(Pierre, J, 1998:303) 
 
I vid bemärkelse betyder ”government” att regera eller kontrollera andra. I detta begrepp kan 
man alltså inkludera alla mekanismer där det ingår att styra eller regera. Det centrala i 
begreppet är möjligheten att göra kollektiva beslut och att sedan kunna genomföra dessa. 
”Government” kan identifieras i alla sociala ”institutioner”/”anrättningar” såsom skolor, 
familj och handelsunioner. Begreppet är dock mer förekommande inom formella och 
institutionella processer. Framförallt förekommer detta begrepp på den nationella nivån för att 
genomföra gemensamma beslut. De huvudsakliga funktioner som begreppet ”government” 
inbegriper är att stifta, genomföra och döma i fråga om de nationella lagarna. Ibland används 
begreppet ”the government” ensamt för att beskriva det politiska utövandet. ”Governmental 
processes” finns också på andra nivåer såsom supranationell, regional och lokal nivå. 
Innebörden av ”government” har traditionellt utgjort de huvudsakliga objekten vid 
genomförande av politiska analyser (Heywood, A, 2000:19) 
 
Med hjälp av Pierres (1998) förklaringar av de definierade egenskaperna som används i 
figuren ovan förklarar jag innebörden av ”government”. Vad gäller den traditionella 
”government”-modellen så är det hierarkin som dominerar. Detta gäller både om man ser till 
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statens roll i samhället och dess inre organisation. ”Stat och samhälle hålls i detta perspektivs 
demokratiska teori tydligt isär”(Pierre, J, 1998:302). I ”government”-perspektivet  utgår man 
ifrån att förhållandet mellan stat och samhälle tydligt ska hållas isär genom separation. Vidare 
utgår man från att staten styr samhället och det är lika självklart som regeringsformens 6. 
paragraf: ”Regeringen styr riket” (ibid). Vad gäller politikens maktbas så utgår den ifrån 
konstitutionell makt, vilket innebär att makten utövas genom det politiska systemet som styrs 
av grundlagar (Heywood, A, 2000:196).  Inom ”government”-perspektivet ligger betoningen 
vad gäller policyinstrument på lagar och detta instruments egenskaper är att det är tvång att 
följa dessa. De politiska institutionernas roll, alltså offentliga myndigheters roll är att agera 
genom styrning. Detta perspektivs politiska karaktär benämns som intervention vilket innebär 
att staten har rätt att ingripa och avbryta processer.  Det vill säga enligt Pierre att: ”Statens 
makt ligger till stor del i sin normgivande roll och förmåga att intervenera i marknaden när 
den så önskar”(ibid s.303).  I det som skrivits ovan kommer också perspektivet på makt in 
vilket alltså utgår ifrån ”makt över” andra aktörer.  
 
”Governance” skriver Heywood är ett bredare begrepp än ”government” och sägs i breda 
ordalag ha sin betydelse på de olika sätt som det sociala livet är koordinerat. ”Government” 
utgör därmed en del och kan sägas vara en av organisationerna som ingår i begreppet 
”governance”. Det är möjligt att ha ”governance” utan ”government”. Enligt Heywood är det 
inom marknader hierarkier och nätverk som ”governance” främst kommer till uttryck. 
Marknader koordinerar det sociala livet genom en prismekanism som är beroende av krafterna 
kring tillgång och efterfrågan. Hierarkier vilket inkluderar byråkrati och följaktligen den 
traditionella formen av ”government” organisation vilket fungerar genom ”top-down” styrd 
makt. Nätverk är platta i sin organisatoriska form vilka karaktäriseras av informella relationer 
mellan i huvudsak jämlika aktörer och genom social medverkan (Heywood, A, 2000:19). 
”Governance” har sedan 1980-talet kommit att bli ett mycket populärt begrepp. Detta menar 
Heywood  visar på att betydelsen av begreppet ”government”, och samhället i stort, har 
genomgått stora förändringar. I detta ingår den utveckling av nya former för offentlig 
förvaltning där gränsdragningen för styrning har blivit mer otydlig. Enligt Heywood finns det 
inte någon bestämd eller avgjord definition av begreppet ”governance”. För vissa som 
använder begreppet ”governance”  så uttrycker det en ideologisk förkärlek eller företräde för 
minimal stat eller ”less government” (ibid). Begrepp som ibland används och som Pierre 
använder för att definiera ”governance” är: nätverk, partnerskap och bred resursbildning. En 
svensk översättning finns ännu inte men ”governance” kan förklaras enligt Pierre med hjälp 
av begrepp som styrning och samordning (Pierre, J, 1998:302). Enligt Pierre så har 
”governance” fått genomslag på det sätt som regioner i många västländer fungerar idag. 
Därför är det också troligt att de ”nya” svenska regionernas organ tar efter denna modell (ibid 
s.303). 
 
Med hjälp av Pierres (1998) förklaringar av de definierade egenskaperna som används i 
figuren ovan förklarar jag innebörden av ”governance”. Vad gäller ”governance” är det 
nätverk som utgör samhällsbilden och sättet att organisera samhället. Vad gäller förhållandet 
mellan stat och samhälle så innebär ”governance” att man strävar efter att sammanföra och 
samordna förhållandet mellan stat och samhälle. Pierre skriver vidare som förklaring till 
figuren att ” I ’governance’-perspektivet framträder staten som en förhandlande och 
mobiliserande aktör i samhället. Dessa roller spelar staten till stor del som en av flera aktörer i 
nätverk. Staten, eller offentliga institutioner, spelar en samordnande och måldefinierande roll, 
men ”styr” inte aktörer i det kringliggande samhället. I stället kännetecknas utbytet mellan 
institutioner och deras omgivning av förhandling, informalitet, samlad resursmobilisering. 
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’makt över’ andra aktörer spelar en mycket liten roll; istället söker institutionerna påverka 
deras beteende genom informella kontakter” (ibid s.303). 
 
3.7 Samordning  
 
I förvaltningslitteratur är det vanligt att samordning används i samband med styrningsproblem 
i komplicerade politiska miljöer. Forskningslitteraturen inom detta område visar på en 
oenighet vad gäller definitionen av begreppet samordning. Johansson använder sig av en 
minimidefinition där samordningsbegreppet kan beskrivas negativt: ”nämligen som politiska 
aktiviteter som syftar till att förhindra att beslut i olika sfärer motverkar varandra”(Johansson 
,J, 1999:56). Denna definition visar enligt Johansson på en maktaspekt, nämligen att 
samordning kan innebära ingrepp i andra aktörers handlingsfrihet. Johansson pekar också på 
att i Sverige har regionfrågan och länens framgångar eller misslyckanden satts i samband med 
samordningsproblem. Samordning ses också som ett av huvudproblemen vad gäller 
utformningen av svensk regionalpolitik. Med andra ord kan man säga att behovet av 
samordning sätts samman med olika former av problem i det politiska systemet. Samordning 
kan användas vid olika förändringar eller händelser som kräver en gemensam kraftsamling. 
Samordning kan alltså användas när det saknas gemensam problemsyn eller mål. För detta 
syfte finns det inom organisationsteorin en mängd instrument eller tekniker. Johansson 
nämner förekomsten av specifikt etablerade samordningsorganisationer och olika 
förhandlingsformer. Enligt Johansson kan forskningen visa upp ett flertal studier där den 
ledande regionmyndigheten (länsstyrelsen, delstatsregeringen eller provinsmyndigheter) har 
haft en betydande strategisk roll. Då som konfliktlösare eller mäklare vid intressekonflikter 
mellan olika aktörer såsom mellan offentliga och privata, central och lokal politisk nivå och 
mellan urbana centra och glesbygdsområden. Dessa myndigheter har här haft möjlighet att ge 
legitimitet åt olika regionala projekt genom att erbjuda ett förhandlingsfora och därmed 
kunnat föra samman olika aktörsintressen (ibid s.58).  
 
Organisationsteorin tar också upp olika typer av värderingar som i vissa fall kan verka som 
barriärer för samordning. Exempel på detta är aktörernas tolkning av fakta i en fråga eller 
bedömningar av målsättningar och konsekvenser. Detta påverkas i sin tur av aktörernas  
kompetens och erfarenhet. Inom organisationsteorin talar man om mentala och kognitiva 
barriärer som måste överbryggas. Utgångspunkter i flera av de analyser som Johansson har 
studerat är att regionen genomkorsas av en mängd olika mentala kartor eller 
problemuppfattningar. Detta gör att de kognitiva kartorna inom olika sektorer och mellan 
aktörer i samhället ofta ser helt olika ut, vilket kan få till följd att när dessa olika sfärer ska 
samarbeta i gränsöverskridande aktiviteter kan olika typer av konflikter eller barriärer uppstå 
vilket i sin tur kan göra att det blir svårt att uppnå ett bra samordningsresultat.  
(ibid s.57-58). 
 
3.8 Legitimitet 
Legitimitetsbegreppet används ofta i analyser av relationen mellan medborgare och 
makthavare. Ett sätt att förklara legitimitetsbegreppet är att utgå från David Easton, som 
skiljer mellan diffust och specifikt (stöd till specifika åtgärder) stöd från medborgarnas sida 
(Lundqvist, J, 1992:203). Kärnan i legitimiteten är enligt Lundqvist att ”de offentliga 
makthavarna anser sig ha rätt att vidta åtgärder gentemot medborgarna och att dessa 
accepterar detta och följaktligen anser sig vara skyldiga att lyda” (ibid). De allmänna valen i 
Sverige ger kommun- och landstingsfullmäktiges ledamöter en direkt legitimitet, eftersom de 
väljs av samhällsmedlemmarna (ibid s.205). 
 



 18

Rothstein påpekar att legitimitet är ganska svår att bygga upp men relativt lätt att reducera 
genom olika politiska beslut (Rothstein, B, 1994:125). Det räcker inte i alla lägen att hävda att 
de politiska besluten tillkommit i demokratisk ordning (ibid s.128).  
 
3.9 Sammanfattning 
Definitionen som används i uppsatsen gällande region är: en administrativ nivå mellan den 
lokala och nationella nivån. 
 
I uppsatsen väljer jag att se regionaliseringsprocessen ur två perspektiv, ett europeiskt och ett  
svenskt. Ur det europeiska betonas betydelsen av EU:s integration och bildandet av ett 
regionernas Europa. EU har förstått att regioner måste delges ökade befogenheter om de ska 
klara av att bemöta den ökande regionala konkurrensen som råder internationellt. Ur det 
svenska perspektivet kan regionaliseringen karaktäriseras som mera ambivalent. Orsaken till 
detta är att de svenska ”regionerna” (regionala försöksverksamheter och samverkansorgan) är 
avhängiga statens hållning i regionfrågan. Samtidigt agerar dessa ”regioner” alltmer på egen 
hand. Följden blir att aktörerna strider om befogenheterna samtidigt som man är medveten om 
att ett ömsesidigt beroende mellan dessa är nödvändigt i framtiden. 
 
Begreppet decentralisering kopplas ofta ihop med delegering och utlokalisering av uppgifter 
och maktbefogenheter. Ett intressant påpekande är om bildandet av samverkansorgan från 
statens sida handlar om att delegera eller utlokalisera uppgifter och maktbefogenheter till en 
ny regional nivå. Begreppet decentralisering är starkt kopplat till nationalstatsperspektivet 
”government”.  I denna uppsats utgår jag från att den svenska förvaltningens arbetssätt och 
organisation har sin utgångspunkt i den traditionella ”government”-modellen. 
 
En intressant infallsvinkel på min uppsats är om samverkansorganet Östsams arbetssätt och 
organisation kommer att utgå från ett ”government”-perspektiv.  
 
Pierre hävdar att den regionala nivån genomgår en politisk och administrativ pånyttfödelse i 
Europa. Flera forskare pekar på olika faktorer som påvekar regionaliseringens pånyttfödelse 
och genomslagskraft. En av de huvudsakliga faktorerna är ”governance”, vilket även kallas 
”den nya politiska stilen”, som karaktäriseras av nätverk, partnerskap och bred resursbildning. 
Inom ”governance”-perspektivet spelar synen på statens förändrade roll en viktig del. Staten 
tonar fram som en förhandlande och mobiliserande aktör, där den utgör en del i ett nätverk där 
”makt över” andra aktörer har en underordnad betydelse.  
 
Governance framstår här som något nytt som kommer att påverka staten och dess organisation 
och arbetssätt på ett mycket grundläggande. I uppsatsen utgår jag från på vilket sätt 
”governance”- respektive ”government”-perspektivet kan tänkas påverka samverkanorganet 
Östsams arbetssätt och organisation. 
 
I analysen utgår jag i från de begrepp som används i figur 1 för att kunna diskutera skillnaden 
mellan ”governance”- och ”government”-perspektivet. Jag strävar efter att kunna sätta detta i 
relation till samverkansorganet Östsams organisation och arbetssätt. 
 
Då samordning utgör en viktig del i utformandet av regional mobilisering anser jag att detta 
begrepp ät relevant för att kunna avgöra Östsams utvecklingsmöjligheter. En viktig faktor vid 
samordning är att se till behovet av kraftsamling vilket kan vara särskilt stort vid förändringar 
och olika händelser. Johansson menar att just den regionala nivån är lämplig och har goda 
möjligheter att lyckas erbjuda ett förhandlingsfora där olika aktörer kan förenas inom 
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regionen. Johansson tar dock upp olika barriärer som kan uppstå när olika aktörer från olika 
sfärer ska lösa gemensamma problem. Vilket handlar om att man har olika mentala kartor och 
problemuppfattningar vilket kan försvåra ett bra samordningsresultat. För min undersökning 
är det viktigt att se till alla dessa aspekter på samordning. Framförallt hur man tänkt sig 
arbetssättet för att lyckas erbjuda en attraktiv arena för regionala aktörer. Dels inom 
organisationen Östsam men också hur aktörerna ska agera för att nå konsensus.  
 
Vad gäller legitimitetsbegreppet är det främst medvetenheten kring dess innebörd och 
ömtålighet som jag anser vara viktigt att föra in i analysen. Vilket kan påverka Östsams sätt 
att agera i relationen till medborgarna. Detta kan ha betydelse för Östsams 
utvecklingsmöjligheter.  
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4  Intervjuer 
 
 
4.1 Inledning 
I denna del av uppsatsen ska intervjuerna redovisas. För att skapa en struktur bland de frågor 
som ställts till de intervjuade så har den empiriska undersökningen bearbetats utifrån fem 
olika faktorer: motiv, samverkansmöjligheter, legitimitet, utvecklingsmöjligheter och vision. 
Frågorna, angående t.ex. kunskap om och påverkan av propositionen, finns med i texter och 
styr dispositionen av redovisningen. I slutet av kapitlet gör jag en sammanfattning av 
intervjuerna för att underlätta förståelsen. 
 
4.2 Motiv 
Angående vilken kunskap det finns om propositionen så fick jag samstämmiga svar. De 
intervjuade politikerna anser alla att kunskapen bland de ledande politikerna inom den 
kommun som de verkar i är relativt god. Vad gäller tjänstemannasidan i kommunerna så 
verkar det som det ser olika ut beroende på om man är direkt berörd i sitt arbete i annat fall är 
nog kunskapen bristfällig. Kunskapen bland tjänstemän i landstinget och länsstyrelsen är 
oftast mycket god. Från Östsams sida  säger man att kommunernas fullmäktige är väl 
informerade. Man anser också att det finns en bred politisk insikt om vad som är på gång 
genom att sätta propositionen och bildandet av ett samverkansorgan i ett sammanhang. 
 
En annan intressant aspekt på framtiden är hur man tror att propositionen har påverkat det sätt 
man diskuterar kring framtidsfrågor och samarbetet med Östsam. Man menar från Östsams 
sida att propositionen har haft en ”klar påverkan” men då mest på de politiska parterna som 
har sett en möjlighet att ta ett ytterligare steg. Upphovet till att Östsam, som en ideell 
förening, bildades var att man inom kommunerna inte var överens om färdriktningen, även 
om det fanns en vetskap om att en proposition skulle komma.  
 
Östsam var alltså en process som började för flera år sedan och de intervjuade tycker att på 
det sätt som Östsam har verkat hitintills har varit ett bra sätt att förbereda sig. Från Östsams 
sida tror man också att den kunskap som Östsam har spridit, vad gäller kommunernas 
förutsättningar kopplade till omvärlden, har haft en inverkan och att detta har ökat förståelsen 
av behovet kring samverkan. Detta har i sin tur, tror man, påverkat den höga graden av 
samstämmighet som finns idag mellan partierna och medlemmarna. 
 
Vad ser man då som den främsta orsaken till att bilda eller bli medlem i samverkansorganet 
Östsam? De intervjuade har räknat upp en rad orsaker och argument. Ett vanligt argument var 
att det genom samverkan skapas möjligheter och vinster av olika slag. En politiker påpekar 
”att Östsam fyller en funktion genom att ta upp de frågor där den enskilda kommunen inte 
räcker till alltså frågor som har ett klart regionalt perspektiv”. En politiker från en liten 
kommun säger: ”att man kan uppleva att man står lite utanför i många sammanhang men nu 
får vi ju vara med och vi har våra mandat och kan vara med och påverka”.  
 
En tjänsteman på landstinget nämner en viktig orsak som är relaterad till omvärlden, nämligen 
internationaliseringen och EU-medlemskapet. Vidare hävdar denne ”att det gäller att i dessa 
sammanhang kunna göra sig intressant och kunna erbjuda en positiv miljö”. Det finns också 
skäl att profilera sig som en stark region för att kunna söka pengar direkt ifrån EU. 
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Från Östsams sida hävdar en av de intervjuade att den främsta orsaken är att det idag är ett 
”skarpare läge” i och med propositionen. Detta gör att det finns ett riksdagsbeslut där Östsam 
som organisation får en legitimitet att arbeta med regional utveckling. En ideell förening kan 
alltid ifrågasättas. En annan av de intervjuade på Östsam tycker att den främsta orsaken är att 
det ska vara politiker som ska företräda regionen och arbeta med de regionala frågorna. Det är 
lämpligt då det är valda politiker som kan föra in lokala lösningar. Flera har påpekat att man 
tror att bildandet av Östsam är ett led i att bilda regionala församlingar med valda regionala 
politiker, då man ser behovet av ”nya” politiker som bara har till uppgift att se till de 
regionala frågorna. 
 
4.3 Samverkansmöjligheter  
De intervjuade var alla överens om att den regionala nivån är viktig som samarbetsarena 
mellan statliga myndigheter, kommun, landsting, näringsliv och andra organisationer. Alla har 
i stort tyckt att Östsam kan fylla en viktig funktion för att skapa denna arena för olika aktörer 
inom regionen. En intervjuad understryker att det är viktigt att man hittar rätt former för 
samarbetet så att man kan hjälpa varandra. En annan nämnde att man måste identifiera de 
frågor där det finns fördelar att vinna på att arbeta regionalt. Från Östsams sida tycker man 
”att vi av tradition har en bra relation mellan de regionala organisationerna i det här länet”. 
Vidare hävdar en representant från Östsam, att man sökt efter samarbetsarena på olika håll. 
Nu får man en mer konkret arena dit organisationer kan vända sig för att nå varandra och en 
samlad politisk part. Det är viktigt att våga vara lite mer frimodig, inte så låst och 
formaliserad för att locka in olika aktörer till att verka i Östsam. Från Östsams sida har man 
berättat för mig att man inte skall se politiken sektoriserad utan i två perspektiv. Därför 
kommer man förmodligen att organisera regionförbundet efter två beredningar en som är 
struktur- och tillväxtorienterad och en som är mer individorienterad som tittar mer på 
livskvalitet, alltså på hur människor sätter ihop sitt livspussel. Det blir med andra ord två 
perspektiv på samma område. 
 
En politiker hävdar att vad gäller näringslivssidan och andra organisationer i Östergötland, så 
tror man att det finns behov av en kraftig regional organisation i och med Sveriges inträde i 
EU och med nuvarande utveckling av Europas regioner. Denna kan då i vissa lägen vara 
talesman och en part som kan gå in och fatta beslut som är strategiskt viktiga. 
 
Vad gäller samverkansorganens uppgift att enligt propositionen utarbeta ett regionalt  
tillväxtprogram så är alla de intervjuade i stort positiva. Uppgiften med att utarbeta 
tillväxtprogram överförs från länsstyrelsen till Östsam (se prop s.9.). I intervjuerna har det 
framkommit en del kritik men även positiva saker kring tillväxtavtalet som länsstyrelsen har 
haft huvudansvaret för i Östergötland. En del av det som framkommit från de intervjuade är 
”att det inte hänt så mycket konkret”. En person påstår ”att det arbetats ambitiöst och att ett 
bra arbete genomförts med tanke på att det var första gången. När man nu gör det en andra 
gång har man dessa erfarenheter att bygga på vilket gör mycket för resultatet oavsett vem som 
har huvudansvaret”. En annan säger ”att huvudproblemet med det nuvarande tillväxtavtalet är 
att det är så brett och att man valt att ta med i stort sett allt. Detta är ett exempel på en 
erfarenhet och man menar på att det är bättre att välja ut vissa områden, där Östergötland har 
tillväxtpotentialer, ett mer fokuserat tillväxtprogram”. En erfarenhet som lyfts fram är att 
tillväxtavtalet varit dåligt förankrat i regionen och man menar på att Östsam har möjlighet att 
ändra på detta.  Några av de intervjuade menar att arbetet med tillväxtavtalet har haft en ton 
av att ha utförts ovanifrån, ”top-down”.  
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Det framkom även kommentarer vad gäller att denna uppgift läggs över på Östsam. De flesta 
påpekade att man är positiv till att man från Östsams sida arbetar med förhandlingsprincipen. 
Vilket innebär som en av de intervjuade uttrycker ”att meningen är att tillväxtprogrammet 
skall utarbetas i dialog mellan de olika aktörerna i Östsam. På detta sätt vill man att 
programmet ska präglas av ett mer nerifrån perspektiv och få en bättre förankring och därmed 
bli lättare att genomföra”. Man tror även från Östsams sida att man kommer att vara väl 
förbered på att ta över uppgiften. I förberedelserna ingår bl.a. utbildning för de berörda 
aktörerna. Vidare säger den intervjuade att” Det är ett mödosamt projekt där man inte i första 
hand är ute efter att producera ett vackert dokument utan att det ska i första hand bygga på 
aktivitet”. Det är viktigt säger en kommunal företrädare att ha med länsstyrelsen och dess 
tjänstemän i processen. Östergötland skulle förlora oerhört mycket om de regionala aktörerna 
i Östergötland skulle ha olika uppfattningar i tunga frågor. Detta skulle kunna medföra att 
regionen tappar kraft utifrån. En av de intervjuade tycker att det kan vara bra att det är en ny 
aktör som har huvudansvaret för tillväxtprogrammet eftersom det kan finnas gamla strukturer 
som måste brytas. Kritik mot länsstyrelsen som organisation har också framförts. En av de 
intervjuade uttryckte det så här ”att man inte behöver staten som lägger allt på plats, vi 
behöver staten som motpart. Idag agerar staten emot länsstyrelsen som också är en statlig 
myndighet. Det finns starka demokratiska invändningar mot en sådant system, då man saknar 
ett lokalt politiskt mandat ”. En annan anser att länsstyrelsens organisation inte är lämpad för 
att arbeta med regionala frågor då den är för sektoriserad och pekar på att man inte har något 
politiskt mandat. Det är viktigt för medborgarna att kunna se vem som bär ansvaret för beslut 
som fattas. Den intervjuade menar att Östsam har ”halvgoda” förutsättningar då politiker har 
ett demokratiskt mandat, en större närhet till medborgarna och större vana att arbeta 
tvärsektoriellt.  
 
De flesta intervjuade är ense om att Östsam har bra förutsättningar för att lyckas att skapa det 
partnerskap och den samverkan som krävs mellan olika aktörer. Men man är medveten om att 
det kommer att ta tid och att det är mycket arbete. Argument som kommit fram i intervjuerna 
är att eftersom det är så många aktörer som är inblandade så pekar en av de intervjuade på en 
viss tungroddhet. Detta med att skapa partnerskap och samverkan tycker en tjänsteman är 
själva nyckelfrågan: ”att skapa en organisation låter sig alltid göras men att sedan få olika 
parter att verkligen vilja arbeta i det här samarbetet är inte alltid så lätt har historien visat på”. 
Viktigt tror de flesta är att inte utlösa konflikter utan att kompromissa och söka konsensus i 
arbetet med Östsam. Från Östsams sida uttrycker man det så att man vet inte om just Östsam 
har bättre förutsättningar men att med hjälp av de erfarenheter som finns under åren med 
tillväxtavtalet så finns det nu möjligheter att få fram ett bättre partnerskap. Man är också 
positiv till att det finns tradition av bra samarbete mellan kommunerna och pekar på att det 
finns ett bra politiskt klimat i Östergötland. Även de små kommunerna ser helheten och alla 
kommuner har en fördel av att samarbeta på olika områden. Från Östsam påpekar man att 
samarbetet med länsstyrelsen är bra. 
 
På frågan vad gäller möjligheten att aktörer såsom statliga myndigheter, organisationer, 
företag och kommuner kommer att inordna sig i Östsams utvecklingsplaner svarade de 
intervjuade att det inte handlar om att inordna sig och att man måste vara försiktig med att 
använda detta ord. Detta är något som aktörerna utarbetar tillsammans. De flesta är mycket 
positiva till att man kommer att vilja vara med och utveckla Östsam. Lyckas man med att få 
en tydlig regional organisation så är det till gagn för alla. Ord som lyhörd är viktigt och att 
man fångar in olika synpunkter från olika aktörer. En person uttrycker det så att det inte 
kommer att vara några problem vad gäller att få aktörerna att ”inordna sig”. En annan säger, 
att det kommer att ”gnisslas” en del ifrån de statliga myndigheterna. Organisationer och 
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företag är dock vana att vända sig till kommunledningen. Vad gäller kommunerna så säger de 
flesta av de intervjuade att det finns en medvetenhet från kommunernas sida att de är 
beroende av varandra för att ”överleva”. Vad gäller näringslivet så tror en av de intervjuade 
att man ser det som en styrka att ha en väl fungerande regional organisation eftersom det för 
dem är viktigt med hög kvalité på utbildning och infrastruktur för att kunna locka till sig 
kompetent arbetskraft. En tjänsteman påpekar ”att tänka på regionens bästa, att det är just 
detta som är att inordna sig”. Från Östsams sida påpekar en av de intervjuade att det är viktigt 
att det finns förtroende och detta har man haft tid, som ideell förening, att bygga upp. Detta 
förs sedan över till samverkansorganet Östsam. Man påpekar vidare att det är viktigt för 
Östsam: ”att locka, upplevas som intressanta och innovativa och säga att vi erbjuder er en 
arena att verka på”.  
 
4.4 Legitimitet 
Hur är då Östsams legitimitet hos medborgarna kan man fråga sig. Här instämmer alla de 
intervjuade i att Östsam är i stort sett något som är okänt för medborgarna. Man tror att 
människor i allmänhet förstår behovet av att arbeta regionalt och att man därför kan säga att 
man har legitimitet att arbeta för regionens bästa.   
 
Vad kan och ska Östsam göra för att få ökad legitimitet från medborgarna i regionen? De 
flesta anser att det är partierna i kommunerna som måste informera och ta upp Östsam på 
dagordningen och formellt sett så är det medlemmarna som har huvudansvaret för relationen 
med medborgarna. En från Östsam menar på att legitimiteten blir ett dilemma då Östsam är 
ett indirekt organ. Detta sätter därmed sin prägel på legitimiteten. I Östsams arbete ingår att 
skapa mötesplatser och att vara en arena för olika aktörer. Här ingår även medborgarna. Det är 
viktigt att Östsam blir ett begrepp för medborgarna. 
 
En av de intervjuade från Östsam uttrycker att de tre frågorna om legitimitet hänger ihop 
nämligen: legitimitet, information och konkreta resultat. Visar man på konkreta resultat får 
man uppmärksamhet i media och på detta sätt får man legitimitet hos medborgarna. Genom 
att gå medborgarna tillmötes skall man på längre sikt få medborgarnas förtroende genom att 
förbättringarna kopplas till Östsam. Östsams konkreta resultatet står och faller i huvudsak på 
medlemmarnas vilja att hitta gemensamma lösningar. 
 
4.5 Utvecklingsmöjligheter 
Är då regional konkurrens en önskvärd utveckling i Sverige? Här hävdar de flesta att den 
regionala konkurrensen är en del av verkligheten önskvärd eller ej. De intervjuade menar att 
man vill ta upp konkurrensen och vara med och påverka Östergötlands framtid. En av 
politikerna vill inte se det som konkurrens utan att varje region har saker som den är bra på 
och då gäller det att kunna satsa på detta. En politiker påpekar att regional konkurrens kan ses 
både som ett hot och en utmaning.  
 
Flera av de intervjuade påpekar att den här regionen är för liten sett i internationella 
perspektiv och därför kanske utvecklingen bör gå mot att öka samverkan med andra regioner. 
Någon påpekar ”att den administrativa avgränsningen som Östsam gör är ett omodernt sätt att 
tänka och att man bör satsa på mer fria förbindelser och att kunna samarbeta mellan 
kommuner utan fastlagda gränser”.  
 
Alla de intervjuade är överens om att ett ökat regionalt ansvarstagande är positivt och bra. En 
menar att det tar tid då man måste tänka om och få en vidgad syn på att det är regionens bästa 
man skall arbeta för och inte bara de intressen som man själv företräder. Arbetar man med 
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Östsamfrågor både som politiker och tjänsteman måste man förändra sitt sätt att tänka. Det 
handlar om att lära kommunala politiker att tänka ”regionalt”. Detta säger de intervjuade är en 
lång process. Här påpekar de flesta också att det är viktigt med subsidaritetsprincipen och att 
tillämpa den. Det är viktigt att man arbetar tematiskt och ser att de olika arbetsområdena är 
beroende av varandra och att det många gånger handlar om att få ihop livspusslet för 
medborgarna.  
 
Från Östsams sida säger en av de intervjuade att man kan och måste lösa problemen där de 
uppstår. Det går inte att ha standardlösningar. Den intervjuade hävdar att vi går mer mot en 
förhandlande stat med ”governance” och förhandlingssystem. Genom att då tillåta olika 
lösningar i olika delar av landet måste man föra ner ansvaret längre ner i systemet. Det 
innebär att istället för direkt styrning via regler och direktiv så styr man med målstyrning och 
förhandlingar. 
 
Hur ser statens uppgift ut och kommer den att förändras i och med att den regionala nivån 
stärks när samverkansorgan bildas ute i landet? De intervjuade är i stort sett överens om att 
statens uppgift kommer att förändras. Man är också överens om att statens uppgift kommer 
även i fortsättningen att vara att garantera någon slags jämlikhet i hela landet. Vad gäller 
förändringar så kommer staten att bli mer av medaktör i stället för den beslutande parten. 
Statens roll kommer att förstärkas vad gäller att bli mer av en tillsyns- och uppföljnings 
myndighet för att följa upp så att de nationella målen uppfylls. Men statens roll blir att ge en 
frihet till regionerna så att dessa kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
En av de intervjuade tror att statens uppgift kommer att förändras i bägge riktningarna, dels 
att man kommer att tillåta ett större regionalt självstyre, men att detta med någon slags 
automatik kommer att skapa en motkraft. Detta skulle kunna innebära att staten i vissa 
stycken kommer att skärpa greppet om landet. Flera av de intervjuade har nämnt att det nu 
finns skilda utvecklingstendenser vad gäller decentralisering eller centralisering. Det är svårt 
att säga vad propositionen kommer att ha för betydelse. Avsikten från statens sida är tydlig 
nämligen decentralisering men att det lika väl finns en risk att det kan bli en centralisering. 
Avgörande i denna fråga är hur mycket pengar staten ger regionerna. EU verkar här som en 
stark kraft för att nationalstaten på sikt kommer att urholkas i och med de direkta kontakterna 
mellan Bryssel och regionerna. En av de intervjuade politikerna påpekar att bakgrunden till 
bildandet av samverkansorgan speglar regionernas kamp mot centralmakten. Detta ska man 
inte bortse ifrån.  
 
Flera av de intervjuade säger att man tror att länsstyrelsen har börjat acceptera vad som håller 
på att hända och att de känner ett ökat självförtroende då de kan få en större roll som 
beställare mot samverkansorganet. Länsstyrelsens roll kommer också att bli tydligare då deras 
uppgift blir att samordna den statliga sektorn. Detta innebär att man kommer att föra fram en 
samlad statlig syn gentemot Östsam som i sin tur ska föra fram en samlad syn från 
kommunerna och landstinget. Genom propositionen tror man på länsstyrelsen att det är bra att 
alla är delaktiga i processen och att det gäller att ta vara på allas kompetens på bästa sätt. 
 
4.6 Vision  
I och med EU medlemskapet och internationaliseringen har konkurrensen mellan regionerna 
skärpts och det skrivs i propositionen ”att de regioner som har de bästa förutsättningarna för 
företag och människor har de bästa framtidsutsikterna”. Utifrån detta påstående frågade jag de 
intervjuade om Östsam kan anta den här utmaningen och i så fall hur och varför just Östsam. 
De intervjuade är alla av den uppfattningen att Östsam kan anta denna utmaning eftersom 
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man har goda möjligheter och grundförutsättningar. Det är ju anledningen till att man kommer 
att bilda ett samverkansorgan och därmed gå vidare i den här utvecklingen. Det är viktigt 
påpekar man från Östsams sida att i den här typen av samverkan ska det finnas möjlighet till 
okonventionella satsningar. En viktig anledning till att man är beredd att anta utmaningen som 
flera av de intervjuade har nämnt är det goda politiska klimatet som finns i Östergötland. 
 
Från de intervjuade har det förts fram risker som är kopplade till Östsamprojektet. Flera pekar 
på att man inte har något val, att man måste agera. Gör inte Östsam det så tar någon annan det 
här utrymmet. Andra risker som förs fram är att det kan bli för små saker som diskuteras och 
att man inte kommer fram till konkreta lösningar. Några har fört fram risken med att man 
tilltror Östsam för mycket vilket kan leda till att förväntningarna blir för stora. 
 
Från Östsams sida säger man att det är viktigt att vara medveten om att Östergötlands län är, 
inte geografiskt, men befolkningsmässigt för litet för att bli en slagkraftig region. En annan 
viktig sak är närheten till Stockholm som är Östergötlands faktiska ekonomiska region. Det 
man ska trycka på är att Östergötland är Sveriges fjärde största befolkningsområde. Flera av 
de intervjuade har uttryckt det så att det är en vision att utgöra sig för att vara det intressanta 
komplementet till Stockholm. På Östsam påpekar man vikten av att skapa en berättelse om 
framtiden och hur viktigt det är att kunna förmedla denna till medborgarna på ett övertygande 
sätt. Det börjar nu att vaskas fram en berättelse eller vision som idag finns i olika delar. Från 
Östsams sida vill man lyfta fram att det gäller för Östsam att skapa ett rum där folk vågar 
berätta, vara visionära och delta i detta. 
 
Eftersom det inte finns någon formellt antagen vision så undrade jag vad de intervjuade ansåg 
om vikten av att ha en skriven vision. De flesta antyder att det nog är bra att försöka måla upp 
en bild och någon form av skriven text om hur man ser på framtiden, inte minst för att 
underlätta den dialog som politikerna skall föra med medborgarna. I stort sett alla de 
intervjuade pekar på vikten av att en vision måste följas av ett genomförandeprogram. Det 
finns enligt flera en stark tro på projektet Östsam och man understryker att tilltron och tilliten 
är viktigare än formuleringar.  
 
4.7 Sammanfattning 
Angående kunskapen om propositionen så anser de intervjuade politikerna att den bland 
politiker i deras kommun är god. Bland de intervjuade tjänstemännen trodde man kunskapen i 
den kommun de representerade var mer bristfällig. Enligt de intervjuade tjänstemännen på 
länsstyrelsen och landstinget, så anser man att kunskapen bland de tjänstemän som arbetar 
med regionala frågor för det mesta är mycket god. Från Östsams sida upplever man att 
politikerna har en politisk insikt vad gäller sammanhangen i bildande av ett samverkansorgan. 
Detta har i sin tur lett till att man uppmärksammar behovet av att samverka. De intervjuade 
pekar på den ”klara påverkan” som propositionen har haft vad gäller att komma överens om 
färdriktningen för Östsam. Orsaker som tagits upp till bildandet av ett samverkansorgan är att 
man får en legitimitet att arbeta med regionala frågor och att man ser ett behov av att 
samverka då man som kommun inte räcker till. Ur ett EU- och internationellt perspektiv finns 
det mycket att vinna på att vara en stark region. En annan anledning är att de flesta av de 
intervjuade hävdar att det ur demokratisk synvinkel bör vara kommunala politiker som 
företräder och arbetar med regionala frågor. Det beror på att kommunala politiker kan föra in 
lokala lösningar och utkrävas ett ansvar på ett annat sätt en länsstyrelsens statliga företrädare. 
Flera av de intervjuade har påpekat att bildandet av Östsam kan ses som ett led i att bilda 
regionala församlingar med valda regionala politiker, då man ser behovet av ”nya” politiker 
som bara har till uppgift att se till de regionala frågorna. 
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De intervjuade är alla av den åsikten att den regionala nivån är viktig att arbeta på inte minst 
som en samarbetsarena för olika aktörer i regionen. Det hävdas att alla parter har mycket att 
vinna på att ha en fungerande regional arena att vända sig till för att samarbeta med varandra 
och att kunna samverka med en samlad politisk part. Vad gäller Östsams blivande uppgift 
med att utveckla tillväxtprogram är alla intervjuade positiva. Här trycker man på att det är 
viktigt att ta vara på de erfarenheter man har från det förra tillväxtavtalet. En viktig erfarenhet 
som nämns är att arbeta mer med förankringen av avtalet bland de inblandade parterna. 
Östsam vill i arbetet med tillväxtprogrammet vända på perspektivet från länsstyrelsens 
kritiserade sätt att arbeta, som enligt en del av de intervjuade hade en ton av uppifrån 
perspektiv. Nu vill man alltså arbeta nerifrån och upp. Östsam ska här använda sig i hög grad 
av förhandlingsprincipen och sträva efter dialog och samverkan mellan parterna. En annan 
viktig del är att det åtföljs av aktivitet. Ett påpekande från både Östsam håll, medlemmarna 
och länsstyrelsen är att det råder ett gott samarbete och politiskt klimat i Östergötland. 
 
Ord som att ”inordna sig” är för skarpt i Östsamsammanhang påpekar de flesta. Det är ord 
som förtroende och samverkan som är viktiga. För att Östsam ska få med sig viktiga aktörer 
måste man visa på ”nyttan” med att vara med i Östsamprocessen där målet är att bygga upp en 
stark regional organisation. Det är ord som ”arena” och ”mötesplats” som Östsam 
understryker och vill erbjuda aktörerna i regionen. 
 
Vad gäller legitimitet så är detta enligt de intervjuade från Östsams sida ”en lite komplicerad 
fråga då Östsam är ett indirekt organ”. Flera av de intervjuade menar på att legitimiteten är 
hög utifrån medborgarnas förväntan på politikerna att hitta bra lösningar på samhällsproblem. 
De intervjuade tror alltså att man har legitimitet hos medborgarna att arbeta för regionens 
bästa. De flesta av de intervjuade tycker att det är främst politikerna som i sin dialog med 
medborgarna har till uppgift att upplysa om Östsam. Det är också menar många avgörande för 
Östsams legitimitet att kunna visa på konkreta resultat men man pekar samtidigt på att detta är 
en process som tar tid. 
 
De intervjuade är positiva till ett ökat regionalt ansvarstagande. Viktigt i detta sammanhang 
som de intervjuade nämner är att arbeta efter subsidaritetsprincipen. Det gäller för Östsam att 
identifiera de frågor som hör hemma på regional nivå och att lära sig att ”tänka” regionalt. 
 
Vad gäller synen på statens uppgift i framtiden så tror de intervjuade att den kommer att 
förändras. Det hävdas i detta sammanhang att de olika parternas roll kommer att bli tydligare 
efter propositionens genomförande. Då är det meningen att länsstyrelsen ska föra samman den 
samlade statliga synen på samma sätt som Östsam ska föra ihop den kommunala och 
landstingets syn på regionala frågor. Den statliga sidan kommer att verka mer som en 
medaktör än beslutsfattare. Flera av de intervjuade säger att man tror att länsstyrelsen har 
börjat acceptera vad som håller på att hända och att de känner ett ökat självförtroende då de 
kan komma att få en större roll som beställare av Östsams tjänster.  
 
Idag finns det ingen formellt skriven vision för Östergötland från Östsams sida. Det kan på 
sikt vara av betydelse att komma överens om en vision då detta kan underlätta dialogen med 
medborgarna. Det kan också vara sunt att vänta så att man kan leva upp till det man skriver. 
Det är också viktigt att det inte är vad man skriver i ett tjusigt dokument som räknas utan det 
är aktiviteten och tilltron till Östsam som är viktig. 
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Alla som intervjuades tror att Östsam som organisation har goda möjligheter och 
grundförutsättningar att anta utmaningen att stärka regionen och gå vidare i utvecklingen mot 
bildandet av ett samverkansorgan.  
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5 Analys 
 
 
5.1 Inledning 
Detta kapitel är indelat i olika delar. I den första delen förs en diskussion kring begreppen 
”governance” och ”government” i relation till Östsams organisation och arbetssätt. I nästa del 
görs en jämförelse mellan de intervjuer som genomförts och den proposition som tidigare 
behandlats, jag har här valt att plocka ut vissa delar där likheter eller olikheter är värda att 
notera. Vidare i kapitlet utgår jag ifrån de teman som intervjufrågorna är indelade i för att 
underlätta dipositionen. I denna del är syftet att skapa en diskussion mellan: de forskare jag 
tidigare refererat till, intervjuerna, propositionen och mina egna argument. I slutet av kapitlet 
diskuterar jag även mitt val av metod och teori för undersökningen.  
 
5.2 Government och Governance 
En utgångspunkt i denna diskussion är bl.a. Pierres påstående om att den regionala nivån 
genomgår en politisk och administrativ pånyttfödelse (Pierre, J, 1998:299). 
Jag skulle vilja hävda att även om den svenska offentliga förvaltningen utgår från 
”government” så finns det inslag av ”governance”. Inför framtiden kan man tänka sig att 
”governance” kan få ökad genomslags kraft inom vissa områden inom den statliga 
förvaltningen.  
 
Om man utgår från intervjuerna och därmed de aktörer som verkar inom Östsam så är de 
flesta övertygade om att det är ”governance”-perspektivet som är det dominerande och det 
som man strävar efter vad gäller arbetssätt och organisation. Kan man då utgå från att det 
inom samverkansorganet Östsam är ”governance” som är det perspektiv som kommer att 
ligga till grund för Östsams organisation och arbetssätt?  
 
Medlemmarna i samverkansorganet Östsams möjlighet att själva till stor del bestämma över 
hur detta organs organisation ska se ut väcker många frågor. En stor fråga är om just 
möjligheten att kunna organisera Östsam på ett ”nytt” sätt är något avgörande, för att kunna 
förändra ett annars inarbetat ”government”-perspektiv på arbetsätt och organisering av 
offentlig förvaltning i Sverige. Är det lättare att inom en ny organisation tala med hjälp av 
retorik om ett nytt sätt att arbeta på? Går det att förverkliga i praktiken, eller kan det vara så 
att man talar om ”governance” men att det i praktiken är ”government” som kommer att 
dominera Östsam som organisation? En av de intervjuade politikerna påpekar: ”att Östsams 
arbetssätt kan kopplas ihop med retorik. Men det finns en avsikt med att saker ska ske för att 
genomföra detta behövs retorik”.  
 
Östsam ideell förening har från början byggts upp utan delegering eller pengar från staten. 
Istället utgår detta från ett initiativ som tagits underifrån från medlemmarna nämligen 
kommun och landsting. Sättet att arbeta och organisera sig genom bl.a.: förhandling, 
förankring och samverkan var något föreningen förespråkat från början. Detta kan anser jag 
vara en möjlighet att lyckas att fullfölja sina ambitioner. En anledning som framkom i 
intervjuerna är att Östsam som ideell förening har fungerat som ett ”träningsläger”. 
 
De utvecklingstendenser som Pierre pekar på (se s.14) som enligt honom påverkat 
utvecklingen av framväxandet av ”governance” i västvärlden, tycker jag framkommer i 
bildandet av samverkansorganet Östsam. Det är utvecklingstendenser och 
samhällsförändringar som staten många gånger inte råder över, utan som man måste anpassa 
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sig efter. De samband som Pierre också framhåller är att man med någon grad av säkerhet kan 
säga att sambanden mellan politik och institutionell ordning kommer att bestå. Därför vill jag 
påstå att den statliga institutionella organisationen kommer att behöva anpassa sig efter 
politiken då denna förr eller senare hinner ikapp den institutionella ordningen i landet. Kan 
det vara så att Östsam ligger i fronten för en utveckling som även kommer att påverka statens 
sätt att organisera och verka på, eller kommer det för Östsam vara svårt att leva upp till den 
retorik som man använder för att nå sitt mål?  
 
5.3 En jämförelse mellan propositionen och intervjuerna 
Beröringspunkterna är många när man jämför propositionen med intervjuerna. De 
intervjuades bild av utvecklingen stämmer väl överens med propositionen och därmed statens 
övergripande syn på utvecklingen. Informationen och kunskapen kring vad propositionen 
möjliggör, nämligen bildande av samverkansorgan, verkar vara god, eftersom intervjusvaren 
också här stämmer väl överens med vad som står i propositionen. 
 
I propositionen (se s.8) står det tydligt att det är länsgränserna som ska avgränsa de ”nya” 
regionerna. Flera av de intervjuade tycker att detta är förlegat och att samarbetet borde vara 
mellan kommuner utan fastlagda gränser. Vidare i propositionen står det (se s.10) att länen 
har gamla anor och kommer att finnas kvar inom överskådlig tid. Samtidigt står det i 
propositionen att man bör samarbeta i högre grad inom funktionella regioner. Detta är för mig 
en paradox och visar på statens osäkerhet och vilja att behålla sitt grepp om de ”nya 
regionerna”. Det kan tänkas att om regionerna blir för stora är det svårt för staten att behålla 
kontrollen.  
 
Det hävdas i propositionen att det är bra ur demokratisk synvinkel att kunna utkräva ett 
politiskt ansvar för den regionala verksamheten. Detta är något som alla intervjuade tycker är 
viktigt. Man tror att det kan bli tydligare för medborgarna att kunna utkräva ett politiskt 
ansvar från de kommunala politikerna än länsstyrelsens statliga företrädare. I intervjuerna 
framkom det även bland de som företrädde kommunerna, att det genom samverkan mellan 
kommunerna kan bli lättare att leva upp till medborgarnas förväntan. Eftersom problem och 
beslut som kommunerna idag p.g.a. av resursbrist inte klarar av lösa eller fullfölja kan bli 
lättare att arbeta med. Vilket borde kunna medföra att kommunerna genom samverkan i 
samverkansorganet Östsam lättare kan fullfölja och ta ansvar för de beslut kring åtgärder som 
medborgarna förväntar sig. 
 
Inom Östsam gäller det att arbeta för regionens bästa och inte de olika kommunernas enskilda 
intressen. Detta gör att arbetar man med Östsam-frågor, både som politiker och tjänsteman, 
måste man förändra sitt sätt att tänka. Det handlar om att lära kommunala politiker att tänka 
”regionalt”, men enligt de intervjuade är det en lång process. Flera har påpekat att man tror att 
bildandet av Östsam är ett led i att bilda regionala församlingar med valda regionala politiker, 
bl.a. för att man ser behovet av ”nya” politiker som bara har till uppgift att se till de regionala 
frågorna. Inför framtiden kan man fråga sig om staten kommer att kunna hejda utvecklingen 
mot regionalt styrda församlingar. I propositionen står det (se s.8) att samverkansorganen ska 
bestå av en kommunalt beslutande församling. 
 
Om man ser till samverkansorganens uppgift att ha huvudansvaret för tillväxtprogrammet i 
regionen, så står det i propositionen angående detta att den huvudsakliga uppgiften är att få de 
olika aktörerna i regionen att samverka. Detta tycker jag att de intervjuade har tagit fasta på då 
man förtydligat för mig att det är något ”aktörerna i regionen gör tillsammans”. Östsams 
uppgift är att erbjuda en intressant ”samarbetsarena” för dessa aktörer att verka på. I 
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propositionen förtydligar man ”programarbetsformen” och från Östsams ledning har man tagit 
fasta på att öppna upp för nya sätt att arrangera möten. I propositionen (se s.9) har man 
förtydligat hur viktigt det är för samverkansorganet att förankra tillväxtprogrammet bland de 
inblandade aktörerna för att kunna underlätta genomförandet. Detta är något som Östsams 
ledning och även andra av de intervjuade lyfter fram som viktigt. Ett led i detta är att man 
skall ”vända på perspektivet” och arbeta nerifrån och upp. Det står även i propositionen att 
tillväxtprogrammet dels ska innehålla områden som idag ligger på kommunerna och dels 
uppgifter som ligger på staten. De intervjuade svarade angående samarbetet mellan Östsam 
och länsstyrelsen, att det är ett gott samarbete och att det även råder ett bra politiskt klimat i 
Östergötland.  
 
5.4 Motiv 
Vad gäller de intervjuades motiv för ett samverkansorgan kan jag konstatera att Östsams 
överföring av kunskap angående kommunernas förutsättningar satt i relation till omvärlden, 
kan ha påverkat de intervjuades positiva inställning då insikten bland de intervjuade var 
mycket god. Östsam understryker detta och tror att den ökade insikten kring regionalisering 
har fått effekt i form av ökad samstämmighet, vad gäller medlemmarnas vilja att fullfölja 
processen mot att bilda ett samverkansorgan. Motiv som kan ha varit avgörande är just 
kunskapen kring regionalisering och regioners behov av en starkare roll som självständig 
aktör för att kunna överleva i konkurrensen med andra regioner både internationellt och 
inrikes. 
 
I intervjuerna lyftes det fram att bildandet av Östsam som samverkansorgan är ett sätt att 
agera för att kunna ta del av EU:s pengar som många gånger utgår från indelning i regioner. 
EU:s miljökommissionär Margot Wallström var på besök i Linköping (VT-02). Då ställde jag 
två frågor angående min uppsats: -Vad har den regionala nivån för plats i EU:s hållbara 
utvecklingsarbete? Svaret var att ökat regionalt ansvar är viktigt för att öka den demokratiska 
legitimiteten och för att hitta flexibla lösningar nära medborgarna. Wallström anser att 
samarbete mellan EU och regionerna är viktigt. Den andra frågan handlade om hur statens roll 
kan komma att förändras. Svaret blev att det är för komplicerat att svara på. Med dessa svar 
kan man lätt förstå att det är EU:s åsikter Wallström företräder. Vad gäller EU:s arbete finns 
det utvecklingsprogram som riktar sig direkt mot regioner för att stödja dess utveckling. Det 
är i detta sammanhang lämpligt att ta upp begrepp som Östsam använder sig av i sin 
beskrivning av verksamheten. Dessa är ”upstream” och ”downstream” lobbing. Angående det 
förstnämnda begreppet så handlar det om att i ett så tidigt skede som möjligt hålla sig 
informerad och i möjligaste mån påverka utformningen av nya program. Vad gäller det andra 
begreppet så handlar det om att så effektivt som möjligt kunna ta tillvara de möjligheter som 
medlemskapet i EU ger (Östsams hemsida 2002-10-09 s.18). Det är viktigt att poängtera att 
”upstream” lobbing är väl så viktigt som ”downstream” lobbing. Exempel på hur detta 
konkret kan göras är att regionen kan genomföra ett pilotprojekt för EU och på detta sätt 
kunna påverka utformningen av ett program och indirekt EU:s politik. Detta anser jag utgör 
viktiga motiv för starkare regioner och visar på samverkansorganets Östsams viktiga funktion 
i denna utveckling.  
 
Om man går tillbaka till (se s.13) kan man säga att regionalisering kan ses som en 
decentralisering från en högre till en lägre nivå nämligen regionen och att besluten kommer 
ovanifrån alltså från staten. Detta stämmer väl in på bildandet av samverkansorgan, men om 
man går djupare in på begreppet decentralisering så har den en stark sammankoppling med  
begrepp som kommunalisering, delegering och utlokalisering. Dessa tre begrepp anser jag är 
svåra att enbart använda vad gäller bildandet av samverkansorgan. Även om jag kan se att det 
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till viss del handlar om delegering och utlokalisering av uppgifter och att det är kommunerna 
som är Östsams medlemmar. Jag vill påstå att decentralisering handlar om att man från statens 
sida släpper ifrån sig makt till en annan nivå i detta fall den regionala. I så fall är de 
ovanstående begreppen användbara i detta sammanhang. Jag ifrågasätter dock om det från 
statens sida handlar om att lämna ifrån sig makt eller om det är så att man strävar efter att 
behålla makt över regionerna i Sverige och därmed kunna styra utvecklingen mot starkare 
regioner. Både EU och regionerna själva trycker på utvecklingen mot starkare regioner. 
Eftersom det inte är staten själv som uppmuntrat till gränsöverskridande regionalt samarbete 
och att det kan leda till minskade kontrollmöjligheter från statens sida. Så kan detta skapa 
spänningar mellan den regionala- och centrala nivån (Hallin,G & Lindström, B, 1998:49-51). 
Följden av detta kan bli att den Svenska staten reagerar genom att göra det bästa av 
situationen nämligen att bilda samverkansorgan för att inte få en minskad makt över Sveriges 
regioner. Min slutsats är att decentralisering med de begrepp som ingår inte räcker till för att 
förstå eller förklara statens beslut kring samverkansorgan. Det är anser jag utifrån den här 
undersökningen oklart om det från statens sida handlar om en centralisering eller 
decentralisering. 
 
5.5 Samverkansmöjligheter 
Vad gäller motiv till samordning och bildandet av samverkansorganet Östsam så anser jag att 
det som framkommer i intervjuerna är i linje med vad Johansson skriver om samordning (se 
s.17), nämligen att motiven kan sättas samman med att olika problem uppstått i det politiska 
systemet, vilket kräver en gemensam kraftsamling och därmed ett behov av en gemensam 
problemsyn mellan aktörerna.  
 
Johansson skriver (se s.17) att den typ av organisation som Östsam kommer att utgöra, har 
goda möjligheter att kunna föra samman olika aktörsintressen. Detta stämmer väl överens 
med hur de intervjuade resonerade, då de har en positiv inställning till Östsams möjligheter att 
verka som en samarbetsarena för olika intressen i länet. Jag anser det viktigt att poängtera att 
uppbyggnaden av en regional samarbetsarena är något som har sitt ursprung i ett behov av 
samverkan. Detta kan göra att de olika aktörerna i regionen i alla fall till en början tonar ner 
sin eventuella stridslystenhet. Man kan tänka sig att med tiden så kanske frågor som man lagt 
i malpåse kommer fram. Då gäller det att Östsam kan agera och fungera i sin uppgift som 
förhandlare mellan olika aktörer. För att kunna avgöra om Östsam som samverkansorgan 
kommer att kunna klara av denna uppgift får man nog vänta med en utvärdering efter ett par 
år. I Östsams roll som förhandlare, anser jag att personalens kompetens är viktig, för att man 
ska nå framgång. 
 
I intervjuerna framkommer det att de olika organisationerna eller aktörerna i länet visserligen 
har samarbetat förut men att var och en har suttit i sitt ”torn”. Genom Östsam är det meningen 
att detta till viss grad ska brytas och att man skall arbeta mer mot samma mål. Organisations- 
teorin tar i detta sammanhang upp vissa svårigheter som kan uppstå i övergången till ett 
sådant samarbete. Det talas här om mentala och kognitiva barriärer vilket kan göra det svårt 
att nå bra resultat (se s.17). De intervjuade verkar vara medvetna om dessa barriärer och 
påpekar att detta är ett nytt sätt att ”tänka” och att det kommer att ta tid. En tydlig barriär är att 
man tänker på sina egna intressen. Istället bör man vidga perspektivet och tänka på regionens 
bästa. På sikt är de intervjuade positiva till att detta kommer att fungera. Jag vill påpeka att det 
är svårt att förändra andra aktörers synsätt på offentliga institutioner som eftersträvar 
partnerskap och samverkan och inte att bara att styra och ge direktiv. Jag hävdar att inbyggda 
mönster och hierarkier i dessa relationer tar lång tid att förändra.  
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5.6 Legitimitet 
Vad gäller legitimiteten gentemot medborgarna skriver Lundqvist att ”de offentliga 
makthavarna har rätt att vidta åtgärder gentemot medborgarna …”. Vad gäller Östsam och 
dess legitimitet framkommer det i intervjuerna att man tror sig indirekt ha legitimitet av 
medborgarna, eftersom man tror att allmänheten förstår behovet av att arbeta för regionens 
bästa. De intervjuade verkar väl medvetna om vikten av att nå konkreta resultat och dess 
samband med legitimiteten hos medborgarna. Rothstein påpekar att det är mycket lätt att  
reducera legitimiteten hos medborgarna. I intervjuerna framkommer det att hela Östsam- 
processen präglas av en stor försiktighet. De intervjuade nämner flera gånger att det kommer 
att ta tid, hur viktigt det är med förankring, att alla i processen ska känna delaktighet och 
förtroende för Östsam. Detta visar på en vaksamhet vad gäller just legitimitetsfrågan och en 
medvetenhet om dess ömtålighet. De intervjuade har lyft fram vikten av att det är de 
kommunala politikerna som ska ha ansvaret för utvecklingen i regionen då dessa har en unik 
närhet till invånarna. Fördelen med detta är att politikerna lättare kan ställas till svars för sitt 
agerande och att de också kan hitta flexibla lösningar som passar för den lokala platsen som 
de företräder. Detta borde i sin tur leda till ökad legitimitet för Östsam. Det kan också bli det 
motsatta om man brister i sina ambitioner, då främst vad gäller delaktighet och lyhördhet hos 
de olika medlemmarna i Östsam. Detta är en balans, som har framkommit i intervjuerna. Det 
är en av Östsams svåraste uppgifter, att få deltagarna att känna delaktighet samtidigt som man 
måste våga fatta beslut och visa på handlingskraft. 
 
5.7 Utvecklingsmöjligheter och vision 
De intervjuade menar att regional konkurrens är en del av verkligheten och att man är positiv 
till denna utveckling inom vissa gränser. Enligt propositionen (2001/02:7) är den svenska 
regional politiken inriktad på att skapa förutsättningar för regioner att utvecklas i riktning mot 
att ökad konkurrenskraft. Detta är förstås en balansfråga, eftersom staten ska motverka stora 
skillnader vad gäller kvalitet på samhällsservice till medborgarna. Därför framstår regional 
konkurrens både som ett hot och en utmaning för alla berörda. 
 
De intervjuade har själva talat om för mig att Östergötland är i sig för litet, inte geografiskt 
men befolkningsmässigt, för att kunna bli en ”stark” region i EU:s termer. Enligt 
propositionen ska samverkansorganen inte vara större än länsgränserna. Detta har ifrågasatts 
av de intervjuade då den ”funktionella regionen” borde vara större för att regionen ska kunna 
agera och lösa de problem som förväntas av invånarna. Om man betänker detta så kan man 
konstatera att samverkansorganen kanske redan har spelat ut sin roll och att det kanske är en 
annan form eller samarbete mellan aktörer inom ett större område som är önskvärt.  
 
De intervjuade är positiva till att Östsam kommer att anta utmaningen och konkurrensen om 
att stärka Östergötland som region. I detta bör man ha i åtanke vad Johansson skriver, att 
politiker ofta arbetar med goda avsikter och ambitioner men att man i själva verket har svårt 
att förändra samhällsutvecklingen (Johansson, J, 1999:124). I detta finns också de 
utvecklingstendenser som Pierre pekar på (se s.14) bl.a ökad politisk maktlöshet och brist på 
ekonomiska resurser. Detta är viktigt att tänka på vad gäller min undersökning och speciellt 
då vad politiker och tjänstemän egentligen säger. För man kan undra vilken makt de 
egentligen har att kunna påverka regionens utveckling? 
 
Vad gäller utvecklingsmöjligheter är det intressant att ställa sig frågan om projektet Östsam 
har en prägel av att vara ett elitprojekt? Ett ”elitprojekt” i den meningen att det är den 
politiska eliten som främst kommer att känna till och vara de som har makt över besluten. Vad 
som talar mot detta är att politikerna som verkar i Östsam är valda av medborgarna i 
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kommunerna. Även Östsams arbetssätt talar emot detta då Östsam ska verka för öppenhet och 
delaktighet gentemot medborgarna. Svaret på frågan beror, anser jag, på i vilken grad Östsam 
kan leva upp till detta. Angående uttrycket att ”gilla läget” som flera av de intervjuade nämnt 
så påverkar detta Östsams utvecklingsmöjligheter och visioner. För att gå in närmare på vad 
man menar har jag uppfattat det så, att det handlar om att direktiven från statsmakterna inte är 
klara vad gäller regelverket kring bildandet av samverkansorgan. Från Östsams sida uttrycker 
man det så ”att det gäller att göra det bästa av situationen”. Östsam är beroende av 
statsmakternas direktiv då det är de som sätter ramarna för dess verksamhet. En viktig fråga 
handlar om de resurser som Östsam får till sitt förfogande. Här har man nämnt att det finns en 
tröghet vad gäller att kanalisera om penningflöden från det gamla systemet. Detta kan kanske 
tänkas ställa till en del problem då Östsam måste kunna finansiera sina projekt. I uttrycket 
”gilla läget” kan man också föra in att alla intervjuade har visat på en positiv inställning till 
Östsam projektet. Detta tror jag har sin botten i att processen har förlöpt så pass långt så att de 
aktörer som är involverade nu ”gillar läget”. Man inser kanske att fördelarna överväger 
nackdelarna vad gäller Östsams övergång till att blida ett samverkansorgan. Hade jag 
genomfört uppsatsen i ett tidigare skede hade nog mer motstånd och misstänksamhet kommit 
fram från främst kommunernas sida, eftersom det med all sannolikhet har tagit tid att få med 
sig alla kommuner, inte minst att få dem att inse att alla har något att vinna på att bilda ett 
samverkansorgan. 
 
Jag anser att det är viktigt för Östsams utvecklingsmöjligheter att medlemmarna i det 
kommande samverkansorganet kommer överens om en skriven vision om vad man vill med 
Östergötland i framtiden, då denna dels kan föra samman medlemmarnas syn på 
verksamheten i framtiden och dels underlätta dialogen med medborgarna. Om inte detta görs 
finns det en risk att organet Östsam kan verka veligt i sina ambitioner om att verka som en 
enande kraft för regionens bästa. Det är dock viktigt att visionen har verklighetsanknytning 
och att man kan leva upp till det som ska utgöra visionen. För att kunna göra detta tror jag att 
det är viktigt att man inom Östsam för en diskussion kring begreppet vision.    
 
5.8 Diskussion av metod och teorival 
I slutet av uppsatsen kan det vara passande med att kritiskt granska den metod och de teorier 
som jag valt för att genomföra undersökningen. Jag börjar med en metoddiskussion. 
Angående valet att göra en fallstudie på ett fall så tyckte jag att det var ett bra sätt då jag haft 
möjligheten att gå på djupet vad gäller fallet Östsam. Hade jag valt två liknande fall och då 
exempelvis haft tyngdpunkten på skillnader mellan dessa fall. Detta hade kunnat resultera i att 
jag kunnat få en ökad bredd på resultatet genom att ta reda på om ”organisationernas” 
tillvägagångssätt liknade varandra. Vad gäller den studie jag genomfört för denna uppsats så 
har jag istället valt att kunna gå på djupet och därmed fått en ökad förståelse för det enskilda 
fallet. Jag har valt att göra en jämförelse i undersökningen, nämligen att jämföra Östsams 
tillvägagångssätt med hur statsmakterna tänkt sig utformningen av samverkansorgan i 
Sverige. Det intressanta med detta val anser jag vara att jag kunnat jämföra hur aktörerna 
inom Östsamprocessen tänker och hur man från statens sida vill att samverkansorganen ska 
utvecklas, för att slutligen kunna se om detta överensstämmer. Valet av intervjupersoner för 
min undersökning har varit begränsat. Därför skulle man kunna tänka sig att om man 
genomfört en mer omfattande undersökning och därmed ha fler personer så hade man kunnat 
få en ökad bredd på svaren. En annan synpunkt är angående tillvägagångssättet vid 
intervjuerna. Flera av de intervjuade var politiker och därmed vana att svara på frågor. Därför 
var jag tvungen att styra samtalet så att personen ifråga svarade på den fråga som avsågs. 
Detta kan man givetvis ifrågasätta men jag ansåg det tvunget då jag visste att jag endast kunde 
ta en begränsad del av deras tid i anspråk eftersom detta var upptagna personer. 
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Angående val av teorier är jag benägen att hålla med Johansson (1999:128) om att man som 
statsvetare efterlyser en mer utvecklad teoretisk nyorientering av denna typ av problem och 
förändringar. Johansson utgår ifrån Rhodes som hävdar att ”den statsvetenskapliga 
analyslådan har enligt Rhodes varit alltför starkt fixerad vid ett nationalstatligt, eller kanske 
bättre, ett territorialstatligt perspektiv (Rhodes. R.A.W. 1997. I Johansson, J, 1999:128). Den 
traditionella govermentperspektivet anser jag var relevant att ställa mot ”governance”-
perspektivet ”den nya politiska stilen” i denna undersökning. Då jag har funnit antydningar på 
att det på den regionala nivån finns tendenser att man vill och strävar efter att arbeta enligt 
”governance”-perspektivet. 
 
 
 
5.9 Sammanfattning  
Jag börjar analysdelen med att föra en diskussion angående ”government” och ”governance” 
inom svensk offentlig förvaltning. Jag vill påstå att det är ”government” som är det perspektiv 
som är det som dominerar. Jag vill vidare hävda att genom de resultat jag fått fram i 
undersökningen att inom samverkansorganet Östsam är avsikten att ”governance” ska vara det 
perspektiv som dominerar både arbetssätt och organisation. Frågorna är många om det är så 
lätt för Östsam att i praktiken leva upp till sin retorik. 
  
I jämförelsen mellan propositionen och intervjuerna så framkommer det att 
beröringspunkterna är många. Jag konstaterar därmed att de intervjuades bild av utvecklingen 
av Östsam som samverkansorgan stämmer väl överens med propositionens övergripande syn 
på bildandet av samverkansorgan. 
 
Motiv som framkommit i undersökningen angående bildandet av samverkansorgan är flera. 
För att lyfta fram några så är det bl.a. den ökade insikten och kunskapen kring kommunernas 
förutsättningar i relation till omvärlden bland aktörerna i Östsamprocessen. Vilket kan ha haft 
betydelse för den ökade samstämmigheten bland medlemmarna. I detta ingår regionens 
relation till EU och kampen för att attrahera resurser. 
 
Angående samverkansorganens avgränsning så konstaterar jag att samverkansorganen i denna 
tänkta form kanske redan har spelat ut sin roll och att man i högre grad bör samarbeta inom de 
funktionella regionerna. Ur demokratisk synvinkel trycker de intervjuade på att det är lättare 
för medborgarna att utkräva ett politiskt ansvar för den regionala verksamheten från de 
kommunala politikerna än från länsstyrelsens statliga företrädare. Även ifrån statens sida är 
man positiv till detta då medborgarna har rätt att utkräva ett politiskt ansvar. De intervjuade 
ser ett behov av politiker som bara har till uppgift att se till de regionala frågorna. 
Propositionen förklarar tydligt att det är en kommunalt beslutande församling som avses i 
bildandet av samverkansorgan.   
 
Både i propositionen och intervjuerna tar man fasta på att det angående arbetet om 
tillväxtprogrammet handlar om att kunna erbjuda en ”samarbetsarena” för olika aktörer i 
regionen. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan finnas vissa mentala och 
kognitiva barriärer som måste överbryggas. En av Östsams svåraste uppgifter är att få 
deltagarna att känna delaktighet samtidigt som man måste fatta beslut och visa på 
handlingskraft. 
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Jag konstaterar att det är utifrån den här undersökningen är oklart om beslutet att bilda 
samverkansorgan ifrån statens sida är en centralisering eller decentralisering. 
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6 Avslutning  
 
 
6.1 Slutsatser 
I min studie har jag funnit att man kan se påtryckningarna på en ökad regionalisering i 
Sverige från flera håll, dels från EU, vad gäller utvecklingen av ett regionernas Europa. EU 
försöker här att påverka utvecklingen genom att hävda att regioner måste delges ökade 
befogenheter för att klara av den ökade regionala konkurrensen som råder internationellt. Sett 
ur ett svenskt perspektiv är påtryckningarna mer ambivalenta. Då många regioner för egen del 
trycker på utvecklingen mot starkare regioner för sin överlevnad. Medan staten ogärna släpper 
ifrån sig befogenheter, men samtidigt känner krav och påtryckningar från både den 
subnationella- och supranationella nivån. Detta samtidigt som man både från den statliga- och 
regionala nivån strider om befogenheter så är man medveten om det ömsesidiga beroendet 
inför framtiden.  
 
Detta kommer till uttryck i intervjuerna då man samtidigt både kritiserar länsstyrelsen och 
uttrycker de goda relationerna och att utvecklingen mot ett ”starkare” Östergötland är något 
man gör tillsammans. 
 
Resultatet från den genomförda undersökningen visar att Östsam som samverkansorgan 
strävar efter att ”governance”-perspektivet ska ligga till grund för dess organisation och 
arbetssätt. Är det lättare att inom en ”ny” organisation kunna förändra inarbetade sätt att agera 
och organisera? Kan det vara så att Östsams historia i form av ideell förening där initiativet 
kring bildandet från början har kommit underifrån gör att det är lättare att fullfölja dessa 
ambitioner? Min slutsats är att ”government”-perspektivet ändå kan vara det perspektiv som 
dominerar. Eftersom det finns många barriärer som man måste ta sig över och det tar tid att 
förändra inarbetade mönster.  
 
Jag kan konstatera att det utifrån min undersökning är ”governance”-perspektivet som 
genomsyrar intervjuerna och till viss del propositionen. Ledorden i ”governance”  är 
partnerskap, nätverk och bred resursbildning.  
 
Det är utifrån den här undersökningen oklart om bildandet av samverkansorgan ifrån statens 
sida är en centralisering eller decentralisering. Kan det vara så att den centraliserade 
nationalstatsmodellen krampaktigt försöker att behålla greppet och styra en utveckling som de 
har föga kraft att stå emot, nämligen den mot starkare regioner, som kan verka direkt emot EU 
och attrahera resurser från dess olika organ?  
 
I intervjuerna framkommer det att aktörerna i Östsamprocessen har fått en ökad politisk insikt 
vad gäller behovet av samverkan. Detta i sin tur kan ligga till grund för den ökade 
samstämmigheten mellan Östsams medlemmar. Propositionen har haft en ”klar påverkan” vad 
gäller valet av Östsams färdriktning. Även ur demokratisk synvinkel hävdar de intervjuade 
och propositionen att det finns fördelar med att det är kommunala politiker som har ansvaret 
för regionala frågor, då de kommunala politikerna: kan föra in lokala lösningar, har en 
närmare relation med medborgarna och kan krävas på ett mer synligt politiskt ansvar och 
därmed öka legitimiteten för den regionala verksamheten. 
 
Jag är beredd att hålla med Johansson då han hävdar att den regionala nivån är lämplig för 
samordning av regionala intressen. Om man ser till de förändringar som den offentliga 
sektorn har genomgått och som pågår förstår man att en gemensam kraftsamling är nödvändig 
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för kommunerna. Samordningen kan verka som en enande kraft där det saknas gemensam 
problemsyn och mål. En viktig roll för Östsam i framtiden är att kunna fungera som en 
”samarbetsarena” och ”mötesplats” för olika intressen och aktörer inom regionen. Detta gäller 
inte minst vad gäller arbetet med tillväxtprogrammet. I detta arbete har det framkommit i 
intervjuerna att det är viktigt att arbeta utifrån förhandlingsprincipen och att få deltagarna att 
känna delaktighet samtidigt som man måste visa på handlingskraft och våga fatta beslut. I 
undersökningen har det framkommit att det goda politiska klimatet i Östergötland är en viktig 
förutsättning för Östsam. I framtiden är det Östsams uppgift att föra ihop den kommunala och 
landstingets hållning i regionala frågor. Detta kräver enligt de intervjuade att de som arbetar 
med Östsam-frågor måste lära sig att ”tänka regionalt”, vilket kommer att ta tid. Flera av de 
intervjuade påpekade för mig att det kan behövas ” nya” politiker som bara arbetar med de 
regionala frågorna och att man tror att bildandet av samverkansorgan är ett led i bildandet av 
regionalt beslutande församlingar. Detta motsätter sig staten då det i propositionen 
(2001/02:7) hävdas att det är ett kommunalt beslutande organ som avses. De intervjuades bild 
av utvecklingen av Östsam som samverkansorgan stämmer för övrigt väl överens med 
propositionens övergripande syn på bildandet av samverkansorgan. 
 
De intervjuade var alla av den uppfattningen att Östsam kan anta utmaningen vad gäller att 
skapa den ”bästa” regionen och förutsättningarna för företag och människor att verka i. Idag 
finns det ingen formellt skriven vision för hur man ser på Östergötlands framtid. På sikt kan 
det vara bra att ha en nerskriven vision inte minst för att underlätta dialogen med 
medborgarna. I en vision är aktivitet och förtroende viktigare än ett tjusigt dokument. 
 
I genomförandet av min undersökning saknade jag statsvetenskapliga analysverktyg som kan 
bringa ordning i de pågående stora förändringar som sker vad gäller den institutionella 
organisationen av statlig förvaltning. Jag inser att det kommer att ta tid innan forskningen på 
det här området har kommit så långt att man kan överblicka ”governance”-perspektivets 
genomslagskraft då detta är något som pågår. Avslutningsvis kan jag konstatera att det ska bli 
intressant att följa om och i så fall hur de offentliga institutionerna kan komma att förändras, 
detta i takt med att de offentliga institutionernas uppgifter enligt Pierre ges en ny definition: 
”de organiserar om sig och de utvecklar nya kontaktytor med det omgivande samhället. 
Framförallt definierar de om sina uppgifter, i takt med att gamla instrument spelat ut sin roll 
och ersatts med nya instrument” (Pierre, J, 1998:302). Detta citat anser jag passar in på 
Östsams bildande och uttrycker vad de intervjuade har förklarat för mig att man strävar efter, 
nämligen att organisera om sitt tänkande och sätt att agera. Detta för att de organisationer som 
de intervjuade representerar ska kunna överleva de samhällsförändringar som man är mitt 
inne i. 
 
6.2 Framtida forskningsfrågor 
Dominerande teorier och begrepp som används för att beskriva politiska förändringar och 
politiskt arbete räcker enligt mina slutsatser inte till för att förklara pågående skeenden. Kan 
statsvetenskapen sägas vara inne i ett epokskifte? Kritik är riktad mot nationalstatens 
utveckling och suveränitet. Det skulle med andra ord vara intressant att forska vidare kring 
frågan: på vilket sätt ”governance”- kommer att utmana ”government”-perspektivet? Detta för 
att öka förståelsen kring de nu pågående samhällsförändringarna. Följdfråga blir: vad får 
denna förändring för betydelse för de svenska institutionernas arbete och organisering?  
En annan fråga som väcks, med tanke på att länsgränserna utgör en för liten både yta och 
befolkningsmängd för att kunna verka som en region inom EU, är om samverkansorganens 
bildande redan är en förlegad idé innan de ens har bildats? Dessutom verkar den funktionella 
regionen många gånger inom ett större område än inom länsgränserna. En ytterligare fråga 
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som skulle vara intressant att gå vidare med är: om den subnationella nivån skall utvecklas 
finns det då ett krav på att renodlade regionpolitiker skapas? Idag finns det få renodlade 
regionpolitiker i Sverige, det vill säga politiker som är inriktade på hela regionfrågan och inte 
enbart sakfrågor. Forskning på regionaliseringsprocessen är angelägen, då skapandet av 
regionpolitiker ökar möjligheten att få fram välgrundade politiska beslut. 
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Intervjuer 
 
I undersökningen ingår 15 intervjuer. Tre stycken ifrån Östsamsledning, en politiker och två 
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två politiker, en från varje av de två  partier som hade majoritet i kommunen. De olika 
kommunerna var: en stor som representerades av Linköping, en mellanstor: Mjölby och en 
liten: Ödeshög.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 
1.Motiv 
1:1) Vilken kunskap finns det ( i kommunen) om den proposition som antogs 2001/02:7 
(Rubrik: Regional samverkan och statlig länsförvaltning).  
1:2) Har propositionen tagits upp och i så fall hur har den påverkat synen på framtiden och 
arbetet eller samarbetet med Östsam? 
1:3) Vad är den främsta orsaken anser du till att bilda samverkansorganet Östsam eller till att 
bli medlem i Östsam. 
 
2.Samverkansmöjligheter  
2:1) Hur ser du på den regionalanivån som samarbetsarena mellan statliga myndigheter, 
kommun, lansting, näringsliv och organisationer? 
2:2) Hur ser du på samverkansorganens uppgift enligt propositionen: att utarbeta ett regionalt  
tillväxtprogram?  
2:3) Tror du att Östsam har förutsättningar för att skapa det partnerskap och den samverkan 
mellan de olika aktörerna såsom kommunerna landstinget, statliga myndigheter, näringslivet 
och organisationer, som krävs för att förverkliga ett regionalt utvecklings program och 
tillväxtavtal? 
2:4) Hur ser du på möjligheten att aktörer såsom statliga myndigheter, organisationer, företag 
och kommuner kommer att ”inordna” sig i Östsams utvecklingsplaner? 
 
3.Legitimitet 
3:1) Hur ser du på frågan vad gäller Östsams legitimitet hos medborgarna? 
3:2) Hur ser du på vikten av att Östsam kan vissa på konkreta resultat? 
3:3) Vad har man tänkt vidta för åtgärder för att förankra Östsam bland medborgarna? 
 
4.Utvecklingsmöjligheter 
4:1) Hur ser du på regional konkurrens, är det en önskvärd utveckling i Sverige? 
4:2) Vilken syn har du på ökat regionalt ansvarstagande? 
4:3) Hur tror du statens uppgift kommer att förändras och påverkas av att ett samverkansorgan 
bildas och att den regionala nivån stärks?  
 
5.Vision  
5:1) I och med EU medlemskapet och internationaliseringen har konkurrensen mellan 
regionerna skärpts och det skrivs i propositionen ”att de regioner som har de bästa 
förutsättningarna för företag och människor har de bästa framtids utsikterna”. Tror du att 
Östsam kan anta denna utmaning? Hur och varför Östsam?  
5:2) Hur ser visionen om Östsam ut? 
5:3)Vad anser du om vikten av att ha en skriven vision? 
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Bilaga 2 
 
 
Regionförbund 
Vedertaget begrepp för organ som kommun och landsting bildar för att gemensamt arbeta 
med regional utveckling och driva regionalt baserade verksamheter. 
 
Samverkansorgan 
Enligt lagen är detta i grunden ett kommunalförbund där länets samtliga kommuner är 
medlemmar och landstinget kan ingå. Efter ansökan till regeringen kan ett sådant 
kommunförbund tillföras statliga uppgifter och verksamheter och bilda ett samverkansorgan. 
 
(Östsams hemsida: www.ostsam.e.se/. Datum: 2002-10-21) 
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