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Uppsatsen har ämnat bidra till diskussionen om hållbar utveckling genom att undersöka hur 
begreppet används inom de regionala strukturfondsprogrammen. Utifrån de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk, undersöks hur begreppet har 
behandlats i de tre regionala strukturfondsprogrammen för Skåne-Blekinge, Stockholm och 
Mellersta Norrland. Därigenom utreds också huruvida det förekommer några regionala 
skillnader. Uppsatsen utreder vilka faktorer som har påverkat programinnehållet och ställer 
frågan om regionernas syn på sig själva och rummet har haft någon betydelse. Vidare har 
uppsatsen analyserat vad dessa skillnader eller likheter kan komma att få för betydelse för 
Sveriges regionala utvecklingsarbete. Uppsatsen har dessutom haft ändamålet att testa 
lämpligheten av diskursanalysmetoden för denna undersökning. Resultaten visar bland annat 
att hur regionerna har sett på hållbar utveckling har berott på deras situation och vad de i 
övrigt har velat se för utveckling. 
 
Nyckelord: hållbar utveckling, regionalt strukturfondsprogram, regional planering, 
diskursanalys.  
  
 



 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 

1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 5 

1.1 SYFTE............................................................................................................................................................ 5 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR..................................................................................................................................... 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................................... 6 
1.4 FORSKNINGSANSATS OCH VETENSKAPLIGA PERSPEKTIV ............................................................................... 6 
1.5 METODBESKRIVNING .................................................................................................................................... 8 
1.6 METODKRITIK ............................................................................................................................................... 9 
1.7 KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK........................................................................................................................... 10 
1.8 DISPOSITION................................................................................................................................................ 10 

2. LITTERATURBAKGRUND OCH TEORIER KRING HÅLLBAR UTVECKLING............................. 12 

2.1 BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING OCH DESS KRITIK ................................................................................. 12 
2.2 KONFLIKTEN MELLAN DE TRE DIMENSIONERNA AV HÅLLBAR UTVECKLING................................................ 14 

2.2.1 Campbells triangelmodell för hållbar utveckling ............................................................................... 14 
2.3 DE TRE DIMENSIONERNA OCH SYNEN PÅ RUMMET....................................................................................... 16 
2.4 STUDIER OM HÅLLBAR UTVECKLING I STRUKTURFONDSPROGRAMMEN ...................................................... 16 
2.5 HUR SKA DÅ HÅLLBAR UTVECKLING KUNNA UPPNÅS? ................................................................................ 18 

3. BAKGRUND OM REGIONERNA OCH STRUKTURFONDSPROGRAMMEN .................................. 20 

3.1 BESKRIVNING AV REGIONERNA ................................................................................................................... 20 
3.1.1 Karta över regionerna ........................................................................................................................ 20 
3.1.2 Skåne- Blekinge .................................................................................................................................. 21 
3.1.3 Stockholm ........................................................................................................................................... 21 
3.1.4 Mellersta Norrland............................................................................................................................. 21 

3.2 DE REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAMMENS SAMMANHANG, SYFTE OCH ORGANISATION ................... 22 
3.3 REGIONERNAS OLIKA INRIKTNINGAR I PROGRAMMEN ................................................................................. 24 

4. DISKURSANALYS GÄLLANDE REGIONERNAS PERSPEKTIV PÅ EN HÅLLBAR UTVECKLING 
I STRUKTURFONDSPROGRAMMEN .......................................................................................................... 25 

4.1 REGIONERNAS SYN PÅ SIG SJÄLVA .............................................................................................................. 25 
4.2 REGIONERNAS SYN PÅ HÅLLBAR UTVECKLING............................................................................................ 26 
4.3 REGIONERNAS ARBETSINRIKTNINGAR MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING ....................................................... 28 

4.3.1 Regionernas övergripande mål med strukturfondsprogrammen ........................................................ 29 
4.3.2 Stadsutveckling och ”städer som tillväxtmotorer”............................................................................. 29 
4.3.3 Områdena utanför städernas utveckling............................................................................................. 30 
4.3.4 Demografiska utmaningar.................................................................................................................. 31 
4.3.5 Energiomställning .............................................................................................................................. 32 
4.3.6 Regionförstoring................................................................................................................................. 32 
4.3.7 Tillgänglighet ..................................................................................................................................... 33 
4.3.8 Tillväxt................................................................................................................................................ 34 
4.3.9 Entreprenörskap, samverkan och innovation ..................................................................................... 34 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER................................................................................. 35 

5.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION KRING REGIONERNA OCH HÅLLBAR UTVECKLING .................................... 35 
5.1.1 Makt och rationalitet i strukturfondsprogrammen ............................................................................. 35 
5.1.2 Nyckelorden i strukturfondsprogrammen ........................................................................................... 36 
5.1.3 De tre dimensionerna av hållbar utveckling och regionernas syn på sig själva och på rummet........ 37 
5.1.4 De tre strukturfondsprogrammen och tidigare studier ....................................................................... 38 
5.1.5 Utvärdering av diskursanalysmetoden ............................................................................................... 39 

5.2 SLUTSATSER................................................................................................................................................ 40 
5.3 PERSONLIGA REFLEKTIONER ....................................................................................................................... 41 

6. REFERENSER................................................................................................................................................ 43 

6.1 TRYCKTA KÄLLOR....................................................................................................................................... 43 
6.2 ELEKTRONISKA KÄLLOR.............................................................................................................................. 44 

BILAGA 1............................................................................................................................................................ 45 



 4

ARTIKLARNA 16-17 I RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1083/2006 ...................................................................... 45 
Jämställdhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering .................................................................. 45 
Hållbar utveckling ....................................................................................................................................... 45 

BILAGA 2............................................................................................................................................................ 46 

UTDRAG UTIFRÅN REGERINGENS SKRIVELSE (2005/06:126) STRATEGISKA UTMANINGAR – EN 

VIDAREUTVECKLING AV SVENSK STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING........................................................... 46 
Vision........................................................................................................................................................... 46 

 
FIGUR – OCH TABELLFÖRTECKNING 
FIGUR 1. CAMPBELLS TRIANGEL ........................................................................................................................... 14 
FIGUR 2. KARTA ÖVER REGIONERNA ..................................................................................................................... 20 
 
TABELL 1. TABELLS ÖVER REGIONERNAS INSATSOMRÅDEN .................................................................................. 24 



 5

1. Inledning  
Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått genomslag i både svensk, europeisk och global 
utvecklingsplanering. I Sverige talar man om hållbar utveckling på alla nivåer och de flesta 
lokala, regionala och nationella planeringsstrategier innehåller numera en målsättning om en 
hållbar utveckling. Det talas också om tre dimensioner, det vill säga ekonomisk, ekologisk 
och social hållbar utveckling. Under de kommande åren står samhällsplaneringen inför tuffa 
beslut om var de står i skyddandet av en grön stad, förespråkandet av en ekonomiskt växande 
stad och i försvaret av social rättvisa. Dessa motsättningar har resulterat i en konflikt som har 
blivit ett ledmotiv i nutida utvecklingsfrågor, både i våra städer och i mer perifera områden. 
Hållbar utveckling kan i teorin ses som en lockande lösning på denna konflikt, men är kanske 
inte lika enkel att uppnå i praktiken.1 
 
Användandet av målet hållbar utveckling kan ifrågasättas om det verkligen är realistiskt. Är 
det endast ett fint ord eller arbetar man verkligen aktivt med att uppnå denna breda, diffusa 
målsättning? Även om det numera finns universella definitioner av begreppet verkar hållbar 
utveckling betyda olika saker för olika aktörer och på olika rumsliga skalor.  
 
Inom EU har hållbar utveckling blivit ett viktigt mål för unionens politik och sedan 1997 är 
det bestämt att hållbar utveckling ska implementeras i alla EU:s planer och program. En typ 
av EU-program som har kommit att bli viktig är det regionala strukturfondsprogrammet som 
alla unionens regioner deltar i. Trots att alla regioner arbetar med detta program är det troligt 
att arbetet mot hållbar utveckling i dessa program inte sker på samma sätt i regionerna och det 
kan således vara relevant i sammanhanget att fråga sig vad detta ger för konsekvenser samt 
om det finns en universell väg regionerna bör gå? Förmodligen inte, men vad är det då som 
påverkar arbetet mot en hållbar utveckling? 
 
Sveriges regioner har olika geografiska sammanhang med olika sociala, ekonomiska och 
ekologiska förutsättningar som kan påverka hur de ser på hållbar utveckling. Det finns 
exempelvis regioner med glesbygdsproblematik och regioner med storstadsproblematik.  Det 
kan tänkas att de tre dimensionerna av hållbar utveckling, ekonomisk-, ekologisk- och social 
hållbarhet väger olika tungt i mellan Sveriges regioner samt att relationen mellan makt och 
rationalitet ter sig annorlunda beroende på hur regionernas förutsättningar ser ut samt hur de 
ser på sig själva och på rummet.   
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen om hållbar utveckling genom att 
undersöka hur begreppet används, definieras och problematiseras i regional planering och mer 
precist i de regionala strukturfondsprogrammen. Utifrån de tre dimensionerna, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling undersöks hur begreppet behandlas i dessa 
program samt huruvida det förekommer regionala skillnader inom Sverige gällande 
benämningen, användandet och åstadkommandet av en hållbar utveckling. Vidare analyseras 
vad dessa skillnader eller likheter kan komma att få för betydelse för Sveriges regionala 
utvecklingsarbete. Således kan uppsatsen genom sin diskussion om hållbar utveckling bidra 
till större kunskap om hur begreppet kan behandlas bland EU:s regioner i allmänhet och detta 
är även applicerbart på övrig regional strategisk planering för en hållbar utveckling. Denna 

                                                 
1 Campbell S. (2003) s. 435 
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uppsats har dessutom som ändamål att testa, utvärdera och analysera lämpligheten hos 
Jenssen och Richardsons diskursanalysmetod för denna typ av undersökning.2  
   

1.2 Frågeställningar 
Dessa forskningsfrågor har legat till grund för uppsatsens undersökning: 
 

 Hur definierar, problematiserar och arbetar de tre regionerna Skåne-Blekinge, 
Stockholm och Mellersta Norrland mot en hållbar utveckling i de regionala 
strukturfondsprogrammen? Vilka likheter respektive skillnader finns mellan de tre 
regionerna? 

 
 Vilka olika slags sammanhang i form av bland annat maktstruktur och regler har legat 

bakom strukturfondsprogrammens texter om hållbar utveckling i 
strukturfondsprogrammen? 

 
 Hur har regionernas ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar fått betydelse 

för hur regionerna behandlar hållbar utveckling i de regionala 
strukturfondsprogrammen? Påverkar dessa förutsättningar hur man prioriterar de tre 
dimensionerna, det vill säga ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling? 

 
 Hur har regionernas syn på sig själva och på rummet betydelse för hur hållbar 

utveckling har behandlat i de regionala strukturfondsprogrammen? 
 

 Hur pass lämplig har Jenssen och Richardsons diskursanalysmetod varit för denna 
uppsats undersökning? Vilka fördelar respektive nackdelar har funnits? 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsat sig till att undersöka tre regionala strukturfondsprogram från NUTS 
II regionerna Skåne-Blekinge, Stockholm och Mellersta Norrland (som består av Jämtland 
och Västerbottens län). Anledningen till att jag valt just dessa regioner är att de har olika 
geografiska lägen, en region ligger i norr, en i söder och en i mellersta Sverige. De har 
sannolikt också olika geografiska förutsättningar och förfogar troligtvis över olika slags 
ekonomiska, ekologiska och sociala tillgångar, vilket gör dem intressanta att jämföra med 
varandra. I strukturfondsprogrammen har de kapitel som diskuterar framtida satsningar och 
hållbar utveckling analyserats. Jag har i dessa avsnitt koncentrerat mig på att analysera de 
textsammanhang där ordet hållbar utveckling nämns explicit. Detta har gjorts efter att ha läst 
igenom hela programmet. Tidsmässig materialavgränsning sträcker sig från 1970-talet fram 
till idag. Det huvudsakliga material som har analyserats, strukturfondsprogrammet gäller från 
2007-2013.   
 

1.4 Forskningsansats och vetenskapliga perspektiv 
Uppsatsen har utgått från en deduktiv analysansats, en sådan ansats innebär att en hypotes har 
utformats utifrån befintliga teorier, hypotesen testas sedan hur väl den stämmer i verkligheten. 
I detta fall har emellertid forskningsfrågor formulerats utifrån teorier kring begreppet hållbar 

                                                 
2 Jensen, Richardson (2004) s. 55-58 
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utveckling, hur begreppet kan uppnås samt teorier om vilka målkonflikter som ett hållbart 
utvecklingsarbete medför. Utifrån en diskursanalys på tre regionala strukturfondsprogram, har 
sedan forskningsfrågorna försökt besvarats vilket har sagt något om verkligheten.3 
Angreppssättet har vidare varit av kvalitativ karaktär eftersom uppsatsen har syftat att få en 
mer djupgående förståelse för ett fenomen, i det här fallet fenomenet hållbar utveckling i de 
regionala strukturfondsprogrammen.4 
 
Uppsatsen har dessutom utgått från ett hermeneutiskt perspektiv i och med att tolkning av text 
har varit det främsta och grundläggande analysredskapet som har används i undersökningen, 
vilket stöds av detta perspektiv. Det hermeneutiska perspektivet motiveras vidare på grund av 
att uppsatsen har utgått från den grundläggande uppfattningen att det med hjälp av en sådan 
metod är möjligt att komma fram till en slutsats. 5 Dock poängteras också att ingen textanalys, 
observation eller beskrivning är helt neutral.6  
 
Ett perspektiv på makt och rationalitet har också fungerat som utgångspunkt för uppsatsen, 
vilket är inspirerat av Bent Flyvbjerg och Michel Foucault. Enligt Foucault existerar 
relationer mellan makt och rationalitet överallt i samhället, bland planerare, politiker, chefer 
och i vardagliga sammanhang.7 Att exempelvis en planerare agerar med rationalitet innebär 
att agera på ett logiskt, effektivt och på ett ändamålsenligt sätt. Enligt Flyvbjerg är rationalitet 
beroende av sitt sammanhang och sammanhanget för rationalitet är makt. Gällande makt 
menar han att ju starkare makt som finns bakom ett projekt, ju lägre nivå av rationalitet 
tenderar att finnas. Detta kan förklaras med exemplet att en stark makthavare inte behöver 
någon annans synpunkter vid ett fattande av ett beslut och beslutet är sannolikt inte rationellt 
när det inte är demokratiskt.8 Relationen mellan makt och rationalitet anses vara att makt har 
en rationalitet medan rationalitet inte har någon makt, vilket kan förklaras som att ett 
maktbeslut kan behöva en viss rationalitet för att det lätt ska kunna genomföras medan ett 
rationellt beslut endast är fullkomligt rationellt då det har fattats under maktstabila 
förhållanden. Rationella beslut påverkas av dess maktsammanhang medan maktbeslut inte 
nödvändigtvis behöver påverkas av rationalitet.9     
 
I detta sammanhang är Michel Foucault och hans synsätt på diskurser och makt intressant. 
Foucault menade att makt idag har flyttats till instanser i samhället där man inte lika lätt kan 
se den. De mer dolda maktstrukturerna beror på att makten i grund och botten utgörs av olika 
samhällsnormer som bestämmer. Ett sätt att kunna spegla denna makt har kunnat göras genom 
att titta på de diskurser som finns. Foucault har inspirerat många kritiska diskursanalytiker, 
exempelvis Jenssen och Richardsson vilkas diskursanalysmetod jag har använt mig av (se 
avsnitt 1.5 metodbeskrivning). Till skillnad från de okritiska diskursanalytikerna undersöker 
de kritiska inte bara diskursiva strukturer utan visar också hur dessa diskurser är formade 
genom maktrelationer och ideologier samt försöker ange de skapande effekterna som 
diskurser har på sociala identiteter, sociala relationer, kunskap, tro samt på vad som anses 
vara normalt.10 För att kunna förstå diskurser är det enligt Foucault fundamentalt väsentligt att 

                                                 
3 Esiasson P (2003) s. 146 
4 Esiasson P (2003) s. 429 
5 Ibid. s. 245 
6 Johnston et al (2004) s.21 
7 Flyvbjerg B. (1998) s. 232 
8 Ibid. s. 2 
9 Ibid. s. 232-233 
10 Mills S (1997) s.133 
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undersöka och förstå dess sammanhang, en diskursanalys går således ut på att studera 
sammanhanget bakom en text.11 
 

1.5 Metodbeskrivning 
Eftersom uppsatsen syftar till att närmare beskriva och analysera hur hållbar utveckling 
behandlas i tre olika texter, de regionala strukturfondsprogrammen, har jag valt använda mig 
av en kritisk diskursanalysmetod. Detta passar bra vid analys av politiska program eftersom 
det handlar om att komma underfund med bakomliggande faktorer till innehåll i texter och om 
att dekonstruera text för att sedan kunna ge texten en större innebörd. Den valda metoden är 
främst inspirerad av Jenssen och Richardsons diskursanalysmetod. Denna metod syftar till att 
analysera en text med synen på rumslighet i åtanke samt undersöker hur sociala strukturer 
skapar förutsättningar för tankar, kommunikation och handling samt hur olika former av makt 
och rationalitet skapar och är skapta av politiska processer. Diskursanalyssättet är uppdelat i 
tre olika sfärer som kartläggs: språk, tillämpning samt relationen mellan makt och rationalitet. 
Fokus ligger på att undersöka hur idéer inom en politisk diskurs uttrycks och återges i det 
politiska språket och i politiska handlingar samt förstå hur relationen mellan makt och 
rationalitet ter sig.12 Jag har valt att använda mig av alla tre sfärerna men har kanske främst 
tittat på de två första, det vill säga det språkliga bruket kring hållbar utveckling samt hur 
begreppet har tillämpats.  
 
Mer precist handlar kartläggning av språk i denna uppsats om att undersöka och analysera 
bland annat metaforer, nyckelord, begreppsanvändning och begreppsmässiga förändringar, 
nya begrepp, språkstil (vardagsspråk, fackspråk etcetera), och uttryckssätt i 
strukturfondsprogrammen. Jag har främst fokuserat på att studera nyckelord. Att kartlägga 
tillämpning har i denna undersökning inneburit att fastställa vilka parter och vilka institutioner 
som har funnits samt vilka sammanhang som kan ha varit av betydelse. En diskussion om 
vilka resurser och konflikter som funnits har förts och resonemang kring vad som ligger 
bakom olika arbetssätt till en hållbar utveckling har förts. Kartläggning av makt och 
rationalitet har i detta fall handlat om att undersöka intressen inom fältet för 
strukturfondsprogrammen och att komma underfund med dominerande normer och värden 
inom regionerna samt hur relationen mellan rationalitet och makt har tett sig i programmen.13 
 
Jenssen och Richardsons metod stödjer i mångt och mycket Michel Foucault vars perspektiv 
har beaktats i denna uppsats. I linje med Foucault anser Jenssen och Richardsson att 
diskursanalytikern ska göra grovjobbet med att operationalisera teoretiska begrepp så pass att 
de passar den empiriska forskningsfrågan. Dessutom anser de i likhet med Foucault att olika 
rumsliga strategier påverkar formerna av uteslutning respektive inkludering, kontroll 
respektive motstånd i ett område. Denna typ av diskursanalys har av Jenssen och Richardson 
hävdats vara användbar vid analys i ämnen såsom rörlighet och urban utveckling inom 
rumslig EU-politik, detta eftersom det sociopolitiska sammanhanget kan fås genom en 
uppsättning diskurser, vissa i harmoni och vissa som konkurrerar med varandra.14 Med detta i 
åtanke har jag bedömt denna metod som lämplig för att analysera EU:s regionala 
strukturfondsprogram.  
 

                                                 
11 Johnston et al (2004) s.17 
12 Jensen, Richardson (2004) s. 55-58 
13 Ibid. s. 55-58 
14 Ibid. s. 57 
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1.6 Metodkritik 
En vanlig kritisk fråga gällande diskursanalyser som brukar ställas är om innehållet i en text 
bara är en diskurs eller om det är verklighet? Viktigt i denna fråga är enligt Winther 
Jorgensson et al att tydligt definiera tillvägagångssättet samt ange vilka teorier man har utgått 
från i diskursanalysen, alltså det som har utgjort grunden för de slutsatser som dras. Detta kan 
tydliggöra vad som kan kallas för verkligheten genom att visa på vilka olika slags 
förutsättningar som har styrt hur en text har utformats15 samt definierar vad som givet de 
teoretiska utgångspunkterna har inkluderats respektive uteslutits från texten. Dessutom anses 
det viktigt att tala om vad uppsatsens sammanhang har haft för betydelse för vad man har 
sett.16 Jag har försökt klargöra allt detta genom att ha presenterat en forskningsansats, en 
specifik diskursanalysmetod, teorier kring hållbar utveckling, en beskrivning av bakgrunden 
för strukturfondsprogrammen samt genom att slutligen diskutera vad mitt tillvägagångssätt 
har fått för betydelse för de erhållna resultaten. 
 
Diskursanalyser medför en generaliseringsproblematik i och med att en text kan uppfattas på 
olika sätt men att det i diskursanalysen antas att exempelvis språkbruket uppfattas lika för alla 
slags forskare.17 En generaliseringsproblematik kan också urskiljas i och med att modellen för 
relationen mellan makt och text har kritiserats för att vara naiv på grund av företeelser såsom 
könsfördelning, klass och raser anses vara konstanta genom ett sammanhang vilket oftast inte 
överensstämmer med verkligheten.18 Diskursanalyser har även kritiserats för att ha godtrogna 
relationer mellan språklig form och funktion, till exempel finns det risk för att passiva röster 
väljs ut inom en text vilket i sin tur kan leda till orimliga tolkningar av texter.19 Därför har jag 
försökt att avgränsa mig till att ägna mig åt det som har lyfts fram gällande hållbar utveckling 
och har förhållit mig kritisk till de påståenden som jag uttryckt i diskursanalysen. Jag har 
alltså koncentrerat mig på att analysera de textsammanhang där ordet hållbar utveckling 
nämns explicit. I dessa textpartier har jag sedan försökt att också läsa implicit, ”mellan 
raderna” vad som menas.    
 
Enligt det hermeneutiska perspektivet som tidigare nämnts i kapitel 1.4 är ingen beskrivning 
eller observation neutral.20Att forskaren väljer ut en text innebär således att det kan 
förekomma objektivitetsproblem i diskursanalyser. Ingen forskare är helt neutral vilket kan 
påverka innehållet i analysen. Det gäller därmed också att i en diskursanalys kunna skildra 
något utan att den som skriver diskursanalysen påverkar bilden, att osynliggöra forskaren (det 
såkallade döda forskaren testet). 21Jag har således haft detta i åtanke och försökt att i möjligast 
mån inte blanda in egna värderingar i uppsatsen utan avsatt dessa i ett stycke med personliga 
reflektioner.  
 
Relationen mellan en text och dess sammanhang bör enligt Sarah Mills utredas mer än vad de 
vanligen gör i kritiska diskursanalyser. Något som också brukar vara bristande är utredningar 
om läsarens sätt att uppfatta en diskursanalys, då olika läsare i allmänhet har olika 
preferenser.22  Kvalitativa textanalyser innebär risker för att tolkningsproblem och 
tolkningsfel uppstår. Läsare har skilda slags erfarenheter och kan därmed uppfatta och tolka 

                                                 
15 Winther Jorgensson et al (2000) s. 148,154 
16 Börjesson et al (2007) s. 17 
17 Mills S (1997) s.132 
18 Ibid. s.140 
19 Ibid. s.140 
20 Johnston et al (2004) s.21 
21 Börjesson et al (2007) s. 17 
22 Mills S (1997) s.140 
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en text på olika sätt vilket i slutändan kan leda till att olika slutsatser dras av texten. Detta är 
inte unikt för denna typ av undersökning utan förekommer i de flesta typer av 
samhällsforskning,23 men det kan likväl vara av vikt att ha i åtanke vid både skrivandet och 
läsandet av uppsatsen. 
 
Ytterligare metoddiskussion hittas under kapitel 5.1.5 där en utvärdering av Jenssen och 
Richardsons diskursanalysmetod sker. 
     

1.7 Källor och källkritik 
Denna uppsats har inte utgått från några primärkällor utan bygger enbart på sekundärkällor. 
De huvudsakliga källorna för uppsatsen är de tre regionala strukturfondsprogrammen för 
regional konkurrenskraft och sysselsättning i Stockholm, Skåne-Blekinge och Mellersta 
Norrland 2007-2013. Dessa kan ses som politiska program som ska tjäna till underlag för 
EU:s strukturfondspengar. Programmen är skrivna utifrån ett gemensamt ramverk från EU-
kommissionen samt ett nationellt ramverk, vilka har styrt det huvudsakliga innehållet i 
programmen. Utformandet av en diskursanalys på dessa program kan således innebära 
svårigheter eftersom vissa avsnitt är förutbestämda och vissa texter är gemensamma. Detta 
kan medföra risker med att analysera dessa texter och sedan hävda att det är regionens egna 
ord. Då jag läst och jämfört tre olika strukturfondsprogram har det dock utan större problem 
gått att urskilja vilka texter som var gemensamma och vilka som var självständigt skrivna. 
Beaktansvärt är att innehållet i programmen förmodligen hade tett sig annorlunda om 
länsstyrelserna hade fått fria händer att utforma programmen. Å andra sidan finns det också 
fördelar med att programmen har ungefär likadana upplägg i och med att en jämförelse har 
gjorts mellan programmen. Likheterna i programmens ramverk och struktur har gjort det 
lättare att urskilja skillnaderna. Det är också beaktansvärt att ha i åtanke att programmen har 
skapats i syfte att locka till sig EU-pengar.   
 
Resterande källmaterial är huvudsakligen forskningslitteratur i form av kurslitteratur och 
vetenskapliga artiklar som handlar om hållbar utveckling samt metodlitteratur och litteratur 
med teorier kring diskursanalytisk metod, makt och rationalitet. Vidare har vissa statliga verks 
hemsidor varit användbara för att beskriva bakgrunden till programmens utformning. Allt 
källmaterial har bedömts vara relevant för undersökningen då det berört sammanhanget till 
strukturfondsprogrammen och begreppet hållbar utveckling samt metoden för 
undersökningen. Under bearbetandet av källmaterialet har ett kritiskt förhållningssätt antagits. 
Vid tolkning av materialet finns alltid risker för misstolkningar vilket har gjort att 
noggrannhet har krävts vid textbearbetningen. 
  

1.8 Disposition 
Efter inledningen har jag först utarbetat en litteraturbakgrund innehållande teorier kring 
hållbar utveckling som syftar till att sätta uppsatsämnet i ett sammanhang och teorier att ha i 
åtanke under resterande av uppsatsen. Därefter följer en bakgrund som ämnar beskriva 
regionernas sammanhang, innehållande en kortfattad allmän beskrivning av regionerna samt 
en beskrivning av strukturfondsprogrammens funktion och syfte. Efter detta inleds 
diskursanalysen vilken är uppdelad i olika avsnitt utefter nyckelorden som har hittats i 
programmen. Uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsatser. I början av varje större 

                                                 
23 Esiasson P (2007) s. 251 
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avsnitt förs en utförligare presentation av det kommande innehållet i syfte att underlätta 
läsandet.  
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2. Litteraturbakgrund och teorier kring hållbar utveckling 
Nedan följer ett avsnitt med en litteraturbakgrund där författare och forskares olika teorier och 
problematisering kring hållbar utveckling presenteras. Därefter förklaras Scott Campbells 
triangelmodell och teorier kring de olika dimensionerna av hållbar utveckling samt 
konflikterna som dessa kan innebära. Sedan beskrivs två studier om hållbar utveckling i de 
regionala strukturfondsprogrammen. Med dessa kapitel i åtanke diskuteras slutligen hur 
hållbar utveckling kan uppnås med stöd av olika teorier som behandlar detta. 
  

2.1 Begreppet hållbar utveckling och dess kritik 
Termen hållbar utveckling eller hållbarhet har blivit populär sedan FN:s Bruntlandsrapport 
1987. Många planerare, institutioner och politiska program följer definitionen från denna 
rapport, det vill säga att en hållbar utveckling innebär att uppfylla dagens behov utan att 
äventyra morgondagens behov. Rapporten motiverar vikten av jämlikhet och rättvisa 
samtidigt som den empiriskt betonar vikten av både miljömål och utvecklingsmål.24 Hållbar 
utveckling är ett tämligen ungt begrepp som har diskuteras i mindre än tre årtionden. Det är 
enligt Schleicher-Tappeser inte enbart ett nytt begrepp utan ett nytt paradigm och innebär ett 
ändrat synsätt på en rad olika företeelser.25 
 
Scott Campbell har analyserat och kritiserat begreppet hållbar utveckling och kommit fram till 
att begreppet har både brister och fördelar. Campbell och många andra forskare har definierat 
tre dimensioner för begreppet, vilka är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 
Dessa tre olika dimensionerna innebär att planerare står för den nya utmaningen att lösa minst 
tre motsatta intressen för att uppnå en hållbar utveckling, närmare bestämt att få ekonomin att 
växa, fördela denna tillväxt rättvist och i samma process undvika att negativt påverka 
ekosystemet.26 
 
Jarvis et al menar att innebörden av hållbar utveckling ofta döljs av ett alltför ambitiöst och 
abstrakt språkbruk, ”att uppfylla dagens behov utan att äventyra morgondagens behov” har 
kritiserats för att vara en alltför vag definition.27 Campbell menar att det nuvarande begreppet 
hållbar utveckling, i och med de tre dimensionerna har övergått till att bli mer holistiskt och 
innehållsrikt, vilket har ansetts vara positivt. Samtidigt menar Campbell att det nuvarande 
begreppet även har kritiserats för att vara alltför vagt, idealistiskt och nästintill utopistiskt, i 
likhet med många kritiserade idéer inom den moderna planeringen för cirka 30 år sedan.28 
Definitionen av hållbar utveckling har kritiserats för att vara alltför komplex för att det i 
realiteten ska vara möjligt att utöva planering för en hållbar utveckling. Begreppet hållbar 
utveckling har dessutom olika innebörd för olika personer och aktörer. För vissa 
planeringsorgan är hållbar utveckling inte mer än ett tjusigt ord på ett program som man i 
realiteten inte strävar efter att uppfylla.29 Det finns en fara i att automatisk omfamna hållbar 
utveckling, en falsk tilltro till att om begreppet hållbart adderas till alla existerande 
planeringsdokument och verktyg utövar man i realiteten också hållbar planering, vilket inte är 
fallet.30  

                                                 
24 Jarvis et al (2001) s. 128 
25 Schleicher- Tappeser R. (2001) s. 54  
26 Campbell S. (2003) s. 435 
27 Jarvis et al (2001) s. 129 
28 Campbell S. (2003) s. 434 
29 Ibid. s. 442 
30 Ibid. s. 443 
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Å andra sidan finns enligt Campbell även positiv kritik som menar att begreppets stora 
innerbörd har gjort att hållbar utveckling blivit någonting givet. Det har växlat från att vara en 
variabel till att bli en parameter i debatten, alltså från att ha varit något som är föränderligt till 
att bli något som är konstant och begreppet finns dessutom numera med i nästan alla slags 
utvecklingsscenarion. Begreppet hållbar utveckling har fått genomslag i planeringen och nu 
återstår enligt Campbell utmaningen att minska gapet mellan dess teori och det praktiska 
arbetet mot denna målsättning. Hållbar utveckling kan dessutom vara ett hjälpsamt begrepp 
eftersom det innebär ett långsiktigt tänkande i planeringen.31 Enligt Keith Clement har hållbar 
utveckling mognat från att ha varit ett teoretiskt begrepp till att innebära praktisk vägledning 
med påverkan på alla nivåer av styrande, från FN-beslut ner till den lokala kommunen.32 
 
Det finns ytterligare två aspekter på den otydliga definitionen av hållbarhet, vilka är vägen till 
hållbarhet och dess resultat. I detta urskiljer Campbell två problematiska frågor: Hur ska man 
kunna uppnå hållbar utveckling, och när en hållbar utveckling har nåtts, vilka är de negativa 
konsekvenserna?33 
 
Gällande hållbar utveckling i strukturfondsprogrammen finns det kritik som har riktats mot 
begreppets användbarhet i programmen. Enligt Gerald Mullally finns det en motsättning 
mellan hållbar utveckling och de infrastruktursatsningar som ofta föreslås i de regionala 
strukturfondsprogrammen. Sådana satsningar har särskilt i mer perifera regioner lett till en 
ökad konflikt mellan ekologisk hållbarhet och periferins utveckling. Å andra sidan menar han 
också att strukturfondsprogrammen och dess horisontella kriterier mot en hållbar utveckling 
har fungerat som inspiration för annan regional politik och planering i och med att 
programmen har erbjudit en modell för sidohantering av hållbar utveckling i förhållande till 
andra former av utveckling.34     
 

                                                 
31 Campbell S. (2003) s. 443 
32 Clement K. (2005) s. 196 
33 Campbell S. (2003) s. 443 
34 Mullally G. (2004) s. 32 
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2.2 Konflikten mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling 

2.2.1 Campbells triangelmodell för hållbar utveckling 

 
Figur 1. Campbells Triangel 

Campbell S. (2003) s.437 
 
Med hjälp av triangelmodellen i figur 1 har Campbell ifrågasatt om hållbar utveckling, som 
numera ligger i planerarnas intresse, är en användbar modell för att leda 
planeringsutövanden.35 De tre hörnen på denna triangel representerar olika intressen (de tre 
dimensionerna) och leder således till tre olika slags konflikter.36 
 
Den första konflikten sker mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa, vilken Campbell har 
kallat för ägandekonflikten och uppstår genom att olika anspråk på ägande görs, exempelvis 
mellan företag och dess anställda, eller mellan planerare som har velat gentrifiera och förnya 
ett område och områdets bofasta, samt mellan offentliga och privata intressen. 
Ägandekonflikten är komplicerad då varje part i konflikten inte bara har motsatt sig varandra 
utan samtidigt har varit beroende av varandra för sin egen överlevnad. Konflikten kan 
exempelvis uppstå då privata verksamheter både har försökt ta avstånd från ett statligt 
ingripande i exempelvis ett bostadsområde samtidigt som de på andra sätt funnit sig i behov 
av en statlig inblandning, vilket har gjort att ägandet blivit motsägelsefullt. Det har till 
exempel handlat om att hitta bostäder till låginkomsttagare genom att kräva reglerade hyror, 
vilket har genererat social rättvisa men däremot ekonomiskt drabbat bostadsbolaget ifråga. De 
ägandeformer som uppstår i vårt samhälle står mittemellan privata och offentliga krafter och 
följaktligen också mellan marknadsstyrda krafter och sociala krafter. Konflikten har också 
definierat relationen mellan privata intressen och offentliga varor och tjänster.37  
 
Liksom den privata sektorn både har behövt och försökt motstå regleringar av ägande, vilket 
togs upp i förra stycket, måste de samtidigt hålla ekonomin flytande. Detta kan även stå i 
konflikt med prioriteringar och skydd av naturresurser. Affärsverksamheter vill vanligtvis 
förhindra regleringar av verksamhetens exploatering av naturen, men har samtidigt varit 

                                                 
35 Campbell S. (2003) s. 434 
36 Ibid. s. 438 
37 Ibid. s. 438 
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bundna till en viss reglering för att kunna bevara naturresurserna för nutida och framtida 
behov av dem. Detta har Campbell kallat resurskonflikten som alltså är en konflikt mellan 
ekonomiska och miljömässiga intressen. Naturresurser brukar därför i allmänhet stå i 
vågskålen mellan dess ekonomiska nytta i det industriella samhället och den ekologiska 
nyttan i naturmiljön. Konflikt åskådliggör den inte helt konfliktfria relationen mellan 
utvecklade städer och outvecklad vildmark, mellan människor och naturmiljön. Lösningar på 
konflikten har oftast handlat om att lämna tillräckligt med naturresurser för att de ska kunna 
fortsätta att leverera i framtiden, exempel på detta är fisket som har reglerats i syfte att inte 
utfiska sjöar samt skogsbolag som stegvis har valt att hugga ner skog och samtidigt odla ny 
skog. Det har enligt Campbell inte alltid varit enkelt att göra sådana avvägningar mellan miljö 
och ekonomi.38    
 
Den tredje axeln på triangeln är den mest svårbegripliga enligt Campbell. Den kallas för 
utvecklingskonflikten vilket är en konflikt som uppstår mellan miljömässiga och sociala 
intressen. Om ägandekonflikten karaktäriseras av att ekonomin har haft ett skiftande intresse i 
att bevara åtminstone en dräglig tillvaro för befolkningen och resurskonflikten karaktäriseras 
genom ekonomins skiftande intresse för att bevara naturen, handlar denna konflikt om att lösa 
båda dessa konflikter samtidigt. Detta är enligt Campbell den svåraste delen i hållbar 
utveckling, det vill säga att öka den sociala rättvisan och samtidigt bevara naturen. Detta på 
grund av att dessa viljor ofta står i direkt konflikt med varandra. Utvecklingskonflikten kan 
urskiljas både på en global och på en lokal nivå. På en global skala kan skydd av miljön leda 
till en avstannande ekonomisk tillväxt i många länder, vilket kan späda på ojämlikheterna 
mellan fattiga och rika länder. Ett exempel på detta är att utvecklade länder har uppmanat de 
mindre utvecklade länderna att undvika en snabb tillväxt i syfte att bespara miljön. Detta 
gynnar ur ett globalt perspektiv miljön men inte särskilt mycket det fattiga folket i 
utvecklingsländerna. Utvecklingskonflikten kan också synas på en lokal nivå där exempelvis 
fattiga områden som har varit beroende av naturresurser, exempelvis gruvstäder, där folket 
har sett ett bevarande av naturen som negativt då det anses leda till fattigdom.39   
 
Om de tre hörnen på triangeln har representerat de grundläggande målen i planering och de tre 
axlarna de tre resulterande konflikterna, är centrumet på triangeln hållbar utveckling, det vill 
säga balansen mellan dessa tre mål. Att komma till mitten är enligt Campbell inte enkelt, det 
är en sak att abstrakt beskriva hur man kommer dit och en annan sak att faktiskt komma dit.40 
Jarvis et al har också sett konflikter i hållbar utveckling men har utformat dessa på ett 
annorlunda sätt i jämförelse med Campbell. Centralt för hållbar utveckling är enligt Jarvis et 
al relationen mellan människor och deras miljöer. En fullständig förståelse för detta 
ömsesidiga beroende innebär att man skiljer mellan fysisk hållbarhet och social hållbarhet. 
Dessa två typer representerar de externa fysiska aspekterna och de interna sociala aspekterna 
av hållbar utveckling. Fysisk hållbarhet består av relationen mellan det mänskliga samhället 
och den naturliga miljön, mellan kapitalistiska system och naturresurser. Social hållbarhet är 
relationen mellan individuella handlingar och den skapade miljön, mellan individuella 
levnadsförutsättningar och institutionella strukturer.41   
 
Keith Clement har hänvisat till en av EU kommissionens rapporter som också har urskiljt de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling, men han har utöver detta också framhållit att hållbar 
utveckling innebär fyra typer av kapital som genererar ett hållbart välmående och en hållbar 

                                                 
38 Campbell S. (2003) s. 438-439 
39 Ibid. s. 439-440 
40 Ibid. s. 442 
41 Jarvis et al (2001) s. 127 
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utveckling. Dessa är tillverkat kapital (av människan), naturligt kapital, mänskligt kapital 
samt socialt kapital. Potentialen för en hållbar utveckling eller en ohållbar utveckling hänger 
på hur en slags byteshandel uppstår mellan dessa olika former av kapital. Detta i och med att 
en ökning av ett sorts kapital kan innebära en minskning eller ökning av en annan sorts 
kapital.42   
 

2.3 De tre dimensionerna och synen på rummet 
Alla de tre dimensionerna av hållbar utveckling, social, ekologisk och ekonomisk, har någon 
form av relation med naturen. Olikheterna dimensionerna emellan ligger i dess skilda 
uppfattningar om naturen, deras skilda användning av naturen samt hur de blandar in naturen i 
sina värdesystem. Dessa aspekter kan spela in i vilken av dimensionerna man prioriterar 
gällande hållbar utveckling.43  
 
Tre olika dimensioner av hållbar utveckling innebär också enligt Campbell att det finns tre 
olika sätt att se på staden och på rummet. Det vill säga ett ekonomiskt, ett socialt och ett 
ekologsikt styrt synsätt. De ekonomiskt inriktade aktörerna ser staden som en lokalisering där 
produktion, konsumtion, distribution och innovationer äger rum. Staden konkurrerar med 
andra städer om marknader och om att locka nya industrier och rummet ses som en plats för 
motorvägar, handel och marknader.44 De miljöförespråkande aktörerna ser staden som en stor 
konsument av resurser och en producent av avfall. Staden konkurrerar med naturen om land 
och resurser och en stad ses alltid som mer eller mindre ett hot mot naturen. Rummet ses 
främst som det ekologiska rummet bestående av grönstråk, vatten och ekologiska nischer.45 
De rättvise- och socialt inriktade aktörerna ser staden som en lokalisering av konflikter 
gällande distribution av resurser, service och möjligheter. Konkurrensen finns inom staden, 
bland olika sociala grupper som ska samsas där. Rummet ses främst som det sociala rummet, 
med samhällen, grannskapsorganisationer och fackföreningar, ett rum som främst tycks 
präglas av tillgänglighet och segregation.46  
 

2.4 Studier om hållbar utveckling i strukturfondsprogrammen  
För att ytterligare kunna förstå hållbar utveckling kan det vara fördelaktigt att koppla 
begreppet till empiriska exempel, i detta fall till de regionala strukturfondsprogrammen.  Det 
finns några tidigare studier kring hur hållbar utveckling har behandlats i de regionala 
strukturfondsprogrammen. Timothy Moss och Heidi Fichter har gjort en undersökning av 12 
regioners olika regionala strukturfondsprogram för perioden 2000-2006 gällande deras 
perspektiv och användande av hållbar utveckling i programmen. Strukturfondsprogrammen 
som undersöktes var från tyska, franska, nederländska, brittiska och svenska regioner. De 
undersökta regionernas geografiska struktur varierade, vissa var tätbefolkade och andra mer 
glesbefolkade. Undersökningen visade att just regionernas olika struktur, med olika slags 
institutioner, olika socioekonomiska behov och miljökvalitéer har spelat roll för hur hållbar 
utveckling har implementerats i programmen. Många av regionerna har använt hållbar 
utveckling för att svara på en trend, det vill säga att en växande betydelse för hållbar 
utveckling har funnits hos nationella, regionala eller lokala auktoriteter.47 

                                                 
42 Clement K (2004) s. 55-56 
43 Campbell S. (2003) s. 441 
44 Ibid. s. 437 
45 Ibid. s. 438 
46 Ibid. s. 438 
47 Moss et al (2004) s. 12 
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Alla regionerna hade trots sina olikheter på ett eller annat sätt definierat fem olika utmaningar 
att ta itu med för att kunna gå mot en hållbar utveckling. Dessa utmaningar var byggandet av 
en gemensam förståelse för hållbar utveckling i varje region, utvecklandet av verktyg för att 
mäta hållbar utveckling, att upprätta samarbeten för hållbarhet, förbättra programstyrande 
procedurer till förmån för hållbar utveckling samt att binda samman 
strukturfondsprogrammen med andra instrument som verkar för en hållbar regional 
utveckling.48  
 
De fem utmaningarna bemöttes av regionerna på skilda sätt. De skilde sig i projektens syften, 
tolkningar av hållbar utveckling som användes, genom de ledande verktygen som användes, i 
metoderna för analys samt bland de intressenter som funnits i programmen. Anledningen till 
regionernas olika bemötande av utmaningarna var enligt Moss och Fichter att regionerna har 
haft olika slags struktur och olika prioriteringar. Detta visade sig på olika sätt genom olika 
slags bebyggelsestruktur, socioekonomisk utveckling och miljösituation, skilda intressen hos 
nyckelaktörerna i strukturfondsprogrammen, olika slags nätverk och partnerskap i regionerna, 
olika slags nationell och ibland regional politik med olika slags ansvarssituationer och 
institutionella procedurer, skillnad i sammankopplingar till andra prioriteter gällande regional 
utveckling och strategier för rumslig planering samt skilda tidigare erfarenheter av initiativ till 
hållbar utveckling och sådana projekt.49  
 
Slutsatserna som har dragits i denna undersökning var att det för alla regioner är viktigt att 
utveckla ett perspektiv på hållbar utveckling som tar hänsyn till de speciella omständigheter 
och behov som finns i regionen. Ingen av regionernas sätt att implementera hållbar utveckling 
var att föredra som en universell möjlighet utan det ansågs vara upp till var och en av dem att 
bedöma vilka slags handlingar som passar bäst.50    
 
En ytterligare studie gällande hållbar utveckling i de regionala strukturfondsprogrammen är 
Keith Clements undersökning av 11 nordiska regioners strukturfondsprogram 2000-2006 som 
syftade till att undersöka i vilken mån miljötänk och hållbar utveckling har implementerats i 
programmen. I undersökningen har det fokuserats på målsättningar, kontinuitet, integration 
och vinst som miljösatsningen eller hållbar utveckling kan generera. Resultaten visade att 
miljömål var ovanliga, endast tre svenska program innehöll detta, vilket förklarades med att 
detta snarare hör hemma i miljöprogram än i program som syftar till att stimulera tillväxt. 
Kontinuiteten av att presentera miljöpåverkan genom hela programmen var god hos alla 
program utom ett svenskt program. Miljömässig integration i programmen uppnåddes bäst i 
danska och finska program. I de svenska programmen var det ojämnt, vissa regioner hade 
integrerat miljö väldigt lite. Temat miljömässig vinst innebar att undersöka förmågan som 
programmen hade i att förespråka handlingar som leder till ekonomisk utveckling samtidigt 
som de genererar miljömässig förbättring. Inte tvärtom, exempelvis att satsningar på miljön 
leder till nya jobb utan om det i programmet hävdades att satsningar på nya jobb leder till en 
förbättring i miljön. Endast två finska och två svenska program levererade detta tema.51 
 
Vidare har relationen mellan miljö och hållbar utveckling studerats i programmen. De finska 
programmen fick bra resultat då de tydligt presenterade miljö som en dimension av hållbar 
utveckling. I de danska och i hälften av de svenska fanns en konceptuell förvirring snarare, i 

                                                 
48 Ibid. s. 12 
49 Ibid. s. 15-16 
50 Ibid. s. 19 
51 Clement K (2004) s.56-58 
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och med att begrepp såsom miljö, miljömässig hållbarhet och hållbar utveckling användes 
kompatibelt utan någon tydlig separation av dessa begrepps innebörd. I de undersökta 
programmens strategiavsnitt fanns inga övergripande strategier kring hållbar utveckling, 
gällande målsättningar fanns inga tydligt definierade målsättningar kring hållbar utveckling. 
Även svaga resultat hittades gällande temat kontinuitet, det vill säga huruvida hållbar 
utveckling spårades genom hela programmen, särskilt de danska och svenska programmen 
hade dåliga resultat. Gällande integration av hållbar utveckling tittade man utöver på de tre 
andra teman på faktorer såsom om hållbar utveckling fanns med i strategiska syften, om det 
fann någon identifikation av hållbar utveckling för användning på varje administrativ nivå, i 
budgetallokeringarna samt på mekanismer såsom hur de förekom i kapitel och i indexet till 
programmen. Resultaten var dock även här undermåliga hos de nordiska regionerna.52  
 
En förklaring som gavs till de dåliga resultaten för de nordiska länderna var att de har starka 
miljölagar som de istället tror på, att hållbarhet endast har setts som ett breddande av 
miljömässigt skydd. Sammantaget konstaterades att de nordiska länderna inte effektivt har 
integrerat hållbar utvecklingsprincipen. Även om de har implementerat hållbar utveckling i 
själva designfasen hos programmen har de inte lyckats med den större uppgiften att på en 
regional nivå översätta hållbar utveckling till konkreta praktiska begrepp som är möjliga att 
arbeta mot.53         
 

2.5 Hur ska då hållbar utveckling kunna uppnås? 
Det finns olika argument för hur hållbar utveckling ska uppnås som alla har grundat sig i olika 
slags prioriteringar av de tre dimensionerna. En del argument har pekat på att den bästa vägen 
till att generera välfärd mer rättvist är att få ekonomin att växa, vilket i sin tur leder till att 
samhället har en större mängd ekonomiska resurser att fördela. Andra argument har menat att 
det bästa sättet att förbättra miljön är att förstora ekonomin, eftersom mer pengar då kan 
finnas tillgängliga till satsningar på skydd av miljön.54    
 
I Bruntlandsrapporten från 1987 går det att läsa att ”om stora delar av utvecklingsländerna 
ska kunna undvika ekonomiska -, sociala - och miljökatastrofer, är det väsentligt att den 
globala ekonomiska tillväxten återhämtar sig”. 55 Men Campbell menar att endast om denna 
ekonomiska tillväxt är rättvist fördelad har de fattiga möjlighet att skydda sin miljö som direkt 
minskar deras livskvalitet. Med andra ord kan utvecklingskonflikten lösas enbart i de fall då 
ägandekonflikterna också löser sig. Därför är utmaningen för planerare att hantera konflikten 
mellan konkurrerande intressen. Detta genom att ha kunskap i att fördela och komplettera 
olika resurser.56    
 
Enligt Jarvis et al är det endast genom att återförena naturen med samhället och överbrygga 
gapet mellan social och ekologisk hållbarhet samt genom att identifiera och lösa de konkreta 
faktorer som i praktiken skapar denna relation, möjligt att förbättra livskvaliteten för 
nuvarande och kommande generationer.57 Campbell menar att även om de råder konflikter 
mellan de tre olika dimensionerna, kan ingen av hörnen på triangeln existera själv, utan de är 

                                                 
52 Clement K (2004) s.56-58 
53 Ibid. s.59 
54 Campbell S. (2003) s. 440 
55 Ibid. s. 440 
56 Ibid. s. 440-441 
57 Jarvis et al (2001) s. 127 
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alla beroende av varandra för att kunna fortsätta att existera. Detta anses enligt Campbell vara 
viktigt att ha i åtanke då man planerar för en hållbar utveckling.58  
 
Gällande arbete mot hållbar utveckling i de regionala strukturfondsprogrammen är dessa 
program enligt Calum McLeod användbara för att studera hur teorin om hållbar utveckling 
kan sättas i praktik. Alltså vad man i realiteten kan göra för att uppnå en hållbar utveckling.59 
Enligt Ruggero Schleicher-Tappeser är det för att kunna arbeta på ett bra sätt mot hållbar 
utveckling särskilt i strukturfondsprogram viktigt att definiera synergier och win-win 
situationer och för att detta ska vara möjligt krävs ett större samarbete mellan olika aktörer. 
Det gäller alltså att kunna se vad olika slags satsningar kan få för betydelse för varandra och 
hur de tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. Schleicher-Tappeser menar vidare att 
det behövs en öppenhet mot framtiden och att det är viktigt att komma ihåg att hållbar 
utveckling aldrig fullkomligt kan åstadkommas. Hållbar utveckling är istället en öppen 
process som är dynamisk och ständigt föränderlig.60 
 
Enligt Keith Clement har succén bakom att kunna förespråka hållbar utveckling genom 
strukturfonder berott på hur de som är involverade kan förmedla lokala och regionala 
synpunkter, hur de kan bygga på existerande syften och procedurer hos programmens ledning, 
samt huruvida de respekterar de institutionella ramverken.61  
 

                                                 
58 Campbell S. (2003) s. 440 
59 McLeod C (2005) s. 314 
60 Schleicher-Tappeser (2001) s. 54 
61 Clement K (2005) s. 298 
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3. Bakgrund om regionerna och strukturfondsprogrammen 
Denna bakgrund beskriver regionernas sammanhang samt textomgivningen för 
strukturfondsprogrammen. Det som beskrivs i bakgrunden lämpar sig för läsaren att ha i 
åtanke vid den senare presenterade diskursanalysen.  

3.1 Beskrivning av regionerna 
Nedan följer en beskrivning av de tre undersökta regionerna, dess geografiska läge och 
förutsättningar samt grundläggande fakta om respektive region. Regionerna har olika 
geografiska lägen i landet, en region ligger i norr, en i söder och en i mellersta Sverige. De 
har också olika geografiska förutsättningar, vilket gör dem intressanta att jämföra med 
varandra.     
 

3.1.1 Karta över regionerna 

 
Figur 2. Karta över regionerna 

Kartan är hämtad ifrån Lantmäteriet och texten är redigerad av mig.   
 
Figur 2 visar på kartan de områden som har utgjort regionerna som undersökts i uppsatsen.  
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3.1.2 Skåne- Blekinge 
Regionen Skåne-Blekinge har en sammanlagd befolkning på 1,32 miljoner invånare, varav 86 
procent är boende i Skåne. Regionens landskap har en skiftande karaktär med stora städer, 
förorter och jordbrukslandskap i sydvästra Skåne och områden som domineras av skogsbygd i 
norra Skåne och Blekinges inland. Städerna i Blekinge är lokaliserade längs kusten. Blekinge 
har 5 kommuner och Skåne 33 och det finns totalt sex arbetsmarknadsregioner i området.62 
 
Regionen karaktäriseras av en polycentrisk (flerkärning) ortstruktur med centra såsom 
Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona. Läget vid Öresund och Östersjön 
innebär, enligt vad som går att läsa i strukturfondsprogrammet, att unika 
tillväxtförutsättningar menas finnas då regionen har förutsättningar att skapa en större 
marknad. Regionen har också närhet till starkt växande marknader i de ”nya” östersjöstaterna, 
även om tillväxten sker från en låg nivå. 63 
 
Befolkningen har ökat kraftigt sedan 1980, dock inte i hela regionen. Skånes befolkning har 
växt med 20 procent, medan Blekinges har minskat med cirka 2 procent sedan 1980. En 
relativt stor del av befolkningen, 11 procent, är födda utanför Norden (riksgenomsnittet är på 
9 procent) och 18 procent har utländsk bakgrund, det vill säga är själva födda i utlandet eller 
har föräldrar som är det. Sedan Öresundsbron öppnades har 3100 danskar flyttat in och 
samtidigt har cirka 1500 skåningar flyttat till Danmark.64  Skåne och ett annat län har infört 
ett starkare regionalt självstyre än övriga regioner i Sverige.65 

3.1.3 Stockholm 
Stockholmsregionen har 1,9 miljoner invånare och 26 kommuner. Regionen präglas av att 
vara en huvudstadsregion, med Stockholm stad som den största kommunen med 765 000 
invånare. Regionens yta upptas till 15 procent av bebyggd mark, 17 procent av jordbruksmark 
och 40 procent av skogsmark. Stockholmsregionen är den mest befolkningstäta i Sverige med 
285 invånare per kvadratkilometer. En fjärdedel av invånarna har utländsk bakgrund. 
Regionen har en huvudsaklig enkärnig struktur men landsbygden är tätbefolkad i jämförelse 
med andra svenska regioner. Stockholms skärgård är tillsammans med den finska skärgården 
världens största skärgårdsområde.66 
 

3.1.4 Mellersta Norrland 
Mellersta Norrland omfattar Jämtlands län och Västernorrlands län med sammanlagt 15 
kommuner. Mellersta Norrland är en av både Sveriges och EU:s mest glesbefolkade regioner. 
Folkmängden är cirka 371 000 invånare, vilket ger en befolkningstäthet på 5,2 invånare per 
kvadratkilometer (riksgenomsnittet är 22 invånare per kvadratkilometer och EU:s genomsnitt 
är 118 invånare per kvadratkilometer). Regionen har landets mest spridda bebyggelsestruktur, 
ingen annan region har en så pass stor del av befolkningen boende utanför tätorterna. 
Landskapskaraktären domineras av skog, men det finns också naturmässiga olikheter i form 
av vidsträckta fjäll och kustlandskap. Näringslivsstrukturen är skiftande inom regionen, där 
kustlandet har en betydligt större andel stora företag och industrier än inlandet. Långa avstånd 
inom regionen kännetecknar Mellersta Norrland.67 
                                                 
62 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 13 
63 Ibid. s. 13 
64 Ibid. s. 13 
65 Region Skåne (2009)  
66 Strukturfondsprogram Stockholm (2007) s. 7  
67 Strukturfondsprogram Mellersta Norrland (2007) s. 5 
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Befolkningen har minskat i de båda länen sedan mitten av 1950-talet. Mellan åren 1955 till 
2005 förlorade regionen 63 000 invånare eller 15 procent av befolkningen (motsvarande siffra 
för hela riket var en ökning på 22 procent). Endast cirka 5 procent av befolkningen är 
utlandsfödda. De inomregionala skillnaderna är stora, befolkningen är koncentrerad längs 
kusten utefter älvdalarna och i Östersundsområdet i inlandet. Resten av inlandet karaktäriseras 
av omfattande gleshet, små tätorter och långa avstånd. 68      
 

3.2 De regionala strukturfondsprogrammens sammanhang, syfte 
och organisation  
I Sverige finns det åtta regionala strukturfondsprogram för ökad konkurrenskraft och 
sysselsättning 2007-2013 samt ett nationellt. Det nationella programmet arbetar med 
strategier på en nationell nivå som därmed också ligger till grund för de regionala 
strukturfondsprogrammen. De tre regionala strukturfondsprogrammen har också samordnats 
med andra program, bland annat de regionala utvecklingsprogrammen och 
tillväxtprogrammen samt andra EU-program som pågår inom regionerna. De regionala 
strukturfondsprogrammen syftar till att främja flerlänssamarbete och sektorssamordning på 
flerlänsnivå. Indelningen har gjorts enligt de såkallade NUTS II områdena, vilka är EU:s 
statikredovisningsindelning.69 
 
Strukturfonderna är centrala för EU:s sammanhållningspolitik. Ett viktigt steg för att uppfylla 
Lissabonstrategins övergripande mål; att vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till 
år 2010, är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan unionens regioner och 
invånare. Sammanhållningspolitiken har tre mål, vilka Sverige kan få stöd i sitt arbete inom 
två av dem. Dessa mål är Regional konkurrenskraft och sysselsättning och Territoriellt 
samarbete. Det tredje och mest omfattande målet är Konvergens, vilket är aktuellt endast för 
mindre utvecklade regioner inom EU.70  
 
Strukturfondsprogrammen fungerar som operativa underlag för att få EU-stöd. Den nuvarande 
programperioden är mellan åren 2007 till 2013 och till denna period har Sverige fått 
strukturfondsmedel på cirka 15 miljarder kronor, varav 13 miljarder kronor kommer att satsas 
inom målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning och cirka 2 miljarder satsas inom 
Territoriellt samarbete. Strukturfondsstödet kräver nationell medfinansiering som oftast 
består av en ungefär lika stor andel summa pengar.71 
 
Strukturfondsarbetet har fyra prioriterade insatsområden:  

 Innovation och förnyelse  
 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud  
 Tillgänglighet  
 Strategiskt gränsöverskridande samarbete72 

 

                                                 
68 Ibid.  s. 5 
69 Tillväxtverket (2008) 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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De prioriteringar och åtgöranden som finns i programmen är anpassade till regionernas 
territoriella förutsättningar. De glesbefolkade regionerna samt de tre storstadsområdena 
behöver särskild uppmärksamhet och har ofta kompletterande riktlinjer.73 
 
Det är länsstyrelserna inom regionerna som samordnar framtagandet av programmen. 
Såkallade partnerskap bestående av företrädare för näringsliv, organisationer och politiker 
inom regionen har fått lämna sina synpunkter och en remissbehandling har skett. Sedan har 
även ytterligare sammankomster med politiker i regionernas kommuner och landssting 
funnits. Den förvaltande myndigheten för de regionala strukturfondsprogrammen är 
Tillväxtverket (Nutek) och de som har stått för organiseringen och genomförandet av 
programmen är Tillväxtverket tillsammans med ett strukturfondspartnerskap för varje 
regionalt program samt tre olika övervakningskommittéer för olika delar av Sverige. 
Finansiärer av arbetet är Europeiska regionala utvecklingsfonden.74  
 
Gällande hållbar utveckling i strukturfondsprogrammen är detta en tämligen ny företeelse. 
Detta utvecklades i samband med att EU stärkte sina lagar kring miljö och hållbar utveckling. 
Begreppet skymtades i strukturfondsprogrammen första gången under programperioden 1994-
1999, då programmen var tvungna att innehålla fyra kriterier: förberedelse för miljömässig 
bedömning av regionen, utvärdering av den miljömässiga påverkan av programmets strategier 
i enlighet med principer om hållbar utveckling, ett viss mått av miljöexperters inblandning i 
programutförandet samt att programmet stämde överens med existerande miljölagar. Under 
programperioden 2000-2006 ökade integrationen av hållbarhet och ”miljötänk” i 
programmen75, vilket syns i regelverket från EU-kommissionen: 
 
”..försök att stärka ekonomisk och social sammanhållning, kommissionen försöker också 
stödja en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling av ekonomiska aktiviteter, en hög 
nivå av arbetstillfällen, jämlikhet mellan kvinnor och män och en hög nivå av skydd och 
förbättring av miljön…”76  
 
Sveriges första strukturfondsprogram var under programperioden 1994-1999 och då var 
miljöperspektivet och hållbar utveckling väldigt lågt prioriterat i programmet. Detta berodde 
troligtvis på att Sverige inte hade hunnit förbereda sig i särskilt väl eftersom landet blev 
officiell EU-medlem först år 1995.77  
 

                                                 
73 Tillväxtverket (2008) 
74 Ibid. 
75 McLeod (2005) s. 316 
76 Ibid. s. 316 
77 Clement K (2005) s. 299 
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3.3 Regionernas olika inriktningar i programmen 
Nedan följer tabell 1 över regionernas insatsområden i de regionala 
strukturfondsprogrammen. Dessa områden är vägledande för hur de ämnar satsa sina 
strukturfondspengar.  
 
 Skåne-Blekinge Stockholm Mellersta Norrland 

Insatsområde:    
1. Innovation och 

förnyelse 
Storstadens innovativa 
miljöer 

Förnyelse av näringsliv, 
energi och miljödriven 
utveckling 

     
2. Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet och attraktivitet 

     
3. Särskilda 

storstadsinsatser 
Företagsutveckling  

    

Tabell 1. Tabells över regionernas insatsområden 

Egen konstruerad utifrån strukturfondsprogrammen 
 

Stockholmsregionen har en budget från europeiska regionala utvecklingsfonden på 37,57 
miljoner euro. Mellersta Norrland har en budget på 176,6 miljoner euro och Skåne Blekinge 
har 70,69 miljoner euro till sitt förfogande.78 Partnerskapen i regionerna har bestått av cirka 
20-30 olika aktörer per region, det är dock oklart vilka av dem som haft ledande positioner i 
programframtagandet.79  

 

                                                 
78 Tillväxtverket (2009)  
79 Strukturfondsprogram Stockholm, Mellersta Norrland och Skåne-Blekinge (2007) 
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4. Diskursanalys gällande regionernas perspektiv på en 
hållbar utveckling i strukturfondsprogrammen 
Nedan följer en diskursanalys baserad på EU:s regionala strukturfondsprogram för ökad 
konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 hos regionerna Skåne-Blekinge, Stockholm 
och Mellersta Norrland. Analysen är uppdelad kring de huvudsakliga nyckelorden som har 
urskiljts. Men före denna del följer ett avsnitt om hur regionerna ser på sig själva samt ett 
avsnitt om hur de allmänt diskuterar kring hållbar utveckling i den del av 
strukturfondsprogrammet som rubriceras hållbar utveckling.   
 

4.1 Regionernas syn på sig själva 
I strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge sammanfattar regionen sig själva vara ”en 
region med stora möjligheter och styrkepositioner med europeisk spetsklass.”80 De ser sitt 
geografiska läge fördelaktigt ”Regionens funktion som porten till Kontinentaleuropa..” och 
framtiden som ljus ”Närheten till den danska huvudstadsregionen gör att när 
Öresundsregionens bägge halvor har vuxit ihop så kommer Nordens största stadsregion att 
bildas med 3,6 miljoner invånare. Närheten till Kastrup gör även att Skåne-Blekinge har 
Sveriges högsta internationella tillgänglighet, jämbördig med den danska huvudstaden. 
Regionens starka roll inom högre utbildning och forskning gör att den kan skaffa sig en 
självständig roll inom den framtida Öresundsregionen. Öresundsregionen har enligt OECD 
möjlighet att utvecklas till en nod av världsklass.”81 Skåne-Blekinge identifierar sig mycket 
som Öresundsregionen.  
 
Polycentrism är ett ord som Skåne-Blekinge använder för att beskriva sin region samt 
regionens struktur.82 Även Stockholmsregionen talar om polycentrism men använder istället 
ordet flerkärnighet. Men regionen betonar också vikten av att de är en huvudstadsregion och 
har ett starkt centrum i regionen. De medger att regionen i nuläget är enkärnig men säger sig 
sträva efter flerkärnighet.83  
 
I Stockholms program målar de upp sig själva vara en unik och framgångsrik region:  
”I Sverige har Stockholmsregionen en särställning genom sin befolkningsstorlek och 
koncentrationen av företag och myndigheter. Regionen har Sveriges tätaste, mest 
diversifierade och framtidsorienterande näringsliv, samt de mest omfattande förbindelserna 
med regioner utomlands.”84 
 
Mellersta Norrlands program är mer blygsamt i sin framtoning och regionen sammanfattar sig 
själva vara en av landets mest utpräglade glesbygdsregioner och ”en region med goda 
tillväxtmöjligheter men med regionala obalanser”. Styrkor som lyfts fram är världsledande 
skogs och processproduktionskunskap, hög produktivitet i näringslivet, välutvecklad it-bas, en 
god livsmiljö, utvecklingsinriktad turistnäring och hållbara miljöomständigheter.  De säger sig 
både ha styrkor att vidareutveckla och svagheter att attackera.85  
 

                                                 
80 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 54 
81 Ibid. s. 12 
82 Ibid. s. 12 
83 Strukturfondsprogram Stockholm (2007) s. 12 
84 Ibid. s. 12 
85 Strukturfondsprogram Mellersta Norrland (2007) s. 42 
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Sammanfattningsvis går att konstatera att regionernas syn på sig själva är betonad av deras 
regionala och geografiska förutsättningar. Skåne-Blekinge trycker på polycentrism, 
Stockholm på att de är landets huvudstad och Mellersta Norrlands syn på sig själva är präglad 
av deras situation som en glesbygdsregion. Både Skåne-Blekinge och Stockholm beskriver sig 
själva med storslagna ord medan Mellersta Norrland är mer försiktiga. Detta kanske har att 
göra med att de inte är vana att se sig själva som denna slags region med två län, att det blir 
svårt att beskriva sig själva. Skåne-Blekinge består ju också av två län men har långa 
traditioner av att samarbeta med varandra och sägs i programmet båda ingå i den starka 
Öresundsregionen. Dock är det oklart om verkligen Blekinge ingår i Öresundsregionen och 
det kan tänkas att en anledning till att de skriver detta kan vara att de vill betona vikten av sin 
region, att det är viktigt att satsa på regionen för den allmänna utvecklingen i landet. Vilket 
också skulle kunna vara bakgrunden till att Stockholm målar upp sig själva som viktiga. 
Mellersta Norrland får mer strukturfondsmedel än de två övriga regionerna vilket måhända 
har gjort att de inte tyckt sig behövt hävda sig själva lika mycket.         
 

4.2 Regionernas syn på hållbar utveckling 
Alla tre regioner uppger att de beaktar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, ekologisk, 
ekonomisk och social. Detta görs för Stockholm och Skåne-Blekinge i enlighet med artiklarna 
16 och 17 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006. (se bilaga 1) Utgångspunkten för Skåne-
Blekinge och Mellersta Norrland är även regeringens skrivelse (2005/06:126) strategiska 
utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling. Denna grundar sig 
på bland annat FN och EU:s strategier för hållbar utveckling och beaktar också de tre 
dimensionerna för hållbar utveckling (se bilaga 2).  
 
Hållbar utveckling är ett horisontellt kriterium i de regionala strukturfondsprogrammen. 
Fokus för alla regionerna är dessa samt de övriga horisontella kriterierna som finns, det vill 
säga jämställdhet mellan kvinnor och män, integration och mångfald samt en bättre miljö. 
Denna fokusering förväntas stimulera de tillväxtskapande faktorerna. Ett led i att klara detta 
är att de tre horisontella kriterierna ska hanteras i alla projekt inom programmet.86 De tre 
dimensionerna av hållbar utveckling beskrivs gemensamt för alla regionerna att ”Insatserna 
ska stärka regionerna sett ur ett hållbart utvecklingsperspektiv, och samtidigt leda till en 
avtagande miljöpåverkan och en stärkt social utveckling. Detta innebär att människor inte 
slits ut, att alla människor efter förmåga inkluderas i arbetslivet och att kvinnor och mäns 
resurser tas tillvara på lika villkor i arbetslivet.”87 
 
Alla tre strukturfondsprogrammen innehåller en text som berättar att det är i urvalet och i 
genomförandet av projekt som en reell inverkan kan uträttas. Målsättningen är att alla aktörer 
ska verka för att ambitioner och möjligheter gällande jämställdhet, integration och mångfald 
samt miljö och att detta får genomslag i urvalet och genomförandet, men även i uppföljning 
och utvärdering. Den förvaltade myndigheten i regionerna kommer kontinuerligt att 
understödja ett förhållningssätt som utvecklar arbetet med hållbar utveckling i programmets 
genomförande. Syftet är att hållbar utveckling ska integreras i genomförandet och inte 
behandlas som ett perspektiv vid sidan om det övriga programarbetet.88  
 

                                                 
86 Strukturfondsprogram Stockholm (2007) s. 90 
87 Strukturfondsprogram Stockholm, Mellersta Norrland och Skåne-Blekinge (2007) 
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Skåne-Blekinge regionen framhåller att hållbar tillväxt är ett medel för att nå hållbar 
utveckling. Strukturfondsprogrammet ”har en profil som förbättrar förutsättningarna att nå 
målen om hållbar utveckling med grund i hållbar tillväxt”. För regionen innebär programmet 
större möjligheter till att stimulera ekonomins långsiktiga utvecklingskraft, samt ökade 
förutsättningar för förhöjd konkurrenskraft och fler arbeten i Europa.89 Hållbar tillväxt kan ses 
som ett nyckelord i Skåne-Blekinges synsätt på hållbar utveckling samt hur de arbetar med 
programmet: ”Det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge kommer att bidra 
till en hållbar tillväxt genom att använda hållbarhetsaspekten som en drivkraft inom de 
insatsområden som det regionala strukturfondsprogrammet prioriterar.”90 Enligt programmet 
är en miljödriven näringslivsutveckling ett exempel som bidrar till hållbar tillväxt.91 Regionen 
verkar nästan se tillväxt som synonymt med utveckling, de växlar framöver i sin beskrivning 
av hållbar utveckling till ordvalet hållbar tillväxt. Ett motiv till detta byte av begrepp kan vara 
att mycket av det som regionen har velat åstadkomma med strukturfondsprogrammet har varit 
just tillväxt. Samtidigt har regionen varit tvungna att behandla hållbar utveckling, vilket kan 
ha gjort att de försökt möta dessa två begrepp och kombinera dem till ett nytt begrepp, vilket 
följaktligen har blivit hållbar tillväxt. (se också avsnitt 4.3.8 Tillväxt.)     
 
Ett annat nyckelord i Skåne-Blekinges program är SYNAPS. Regionen är ensam i jämförelse 
med de två andra regionerna om att presentera ett tekniskt verktyg för att åstadkomma hållbar 
utveckling. I syfte att integrera den ekologiska dimensionen i strukturfondsprogrammet har de 
använd sig av detta processverktyg (som betyder Systematiskt Processverktyg för 
Sektorsintegrering). Detta verktyg kan visa hur miljöfrågor kan bli en resurs i en verksamhets 
arbete, vilket ökar konkurrenskraften och bidrar till en hållbar tillväxt. Verktyget sägs vara 
bekräftat av den nationella strategin för hållbar utveckling, Lissabonstrategin och andra 
internationella styrdokument som hanterar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. På 
olika nivåer, nationell, regional och lokal, kan SYNAPS synliggöra prioriterade målområden 
för hållbar utveckling. Det är således anpassningsbart till dessa skilda skalor samt till olika 
sektorers utgångspunkter till att bidra till en hållbar samhällsutveckling. SYNAPS-analysen 
har enligt Skåne-Blekinge lett till att målkonflikter har kunnat urskiljas och uppmärksammats 
i programförslaget.92 Skåne-Blekinge framhäver också vikten av att alla aktörer verkar för en 
hållbar utveckling. ”För att främja en hållbar utveckling krävs olika typer av insatser från 
aktörer med olika uppgifter och mandat.”93  
 
Mellersta Norrland är mindre positiv i sitt synsätt på hållbar utveckling, de menar att det inte 
är möjligt at bedöma om åtgärderna till följd av programmet kommer att få en positiv eller 
negativ inverkan på miljön och ger exemplet att regionförstoring innebär ett ökat resande och 
därmed ett ökande behov av tranporter. Å andra sidan menas att om regionen satsar på 
kollektivtrafik kan miljöpåverkan bedömas vara positiv, åtminstone i jämförelse med om alla 
istället skulle åka bil. Vidare menar de att om man satsar på förnyelsebar energi kan detta ge 
negativa effekter på lokal nivå men positiva effekter på en regional eller nationell nivå.94 
 
Regionen ser det som en utmaning att införliva hållbar utveckling som ett samlat synsätt och 
ett horisontellt kriterium. Detta eftersom ett antagande finns att det behövs en förändring av 
strukturer i samhället istället för av en specifik målgrupp. Vidare diskuteras förhållandet 

                                                 
89 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 44 
90 Ibid. s. 44 
91 Ibid. s. 45 
92 Ibid. s. 45 
93 Ibid. s. 44 
94 Strukturfondsprogram Mellersta Norrland (2007) s. 34 
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mellan de tre dimensionerna. Numera är det integrerade synsättet byggt på insikten att en god 
ekonomi är grunden för social rättvisa och skydd av miljön. De betonar dock att också det 
omvända är rimligt, att det som är bra för människan och miljön också långsiktigt är bra för 
ekonomin.95 Mellersta Norrland kan därmed urskiljas vara den region som mest 
problematiserar hållbar utveckling.  
 
 Ett nyckelord för Mellersta Norrland verkar vara den demografiska utmaningen: ”Hållbar 
utveckling innebär att möta den demografiska utmaningen.”96 Det förklaras dock inte särskilt 
tydligt varför hållbar utveckling skulle innebära just mötandet av den demografiska 
utmaningen. Men det är inte särskilt konstigt att de tar upp just detta efter som demografin 
betraktas som ett stort hot mot regionens framtida utveckling. Det kanske ses vara av högsta 
prioritet att försöka bryta denna negativa trend för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att 
se någon positiv utveckling. Det är intressant att de har skrivit att hållbar utveckling 
innebär… istället för att skriva att möta demografin leder till hållbar utveckling, om Skåne-
Blekinge uppfattas se hållbar utveckling synonymt med hållbar tillväxt, kan Mellersta 
Norrland uppfattas se hållbar utveckling synonymt med att möta den demografiska 
utmaningen.    
 
Mellersta Norrlands strukturfondsprogram ämnar uppnå en hållbar utveckling med 
klimatfrågan i grunden i de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna.  
Programmet går i enlighet med EU:s strategi för hållbar utveckling med sju huvudsakliga 
utmaningar vilka genomsyrar programmet: klimatförändringar och ren energi, hållbara 
transporter, hållbar konsumtion och produktion, bevarande och förvaltning av naturresurser, 
folkhälsa, social integration och demografi och migration. Men samtidigt som hållbar 
utveckling vilar på en långsiktig grund trycker regionen på att det också behövs snabba 
insatser och således fokuserar programmet även på innovationer, forskning och teknik, 
särskilt inom miljö. 97 Således låter regionen miljö och ekonomi kombineras för att uppnå en 
hållbar utveckling. 
 
Stockholms strukturfondsprogram innehåller inte till skillnad från de andra regionerna någon 
självständigt skriven text som problematiserar hållbar utveckling utan presenterar och 
förhåller sig enbart till den gemensamma texten om hållbar utveckling som ett horisontellt 
kriterium samt diskuterar hur man kan uppnå hållbar utveckling i beskrivningen av insatser. 
Man kan fråga sig varför de inte självständigt har diskuterat begreppet i ett avsnitt när det 
varit så pass grundläggande i programmet. Kanske beror det på att detta inte har varit 
obligatoriskt och att de valt att göra så pass enkelt för sig som möjligt genom att bara använda 
de obligatoriska gemensamma delarna som berör hållbar utveckling. De får ju dessutom minst 
strukturfondsmedel av de tre regionerna.  
 

4.3 Regionernas arbetsinriktningar mot en hållbar utveckling 
Denna analysdel är oftast uppdelad kring de huvudsakliga nyckelorden som har urskiljts kring 
hållbar utveckling i de tre strukturfondsprogrammen. Urskiljandet av nyckelorden har skett 
genom att jag har tittat på vilka ord som har förekommit ofta och har betonats i samband med 
hållbar utveckling, dessa ord är ofta även ledord för vad regionerna vill åstadkomma med 
strukturfondsprogrammen. 
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4.3.1 Regionernas övergripande mål med strukturfondsprogrammen  
Det övergripande målet för Skåne-Blekinges är ”att bidra till en ökad regional 
konkurrenskraft genom en hållbar utveckling samt fler och starkare företag.”98  
Ett övergripande mål för Mellersta Norrland är ”hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga 
och attraktivitet för fler jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner.”99 
Stockholm nämner inte hållbar utveckling i sitt övergripande mål för 
strukturfondsprogrammet utan detta mål är ”att med småföretagen i fokus bidra till att stärka 
regionens internationella konkurrenskraft”.100  
 
Stockholm är också ensam om att nämna just internationell konkurrenskraft. Detta kan bottna 
i hur de ser på sig själva, som att ha en särställning i Sverige. De menar att de inte riktigt kan 
jämföras med någon annan region i Sverige utan ska jämföras med andra storstadsregioner i 
EU. Således konkurrerar de heller inte med övriga svenska städer utan konkurrerar 
internationellt. Skåne-Blekinge talar om regional konkurrenskraft, vilket kan grunda sig i att 
de ser sig själva som just en stark region med ett starkt regionalt självstyre som i och med sin 
polycentrism och Öresundssamarbeten har goda förutsättningar att konkurrera just som en 
region. Mellersta Norrland nämner hållbar konkurrenskraft och för dem är konkurrenskraft 
något som måste åstadkommas eller bibehållas för att regionen ska kunna behålla sin 
minskande befolkning.      
 

4.3.2 Stadsutveckling och ”städer som tillväxtmotorer” 
Skåne-Blekinge ser sig själva ha varit framgångsrika gällande hållbart byggande och de säger 
sig ha valt att prioritera en inriktning mot en hållbar stadsutveckling.101 De stödjer detta med 
att den nationella politiken för städer har det huvudsakliga målet ”att ge storstadsregionerna 
goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att nya 
arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet.”102 
Enligt regionen är städernas miljöfrågor en central utmaning för en hållbar utveckling och de 
tycker sig har kommit långt i planering för en hållbar stadsutveckling, bland annat gällande 
hur man kombinerar landsbygden med staden och transporterna som detta innebär.103  
 
Stockholmsregionen betonar också vikten av en energieffektiv och miljömässigt hållbar 
bebyggelsestruktur. Aktiviteter inom insatsområdet ska verka för minskade emissioner från 
trafiken och till utvecklande av ett energieffektivt och hållbart transportsystem och 
bebyggelsestruktur.104 Stockholmsregioner verkar dock mer tänka på hållbara transporter i 
form av utökad kollektivtrafik än hållbar bebyggelse.    
 
Ett övergripande mål för Skåne-Blekinges insatsområde Särskilda storstadsinsatser är en 
stärkt hållbar utveckling i storstaden som befrämjar hela regionens tillväxt. De menar att om 
städerna har förutsättningar för ett skapande av hållbar tillväxt är detta något som gynnar 
övriga delar av regionen och landet. Städerna är tillväxtmotorer. 105 Återigen märks att Skåne-
Blekinge ser hållbar utveckling och hållbar tillväxt gå hand i hand. Det gäller att främja en 

                                                 
98 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 56 
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 30

hållbar stadsutveckling med profilering och attraktivitetsfaktorer och som bas för ett 
internationellt konkurrenskraftigt näringsliv inom miljöområdet.106 Samverkan är här också 
viktigt.107     
 
Att se städer som tillväxtmotorer är något som definitivt syns i Stockholms program. ”Nya 
typer av företag och verksamheter uppstår ofta just i Stockholmsregionen för att därefter 
spridas till övriga delar av landet. Detta gör regionen till ett drivhus för näringslivet i 
landet.”108 Enligt Stockholms strukturfondsprogram vilar svensk storstadspolitik på två ben, 
att bryta segregationen samt skapa bättre förutsättningar för storstäderna att skapa en nationell 
ekonomisk tillväxt. Detta visar enligt Stockholm att det finns ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan en långsiktigt ekonomisk tillväxt och sociala och ekologiska 
hållbarhetsaspekter. Att tillväxten är beroende av aktivt arbete för integration och god 
miljö.109 Stockholmsregionen menar att det inte är långsiktigt hållbart att en stor del av den 
arbetsföra befolkningen inte tas tillvara.110 Att ta tillvara på olikheter kan skapa dynamik och 
tillväxt i näringslivet. Regionens ser alltså här att en god social utveckling och jämställdhet 
kan leda till ekonomisk utveckling. 
 
Å andra sidan sägs i programmet att även om regionen har en storstadsprofil finns det ingen 
geografisk prioritering utan utveckling ska också ske på mer perifera delar av regionen. Men 
kommer också tillbaka till påståendet att storstadens tillväxt ger effekter även på landsbygden, 
exempelvis förbättras kommersiell och offentlig service.111 
 
Mellersta Norrland har inte fokuserat på städer på samma sätt som de övriga regionerna. De 
verkar i programmet inte vara av uppfattningen att städer föder hållbar utveckling. De har till 
skillnad från de andra regionerna inte ett insatsområde som specifikt handlar om städer och 
nämner ingenstans att städer fungerar som tillväxtmotorer. Detta kan bero på regionens 
geografiska situation med landets största befolkning boende utanför städerna. De har heller 
inte samma polycentriska tänkande som de två övriga regionerna, vilket möjligen har gjort att 
en satsning på städerna inte är varit lika motiverad. Måhända ser de fördelar med att bo i 
glesbygd och ser att byar och mindre orter mer är i behov av hjälp än de städer som finns.  
 

4.3.3 Områdena utanför städernas utveckling  
Gällande landsbygden menar Skåne-Blekinge att det är fundamentalt viktigt för ekonomin 
och möjligheterna till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, att använda naturresurserna 
på ett bra sätt.112 De gröna näringarna menas ha en nyckelroll, särskilt i avseende från 
användandet av fossila bränslen till kretsloppsbaserade energiformer. De anser att gröna 
näringar har fått en ändrad och bredare betydelse och ”därmed vidgas de gröna näringarnas 
roll till att inte bara bidra med mat på bordet, virke i huset och papper till tidningen utan 
också till värme i huset, bränsle i tanken, råvaror till industrin liksom rekreation och 
upplevelser i landsbygdens natur- och kulturmiljö.”113 Denna betoning på gröna näringars roll 
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för hållbar utveckling kan ha att göra med att det är en stark jordbruksregion som sysslar med 
just gröna näringar.   
 
Övriga regioner har inte lagt någon större vikt över detta vilket kan förklaras med att de inte 
har särskilt omfattande jordbruk i regionerna. Mellersta Norrland talar dock om att utveckla 
samiska näringar för att kunna stärka regionens profil och attraktivitet samt att mycket av 
turismen, pågår utanför regionens städer, exempelvis i fjällområdena och att denna turism är 
viktigt att vidareutveckla.114  
 
En anledning till att utveckling utanför städerna inte behandlas särskilt mycket i de tre 
programmen kan vara att det finns ett enskilt landsbygdprogram som regionerna arbetar med. 
Detta program är mer snävt inriktat på landsbygden medan det regionala 
strukturfondsprogrammet beror alla delar av regionen. Landsbygdsprogrammet i Stockholm 
arbetar dessutom med skärgårdsutveckling. Skärgården i Stockholm har en särskild karaktär 
med andra förutsättningar och en annan problematik än resten av regionen då den är mer 
glesbefolkad och svårtillgänglig.115Dock går det att diskutera om exempelvis Stockholms 
skärgård och Mellersta Norrlands samiska samhällen borde få ett större utrymme i 
strukturfondsprogrammen med tanke på att dessa områden också spelar en betydande roll för 
en hållbar utvecklig i hela regionen.  
        

4.3.4 Demografiska utmaningar 
Den demografiska utvecklingen anses som tidigare nämnt viktig att råda bot på i Mellersta 
Norrlands strukturfondsprogram och den demografiska utmaningen kan ses som ett nyckelord 
för regionen. Det sker kraftiga befolkningsminskningar i vissa delar av Mellersta Norrland.  
Det finns för få kvinnor i familjebildande åldrar och kombinationen med kommande ansenliga 
pensionsavgångar, en åldrande befolkning, sned könsfördelning och en starkt könssegregerad 
arbetsmarknad kan ge avsevärda negativa konsekvenser och hög sårbarhet vid 
konjunkturförändringar. Viktigt för regionens framtida attraktivitet är dialogen om hur olika 
prioriteringar leder till olika villkor för kvinnor och män. Men pensionsavgångarna ses också 
som en möjlighet detta kan öppna jobbmöjligheter för universitetsstuderande inom regionen, 
dessa kan lockas med hjälp av att regionen då kan erbjuda goda arbets- och 
boendeförutsättningar.116 Regionen har alltså planer på att försöka omvända den demografiska 
utmaningen till något positivt som kan bidra till en hållbar utveckling.  
 
Den demografiska utvecklingen i Sverige är något som drabbar samtliga regioner, men i 
Skåne-Blekinge och Mellersta Norrlands strukturfondsprogram är denna fråga tämligen 
osynlig och inget som tas upp i samband med hållbar utveckling. I Mellersta Norrland har 
emellertid den demografiska utvecklingen satt sina tydliga spår, tydligare än i de övriga 
regionerna, men man kan tänka sig att en hållbar utveckling också handlar om att förebygga 
händelser innan de inträffar. I sådana fall är den demografiska utmaningen högst aktuell även 
för Skåne-Blekinge och Stockholm.   
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4.3.5 Energiomställning 
Stockholm nämner ingenting om satsningar på förnyelsebar energi i sitt strukturfondsprogram 
och Skåne-Blekinge nämner det lite i förbifarten. Detta trots att energiutmaningarna är stora i 
alla de tre regionerna. Energiutmaningarna ser olika ut i regionerna. Mellersta Norrland har 
glesbygd och långa avstånd. Stockholm å andra sidan är växande med mycket folk som ska 
samsas på en liten yta vilket också är energikrävande. Skåne-Blekinge vill uppnå en god 
polycentrisk struktur och fungerar som en port mot Danmark vilket också ger påfrestningar i 
form av transportbehov. Samtidigt finns potential att fortsätta utveckla etableringar av 
förnyelsebara energikällor (de är nu ledande inom vindkraft).  
 
I Mellersta Norrland ska ett mer hållbart energisystem agera som en drivkraft för teknik- 
produkt- och tjänsteutveckling.117 Detta för att kunna nå nya marknader.118 Detta syns som ett 
sätt att kombinera miljö och ekonomi och kan gynna både en ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling. Energianvändning i form av uppvärmning av hus kan tyckas viktigt att 
satsa på i synnerhet då en stor del av befolkningen lever i glesbygd och i hus och gårdar och 
där klimatet dessutom är kallare. Regionen har även mycket oanvända ytor och har således 
goda möjligheter att etablera vindkraft och andra större energietableringar samt har resurser 
till tillverkning av biobränsle. Regionens utmärkande satsningar på energi jämfört med de två 
andra regionala strukturfondsprogrammen kan ha att göra med att de ser ett större behov men 
också mer ekonomiska vinster i detta. Dessutom förväntar sig regionens att en satsning på 
energi kommer leda till en bättre profilering av regionen och högre kommersialisering. 
Dessutom leder det till att en bättre hushållning av resurser kan uppnås. ”Ett snabbare 
teknikskifte till högteknologisk energiteknik ger arbete och ökad kompetens till tillverkare, 
konsulter och installatörer och bättre hushållning av resurser.”119 
 

4.3.6 Regionförstoring 
Ett nyckelord i samtliga undersökta regionala strukturfondsprogram är regionförstoring. 
Skåne-Blekinge strävar efter att åstadkomma regionförstoring men är också samtidigt 
medvetna om att detta innebär en konflikt mot en hållbar utveckling för miljön. Detta då de 
kräver ett större utnyttjande av energi och mer utsläpp i och mer fler transporter. Viktigt ser 
Skåne- Blekinge att det satsas på miljövänliga alternativ som kollektivtrafik och att en 
övergång sker till förnyelsebara bränslen.120 Särpräglat för Skåne-Blekinge är att de 
karaktäriserar sig själva vara en polycentrisk region, vilket ytterligare skapar behov av en 
välfungerande kollektivtrafik och utbyggnad av förnyelsebara bränslen.121  I Skåne-Blekinges 
program uppges att det ämnar stödja insatser för att minska de negativa effekterna som 
regionförstoring kan innebära och istället främja en hållbar utveckling. Men framhåller också 
att de tycker att regionförstoring är viktigt ur ett både ett rättvise- och tillväxtperspektiv.122 
 
I Stockholms program anses regionförstoring vara en viktig strategi. Kollektivtrafiken nämns 
vara komplicerad i regionen och dess komplexa samband ställer höga krav på att effektivt 
kunna koppla långsiktigt planering för en hållbar tillväxt till konkreta genomförandeåtgärder. 
Här nämns också en bättre samverkan vara nödvändigt.123   
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Mellersta Norrland förhåller sig mer kritiska till regionförstoring, att detta innebär ett ökat 
resande och därmed ökande tranporter. Om regionen satsar på kollektivtrafik å andra sidan 
kan miljöpåverkan bedömas vara mindre, åtminstone i jämförelse med om alla skulle åka bil. 
124 I jämförelse med de andra två regionerna ser de inte regionförstoring som möjligt i alla 
delar av sin region. Vilket kan vara en orsak till att de förhåller sig mindre positiva än övriga 
regioner.  
 

4.3.7 Tillgänglighet 
Ett annat nyckelord är tillgänglighet, detta ska enligt både Stockholm och Skåne-Blekinge 
kunna bidra till en hållbar utveckling. Enligt Skåne-Blekinges program är tillgänglighet en 
betydande faktor för alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. Kollektivtrafik är en viktig 
del i detta och i utvecklandet av en energieffektiv och miljömässigt hållbar 
bebyggelsestruktur.125 Regionen menar att tillgänglighet är något för alla slags människor 
men betonar samtidigt vikten av att utvecklandet ska ske på ett sådant sätt att det stödjer 
ekonomisk tillväxt.126 Det nämns också vara viktigt att kommunerna i och med sin betydande 
roll för den mer detaljerade lokaliseringen av boende, arbetsplatser och service, aktivt deltar i 
skapandet av hållbara funktionella regioner.127 Vidare nämns att programmet inte syftar till att 
göra investeringar i infrastruktur utan möjliggör analyser och kartläggningar inför kommande 
satsningar och strategiska utvecklingsprojekt inom infrastruktur. Detta med utgångspunkten 
att de kommande infrastruktursatsningarna ska genomföras med hållbar utveckling i 
centrum.128 
 
Tillgänglighet är också något som diskuteras i Mellersta Norrlands program, men här talas 
mer om tillgången till bredband, att detta är något som i hög grad bidrar till hållbar utveckling 
och föreslår en fortsatt komplettering av nät för främst företag i regionen. Detta kan ha att 
göra med att tillgången till bredband ännu inte är ett faktum i alla delar samt att detta är ett 
sätt att överbrygga de långa avstånd som finns. Avstånd som inte är möjliga att överbrygga 
med hjälp av fysisk infrastruktur.  
 
I Stockholms regionala strukturfondsprogram ses ett eventuellt misslyckande av att kunna 
bemöta befolkningstillväxten som ett hot mot att kunna skapa tillgänglighet och således som 
ett hot mot en hållbar utveckling.129 Detta är inget som de andra två regionerna befarar då de 
inte har samma befolkningsutveckling.  
 
Gemensamt för regionerna är en vilja att erbjuda tillgänglighet rättvist. Det finns former av 
segregation och utanförskap i alla regionerna som regionerna är medvetna om och vill 
bekämpa bland annat genom att skapa en bättre tillgänglighet. Således kan konstateras 
gällande tillgänglighet att alla tre regionerna har tänkt på alla tre dimensionerna av hållbar 
utveckling. Tillgänglighet om den är miljövänlig men samtidigt ekonomiskt fördelaktig i och 
med att människor kan förflytta sig eller kommunicera mellan hem och arbete och om 
tillgängligheten dessutom gäller alla, torde det leda till en hållbar utveckling.     
 

                                                 
124 Strukturfondsprogram Mellersta Norrland (2007) s. 34 
125 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 64 
126 Ibid. s. 65 
127 Ibid. s. 66 
128 Ibid. s. 67 
129 Strukturfondsprogram Stockholm (2007) s. 75 
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4.3.8 Tillväxt 
Tillväxt är ett nyckelord och något som regionerna nämner i samband med hållbar utveckling. 
Särskilt Skåne-Blekinges program talar som tidigare nämnts om tillväxt nästan likställt med 
utveckling. ”Ansatserna för programförförandet kommer att bejaka förutsättningarna för en 
hållbar tillväxt. ”130 Mycket handlar om ekonomisk tillväxt men Skåne-Blekinge talar även 
om miljödriven tillväxt.131 I Mellersta Norrlands strukturfondsprogram talas med om 
miljödriven tillväxt i samband med den tilltänkta energiomställningen. Omställningen till ett 
mer hållbart samhälle och ett mer hållbart energisystem skall användas som en drivkraft för 
teknik- produkt och tjänsteutveckling och stödjas i detta insatsområde. 132  
 
I Stockholms program menas det bärande temat för regionens satsande vara att främja en 
hållbar tillväxt.133 Uppfattningen att tillväxt kan leda till hållbar utveckling är tämligen 
klassisk och syns i mycket forskning om hållbar utveckling (se kapitel 2 för exempel på 
detta.)  Mycket av den regionala planeringen arbetar dessutom med strategier för att uppnå 
just tillväxt. Innan hållbar utveckling allmänt sett blev ett vanligt begrepp var det just tillväxt 
som tycktes vara ledordet som dominerade många regionala program.     
 

4.3.9 Entreprenörskap, samverkan och innovation 
Ett nyckelord för Mellersta Norrland är entreprenörskap, ur hållbarhetssynpunkt menar 
regionen att det är viktigt att utveckla förutsättningar för nya entreprenörer att både skapa och 
ta över företag i regionen.134 De ser företagsutveckling som en nyckel till hållbarhet och 
menar att företagande ska kunna ske bland både kvinnor och män. Detta gynnar både social 
och ekonomiskt hållbar utveckling.  Samverkan är något som också tas upp i Mellersta 
Norrlands program, de menas att det krävs samverkan mellan näringsliv, samhället och FoU-
institutioner. Ett sätt för Skåne-Blekinge att uppnå en långsiktig och hållbar tillväxtorienterad 
näringslivsutveckling är att skapa mer fast samarbete i syfte att utveckla innovationssystem.135 
 
Samverkan är också ett nyckelord i Stockholms program som menar att det saknas en 
långsiktigt hållbar struktur för rådgivning och mötesplatser i tidiga skeden mellan idéskapare, 
entreprenörer och finansiärer. Detta behövs för att fler innovationer ska vara möjliga samt att 
företagandet ska utvecklas.136 Båda regionerna kopplar alltså ihop samverkan med innovation. 
Samverkan är enligt dem ett sätt att främja innovation. Samverkan och innovation i sin tur är 
sätt att uppnå en hållbar utveckling.  
 
En annan sak som menas vara nödvändig i tidiga skeden av företagande enligt Stockholms 
strukturfondsprogram är att en långsiktigt hållbar struktur för en god statlig finansiering i 
dessa skeden behöver utvecklas samt att de statliga medlen för stöd bör öka.137 Ett sådant 
påstående vågar de två andra regionerna sig inte på. Det kan tänkas att Stockholm har mer 
makt eller tycker sig ha mer makt att föreslå hur staten ska agera.  
 

                                                 
130 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 52 
131 Ibid. s. 74 
132 Strukturfondsprogram Mellersta Norrland (2007) s. 60 
133 Strukturfondsprogram Stockholm (2007) s. 53 
134 Strukturfondsprogram Mellersta Norrland (2007) s. 50 
135 Strukturfondsprogram Skåne-Blekinge (2007) s. 61 
136 Strukturfondsprogram Stockholm (2007) s. 64 
137 Ibid. s. 64  
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5. Avslutande diskussion och slutsatser  
I detta avsnitt kommer först en sammanfattande diskussion som knyter ihop det som har 
behandlats i de tidigare kapitlen. Vidare dras utifrån diskussionen en slutsats och efter detta 
följer ett kapitel med mina personliga reflektioner som fåtts under uppsatsskivandets gång.  
 

5.1 Sammanfattande diskussion kring regionerna och hållbar 
utveckling 
I syfte att underlätta för läsaren är denna del är indelad i underrubriker som förklarar temat för 
det som sedan analyseras. 

5.1.1 Makt och rationalitet i strukturfondsprogrammen 
För att kunna analysera innehållet i de regionala strukturfondsprogrammen kan det till att 
börja med vara relevant att utreda vilka maktförhållanden som har funnits under framtagandet 
av programmen och i behandlandet av hållbar utveckling. I linje med Foucaults138 uppfattning 
upplevde jag maktstrukturerna i strukturfondsprogrammen som ganska dolda och svåra att 
urskilja till en början. Det tycks dock finnas två uppenbara makthavare i samtliga tre program, 
dessa är EU:s regionala utvecklingsfond å ena sidan och partnerskapen tillsammans med 
regionernas länsstyrelser å andra sidan. EU har varit finansiärer och deras makt har legat i att 
besluta om att medge eller neka strukturfondsmedel. Partnerskapen och länsstyrelsernas makt 
har bestått i att de slutligen har fått utforma programmen. Båda parterna har dock styrt 
innehållet i programmen, EU har gett horisontella kriterier och grundläggande strategier kring 
bland annat hållbar utveckling och regionerna har tolkat dessa, vidareutvecklat och 
specificerat dem samt angett hur bland annat hållbar utveckling ska kunna uppnås. Med andra 
ord har regionen försökt få igenom sina egna planer med de villkor som funnits. Det syns 
därmed ingen entydig makthavare i programmen utan strukturfondsprogrammen kan sägas 
vara en produkt av den maktbalans som funnits mellan EU och partnerskapen. Enligt 
Flyvbjergs139 teori tycks det således finnas ett ansenligt mått av rationalitet i de riktningar som 
har tagits i strukturfondsprogrammen med tanke på att det har funnits en slags maktbalans 
som stått bakom programmet.  
 
Dessutom har det funnits maktförhållanden inom partnerskapen mellan de olika intressenter 
som har ingått där. Det går dock enligt min mening inte att utläsa vilka specifika intressenter 
som har dominerat inom partnerskapet under utformandet av programmet. Vidare har det 
funnits andra regionala program och EU-program som har beaktats under 
programutformandet, dessa program har också spelat roll för vilken inriktning som har tagits i 
programmen, hållbar utveckling är något som mer eller mindre har behandlats i samtliga av 
dessa program vilket gör att tolkandet av detta begrepp i dessa program kan ha avspeglats på 
strukturfondsprogrammet. Maktstrukturerna i de tre strukturfondsprogrammen kan 
sammanlagt betraktas som förhållandevis likartade. Skåne län har dock ett starkare regionalt 
självstyre än de övriga länen som ingår i regionerna vilket kan ha gjort att detta län fått en mer 
aktiv roll i framtagandet av programmet än Blekinge län, vilket också märks i programmet på 
det viset att mycket av beskrivningen av regionen tycks höra hemma i Skåne län. I Mellersta 
Norrland syns ingen liknande dominans utan länen tycks ha varit mer jämställda. I 
Stockholms strukturfondsprogram kan Stockholms kommun tänkas ha en stark roll då denna 
kommun är klart större än de andra och dessutom Sveriges huvudstad.        
                                                 
138 Mills S (1997) s.133 
139 Flyvbjerg B. (1998) s. 232-233 
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5.1.2 Nyckelorden i strukturfondsprogrammen 
Gällande själva innehållet i programmet tycks ett flertal av de nyckelord som används i 
strukturfondsprogrammet vara väldigt positivt laddade och därmed svåra att ha några negativa 
invändningar emot, exempelvis nyckelordet tillgänglighet. Men även om ett ord som 
exempelvis tillgänglighet är positivt laddat är det samtidigt inte helt klart vilken slags 
tillgänglighet som menas. Har det handlat det om social tillgänglighet eller om fysisk 
tillgänglighet? I de tre strukturfondsprogrammen verkar fysisk tillgänglighet ha varit påtänkt 
eftersom vägen till att uppnå tillgänglighet har uppgetts vara att utveckla transporter. Å andra 
sidan har det även talats om att utveckla tillgången till bredband vilket inte enbart innebär 
fysisk tillgänglighet då det även kan leda till bättre social kommunikation. Det har också 
resonerats om att bryta segregation vilket kan betraktas som att en strävan efter en social 
tillgänglighet har funnits. Detta kan kopplas till Jarvis et al140 som skiljer mellan fysisk 
hållbarhet och social hållbarhet, där fysisk tillgänglighet kan ses som en extern aspekt som 
ger konsekvenser för den fysiska hållbarheten. Detta exempelvis genom att fysisk 
tillgänglighet i form av satsningar på nya transporter ger konsekvenser för den fysiska miljön, 
det finns en konflikt mellan människan och naturmiljön. Social tillgänglighet å andra sidan 
kan ses som en intern aspekt som påverkar den sociala hållbarheten inom det mänskliga 
samhället, exempelvis genom att den bryter ett segregationsmönster. Det går att konstatera att 
regionerna verkar ha beaktat både social och fysisk hållbarhet och gärna har kombinerat dessa 
två utvecklingsmål genom att ha strävat efter exempelvis både social och fysisk tillgänglighet.  
 
Vissa nyckelord som hittades i programmen är även populära i stora EU-dokument, 
exempelvis polycentrism och regionförstoring. Det kan spekuleras i ifall det finns någon 
tanke bakom detta, att användandet av dessa ord ska ha lett till EU-institutionens gillande och 
att det på så vis har blivit enklare för regionen att driva igenom sina idéer. Vidare kan 
diskuteras vad det har för betydelse att strukturfondsprogrammen varit skrivna i syftet att få 
pengar från EU:s utvecklingsfond, det bör beaktas att texten förmodligen mest har skrivits i 
detta syfte, inte främst för att ha kunnat delge en lämplig strategi för att uppnå hållbar 
utveckling. Jarvis et al141 har argumenterat att hållbar utveckling döljs av ett alldeles för 
abstrakt språkbruk och detta kan också vara fallet i strukturfondsprogrammen. Det 
framkommer inte konkret hur regionerna har valt att arbeta med hållbar utveckling i 
strukturfondsprogrammen och likaså förklaras det inte fullständigt hur målsättningar såsom 
tillgänglighet och regionförstoring ska leda fram till en hållbar utveckling.  
 
Nyckelorden kan också kopplas till Keith Clements142 teori om fyra olika typer av kapital som 
grunden för en hållbar utveckling. Exempelvis regionernas målsättning att regionförstoring 
kan leda till en hållbar utveckling kan ses som en avvägning mellan naturligt kapital, 
tillverkat kapital och socialt kapital. Regionförstoring kan innebära infrastruktursatsningar 
vilket kan ske på bekostnad av såkallat mänskligt tillverkat kapital i form av pengar och på 
bekostnad av naturligt kapital i form av att infrastruktur kräver plats och påverkar den 
naturmiljön. Samtidigt kan en regionförstoring generera socialt kapital då det blir lättare att 
kommunicera och förflytta sig mellan platser samt generera mänskligt kapital till 
arbetsmarknader och på så vis även åstadkomma en ekonomisk utveckling (tillverkat kapital.) 
Denna slags diskussion och avvägning kan också skymtas i de regionala 

                                                 
140 Jarvis et al (2001) s. 127 
141 Ibid. s. 129 
142 Clement K (2004) s. 55-56 
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strukturfondsprogrammen då det talas om regionförstoring, dock inte med Clements ordalag 
med avvägningar mellan olika slags kapital.   
 

5.1.3 De tre dimensionerna av hållbar utveckling och regionernas syn på 
sig själva och på rummet 
Sammantaget gällande innehållet i strukturfondsprogrammen går att konstatera att Stockholm 
är den region som minst tar upp hållbar utveckling i sitt strukturfondsprogram. De diskuterar 
inte begreppet självständigt i avsnitt som övriga regioner gör. Stockholm kan explicit ses vara 
den som har fokuserat mest på den sociala dimensionen av hållbar utveckling i och med att 
det har talats mycket om rättvisa och att bryta segregationen i staden.  Skåne-Blekinge kan ses 
ha prioriterat den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, då de har koncentrerat sig 
på ekonomisk tillväxt i stor utsträckning. Mellersta Norrland å andra sidan kan ses vara mest 
miljöinriktade och har koncentrerat sig starkast på den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling i och med de omnämnda satsningarna på en energiomläggning. 
 
Detta kan kopplas till hur regionerna ser på rummet och sig själva och till Campbells143 teori 
om att det i och med de tre dimensionerna av hållbar utveckling finns tre olika sätt att se på 
staden och på rummet. Det finns mycket som tyder på att Skåne-Blekinge har sett städer som 
lokaliseringar där innovationer och tillväxt kan ske, alltså att de ser på rummet med 
”ekonomiska glasögon”. När regionen har beskrivit sig själva blandar de in ord såsom tillväxt 
och konkurrenskraft och har uppgett att de ser städer som tillväxtmotorer. Mellersta Norrland 
kan med tanke på att de inte valt utveckling av städer som ett insatsområde, se städer som 
konkurrenter till naturen, de ser mer rummet som ett ekologiskt rum och sätter naturtillgångar 
i fokus. De betonar aldrig att städer är tillväxtmotorer i strukturfondsprogrammet, liksom de 
två andra regionerna gör. När man tittar på hur regionerna blandar in naturen i sitt 
värdesystem verkar det också som om Mellersta Norrland värdesätter naturen mer än de 
övriga regionerna. Regionens städer verkar mer leva i närheten av naturen. Det finns städer 
som lever på att de ligger nära ett attraktivt naturområde. Stockholm kan tänkas ha sett staden 
som en lokalisering för konflikter om distribution av resurser, service och möjligheter, bland 
olika sociala grupper i staden. Rummet har setts med ”sociala glasögon” och har bestått av 
tillgänglighet och segregation. Vilket överensstämmer med regionens huvudsakliga satsningar 
i programmen samt att de har nämnt att staden är en plats där många människor måste samsas 
på samma yta. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att regionernas syn på staden och 
rummet sannolikt inte helt går att fastställa på så vis att de endast har haft ett ekonomiskt, 
socialt eller ekologiskt inriktat synsätt. Stockholm har exempelvis också beskrivit sig själva 
som en plats för näringsliv och företagande och att städer är tillväxtmotorer, Skåne-Blekinge 
har även talat mycket om segregation och Mellersta Norrland har i mångt och mycket betonat 
vikten av tillgänglighet. De tre regionerna har med andra ord mer eller mindre alla tre 
dimensionerna i åtanke när de ser på rummet.  
 
De tre regionerna behandlar alla de tre dimensionerna av hållbar utveckling i någon mån, men 
inte särskilt djupt och de berör heller inte målkonflikter särskilt ingående. De tre konflikterna 
som Campbell144 tar upp i sin triangelmodell har också gått att urskilja i de regionala 
strukturfondsprogrammen, dock i skiftande tydlighet och aldrig som konkret utpekade 
konflikter. Ägandekonflikten kan ses vara något som Stockholmsregionen är medvetna om när 
de talar om mer statliga bidrag till företagande och när de två övriga regionerna talar om 

                                                 
143 Campbell S. (2003) s. 437-438  
144 Ibid. s. 438  
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samverkan och innovation gäller detta även samverkan mellan privata och offentliga 
intressen. I Sverige har under de senaste åren setts en våg av privatisering vilket har gjort att 
relationen mellan det privata och det offentliga har debatterats.  
 
Campbells145 resurskonflikt är också en konflikt som har synts i programmet. Skåne-Blekinge 
har talat om de gröna näringarnas förändrade roll och ett sätt för Mellersta Norrland att 
kombinera ekonomi med miljö har varit att satsa på förnyelsebar energi och biobränsle i syfte 
att uppnå en god hushållning med resurser. Förbindelsen mellan den utvecklade staden och 
den outvecklade naturen är också något som har utmärks, där Stockholm har koncentrerat sig 
på staden, Mellersta Norrland på naturen och Skåne-Blekinge har försökt kombinera stad och 
natur genom polycentrism.  
 
Den tredje konflikten, utvecklingskonflikten, är den som kan synas i samband med att 
regionerna har talar om regionförstoring och tillgänglighet, dessa två målsättningar innebär 
möjligheter till att social rättvisa kan skipas men kan också ge negativa konsekvenser för 
naturmiljön. Det verkar dock inte råda tvivel om att alla regionerna mest har varit intresserade 
av att utveckla och förbättra den sociala miljön, men att detta ska ske med så pass liten 
negativ inverkan på naturmiljön som möjligt. Motsägelsefullt vad Campbell146 exemplifierar, 
att fattiga områden ofta motsäger sig bevarande av miljön, verkar i det här fallet den fattigaste 
regionen, det vill säga Mellersta Norrland, vara den region som är mest rädd om sin 
naturmiljö och aktivt arbetar med den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. I och för 
sig innebär ett satsande på förnyelsebar energi ofta en lokal negativ inverkan på miljön vilket 
paradoxalt innebär att man kan se det som att regionen har varit beredda att offra sin egen 
naturmiljö för att kunna tjäna pengar genom att utvinna energi.  
 
Sammantaget går att konstatera att vissa delar av strukturfondprogrammen innebär 
motsättningar snarare än fördelar för en hållbar utveckling. Detta överensstämmer med 
Mullally147 som ansåg att strukturfondsprogrammens infrastruktursatsningar kan innebära en 
konflikt mellan ekologisk hållbarhet och särskilt perifera områdens utveckling. I Mellersta 
Norrlands som kan klassas för en periferisk region har man dock varit medveten om denna 
problematik då målsättningar såsom regionförstoring har ifrågasätts. Även i Skåne-Blekinge 
har medvetenhet funnits då regionen har hävdat att de med programmet inte ämnar få 
finansieringsmedel till infrastruktursatsningar men däremot önskar medel till forskning om 
framtida infrastruktur för att kunna göra den mer miljövänlig och således inte riskera den 
ekologiska hållbarheten.    
 

5.1.4 De tre strukturfondsprogrammen och tidigare studier  
Liksom i den presenterade empiriska undersökningen hos 12 regioners strukturfondsprogram 
för åren 2000-2006 visar undersökningen av dessa program att det finns fem olika utmaningar 
gällande arbetandet mot hållbar utveckling men här har man kommit en ytterligare bit på 
vägen genom att regionerna har använt sig av gemensamma definitioner, Skåne-Blekinge har 
använt sig av ett verktyg för att försöka mäta hållbar utveckling, SYNAPS, samarbeten sker 
mellan de olika regionala programmen och genom den nationella strategin för programmet. 
Det kan dock behövas ett större samarbete mellan regionerna och ett förbättrande av 
programstyrande procedurer till förmån för hållbar utveckling skulle kunna vidareutvecklas.  
 
                                                 
145 Campbell S. (2003) s. 438-439 
146 Ibid.s. 439-440 
147 Mullally G. (2004) s. 32 
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Keith Clements148 studie av de nordiska regionerna om miljö och hållbar utveckling i de 
regionala strukturfondsprogrammen kan även appliceras på dessa program. I Clements 
undersökning visades att miljömål var ovanliga, vilket även kan konstateras i Skåne-
Blekinges, Stockholms och Mellersta Norrlands strukturfondsprogram 2007-2013. Dock är ett 
av de horisontella kriterierna att verka för en god miljö. Men gällande regionernas egna 
formulerade övergripande mål för strukturfondsprogrammen har inte ordet miljö synts i något 
av målen. Mellersta Norrlands ena insatsområde syftade emellertid till att uppnå en 
miljödriven utveckling, vilket kan ses som en god inriktning för miljö. Kontinuiteten med 
miljöpåverkan i programmen kan ses som god då varje avsnitt i de tre programmen har 
sammanfattats med bland annat en miljöbedömning. Miljömässig integration uppnåddes bäst i 
Mellersta Norrland och även miljömässig vinst har man sett bedömas i detta 
strukturfondsprogram, där regionen menade att nya jobbtillfällen i energisektorn ska leda till 
bättre förutsättningar för miljön.  
 
Gällande hållbar utveckling diskuteras begreppet noga i alla programmen, Stockholms 
program diskuterar dock inte detta självständigt i ett avsnitt. En viss förvirring kan dock synas 
i Skåne-Blekinges program mellan hållbar utveckling och hållbar tillväxt, dessa begrepp har 
inte tydligt separerats. Begreppet hållbar utveckling har ofta gått hand i hand med hållbar 
tillväxt och även om fokus menas ligga på alla tre dimensionerna av hållbar utveckling har det 
varit mer vanligt förekommande att regionerna har diskuterat konflikten mellan ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet samt haft inställningen att tillväxt leder till alla tre typer av hållbar 
utveckling. Således har regionernas hantering och bedömning av begreppet hållbar utveckling 
konstaterats vara något oklar i programmen. Ordet hållbar fanns med i Skåne-Blekinges och 
Mellersta Norrlands övergripande mål men ej i Stockholms. Hållbar utveckling har ju också 
som tidigare nämnt varit ett horisontellt kriterium för strukturfondsprogrammen. 
Kontinuiteten kan diskuteras i programmen och trots att hållbar utveckling har varit ett 
horisontellt kriterium, har begreppet inte nämnts särskilt kontinuerligt genom hela 
programmen. Även om det horisontella kriteriet har syftat till att genomsyra hela programmen 
med hållbar utveckling, har detta inte gjorts fullt ut, vilket alltså kan ses som ett 
misslyckande. Integrationen av hållbar utveckling kan sammanfattas ha varit god men inte 
fullkomlig av den orsaken att det rått brister i kontinuitet och bland strategiska mål. I likhet 
med vad som har tagits upp i den nordiska studien verkar hållbar utveckling ha 
implementerats i själva designfasen men det råder fortfarande oklarhet i hur 
strukturfondsprogrammen har översatt hållbar utveckling till konkreta arbetsåtgärder mot 
denna målsättning.    
 

5.1.5 Utvärdering av diskursanalysmetoden 
I uppsatsen har som tidigare nämnts Jenssen och Richardssons149 diskursanalysmetod använts 
för att ta reda på hur hållbar utveckling har behandlats i tre regioners strukturfondsprogram 
samt för att fastställa och jämföra de bakomliggande faktorerna och sammanhangen för detta 
val av inriktning i strukturfondsprogrammen. Fördelarna med denna metod var att det genom 
att dekonstruera text var möjligt att få fram just de bakomliggande faktorer och sammanhang 
som har haft betydelse för hur regionerna har arbetat med hållbar utveckling i programmen. 
Däremot har det varit svårt att väga de framtagna faktorerna och sammanhangen mot 
varandra, exempelvis genom att bedöma vilka sammanhang som i högst grad har påverkat 
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utformandet av texten. Detta skulle endast kunna göras genom att göra en personlig 
avvägning vilket inte skulle vara särskilt vetenskapligt objektivt.  
 
Jenssen och Richardssons150 tre sfärer som har kartlagts har lett fram till en hel del intressanta 
resultat.  Närmare bestämt har kartläggandet av språket som främst har bestått i att urskilja 
nyckelord i samband med hållbar utveckling har samtidigt lett till en samlad förståelse för vad 
regionerna tycks prioritera i strukturfondsprogrammen gällande hållbar utveckling. Analysen 
av nyckelorden har lett till en djupare förståelse för hur man i praktiken kan problematisera 
hållbar utveckling och vilka konkreta målkonflikter som har funnits. Studier kring 
språkbruket då regionerna uttrycker sin syn på sig själva har lett till en problematisering av 
relationen mellan synen på rummet och synen på hållbar utveckling. Fastställandet av vilka 
parter och vilka institutioner som har funnits har satt strukturfondsprogrammet i ett 
sammanhang och studier av makt och rationalitet har ytterligare definierat sammanhanget för 
hållbar utveckling i strukturfondsprogrammet.   
 
En nackdel med metoden har varit graden av objektivitet. Ett fundamentalt problem med 
denna metod har varit att det enbart har skett en ”tvåvägskommunikation”, mellan det texten i 
strukturfondsprogrammen har förmedlat och det jag sedan tolkat och förmedlat utifrån texten. 
Metoden skulle kunna ha kompletterats med exempelvis intervjuer av inblandade parter i 
strukturfondsprogrammen. Det skulle också ha varit intressant att presentera min tolkning för 
ett antal nyckelpersoner i ett samtal med dem. På så sätt skulle jag kunna väga min tolkning 
mot deras och samtidigt kunna belysa i vilken roll och med vilken makt de har uttalat sig. På 
grund av tidsmässiga skäl hade detta dock inte varit genomförbart, men det är ändå intressant 
att nämna då det hade varit ett sätt att komplettera och lyfta denna diskursanalysstudie. 
Däremot att enbart genomföra en intervjustudie istället för en diskursanalys skulle troligen 
innebära att fokus skulle ha gått förlorat från det som faktiskt har varit intressant med denna 
undersökning, det vill säga hur styrande dokument formuleras för att uppfylla en regions 
syften och samtidigt presenterar en väg mot en hållbar utveckling, huruvida hållbar utveckling 
verkligen tar plats i strategiska dokument samt hur hållbar utveckling från dess teori leder till 
konkreta åtgärder i form av regionala utvecklingsstrategier. En stor del av resultaten som 
uppsatsen har genererat hade inte varit möjliga att åstadkomma med någon annan typ av 
metod. Dessutom skulle möjligheterna till jämförelse mellan regionernas 
strukturfondsprogram ha blivit färre med någon annan typ av metod än diskursanalys. 
Jämförelsen mellan tre olika program har inte bara gjort uppsatsen intressantare, utan också 
underlättat diskursanalysen då man kunnat väga textinnehållet mot varandra.  
 
I de tidigare studier jag har stött på gällande hållbar utveckling i strukturfondsprogrammen 
har inte någon diskursanalysmetod använts, utan man har på ett mer kvantitativt sätt studerat 
hur hållbar utveckling har behandlats i programmen, där forskaren har studerat exempelvis 
hur mycket som skrivs om hållbar utveckling och i vilka avsnitt som begreppet omnämns. 
Dessa studier kan endast utreda hur hållbar utveckling har behandlats, men inte varför 
begreppet har behandlats på det sättet. Därmed finner man alltså diskursanalysmetodens 
styrka, att hitta sammanhanget och orsaken bakom en formulerad strategi.   
 

5.2 Slutsatser 
Diskursanalysmetoden har alltså sammanfattningsvis bedömts vara lämplig för denna 
undersökning, men skulle kunna ha kompletterats. Slutsatser som kan dras utifrån 
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undersökningen och diskursanalysen är att hur regionerna har sett på hållbar utveckling samt 
hur de valt att arbeta mot detta har berott på deras situation och vad de i övrigt har velat se för 
utveckling. Regionens olika sammanhang, med olika ekonomiska, ekologiska och sociala 
förutsättningar har alltså haft betydelse för hur regionerna ser på och arbetar mot en hållbar 
utveckling i sina regionala strukturfondsprogram. Men också EU:s bestämda horisontella 
kriterier har styrt hur hållbar utveckling har behandlats. Synen på rummet och på sig själva 
tycks också ha spelat in i hur hållbar utveckling har använts. Strukturfondsprogrammets 
sammanhang med relationen mellan EU och partnerskapen, där EU bedömer om finansiering 
har varit en betydande faktor för hur man motiverat inriktningen mot en hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling kan ses ha kommit i andra hand, i första hand har det handlat om att 
motivera finansiering för projekt i strukturfondsprogrammen.   
 
Trots regionernas olika inriktningar i strukturfondsprogrammen har ingen av regionerna 
kunnat bedömas vara sämre än någon annan på att uppnå hållbar utveckling. Snarare kanske 
alla tillsammans med sina olika fokuseringar verkligen skulle kunna bidra till en hållbar 
utveckling? Campbell151 talar om att de tre dimensionerna inte kan existera utan varandra men 
inget om på vilken skala, nationell, regional eller lokal skala, detta gäller. Slutsatsen att ingen 
av regionernas olika inriktningar har varit bättre eller sämre än någon annan, överensstämmer 
också med vad som har kommit fram i Moss och Fichters152 studie. Det verkar i enlighet med 
Moss och Fichters vara angeläget att regionerna i sitt perspektiv på hållbar utveckling tar 
hänsyn till de speciella omständigheter och behov som finns i regionen. Det finns med andra 
ord ingen universell lösning på hur man åstadkommer en hållbar utveckling. Väsentligt kan 
vara, vilket Schleicher-Tappeser153 förespråkar, att se hållbar utveckling som något som aldrig 
fullkomligt kan åstadkommas utan att det är en process som regioner, länder och kommuner 
ständigt får arbeta med.  Regionala strategier, exempelvis de regionala 
strukturfondsprogrammen kan ses som ett synnerligen lämpligt verktyg för denna process.  
 
Vad man kan lära sig från denna undersökning är att frågan hur man ska uppnå hållbar 
utveckling fortfarande är högst aktuell samt att arbetet med att översätta hållbar utveckling till 
konkreta arbetsåtgärder fortfarande är bristande och bör tänkas över fram till nästa 
programperiod. Mullally154 har nämnt motsättningen som strukturfondsprogrammen kan 
innebära gentemot hållbar utveckling. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, 
ekonomisk, ekologisk och social är essentiella i detta och att ha alla dessa dimensioner i 
åtanke då det planeras för hållbar utveckling är viktigt för att nå fram till en lösning. En annan 
slutsats är att det inte finns någon universell lösning på detta utan att olika ekonomiska, 
ekologiska och sociala förutsättningar kräver olika typer av insatser.   
 

5.3 Personliga reflektioner 
Brister i att introducera miljöfrågor och hållbar utveckling är något jag tycker verkar bestå i 
även denna strukturfondsprogramperiod. Ibland när jag har läst har jag fått uppfattningen att 
man i programmen kan se att hållbar utveckling är något som måste diskuteras och spontant 
inte skulle ha behandlats om inte regionerna just var tvungna till det. Jag ställer mig frågan 
hur det hade sett ut annars i programmen om inte kraven på hållbar utveckling hade funnits? 
Detta hade troligen lett till en mindre omfattning av detta begrepp men också att begreppet 
hållbar utveckling hade tolkats mer olika från region till region om det inte hade funnits några 
                                                 
151 Campbell S. (2003) s. 440 
152 Moss et al (2004) s. 19 
153 Schleicher-Tappeser (2001) s. 54  
154 Mullally G. (2004) s. 32 
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”regler” för tolkningen av begreppet. Kravet på hållbar utveckling och att regionerna inte 
själva aktivt har valt att implementera hållbarhet bör dock inte ses som negativt utan snarare 
som att strukturfondsprogrammet har inneburit nya lärdomar för regionerna, att de genom att 
ha varit tvungna att tänka på hållbar utveckling har upptäckt nya sätt att arbeta med just den 
frågan. Detta kan senare återspeglas på övrig regional strategisk planering inom regionen. 
 
Skillnaderna mellan de undersökta regionala strukturfondsprogrammen visade sig vara 
tämligen stora gällande hur regionerna har förhållit sig till hållbar utveckling. Frågan är vad 
detta egentligen säger om detta begrepp? Eftersom hållbar utveckling är så pass svårbegripligt 
och behandlas så pass olika, bör det verkligen ta så pass stort utrymme i de regionala 
strukturfondsprogrammen? Jag anser att det svårbegripliga begreppet faktiskt är det som gör 
begreppet så pass oumbärligt att ha med i programmen och i strategisk regional planering i 
övrigt. Begreppet hållbar utveckling leder automatiskt till ett långsiktigt tänkande och till ett 
konsekvensbedömande i programmen. Samt till att olika dimensioner av utveckling beaktas 
och bedöms vilket möjliggör att målkonflikter kan identifieras. Just dessa kvalitéer bör ses 
som essentiella vid regional strategisk planering och egentligen vid alla val man gör som 
planerare.       
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BILAGA 1 
 

Artiklarna 16-17 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
 
Artikel 16 

Jämställdhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering 
Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att jämställdhet 
mellan män och kvinnor och integreringen av jämställdhetsperspektivet 
främjas under de olika etapperna av fondernas 
genomförande. 
 
Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta erforderliga 
åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning under de olika 
etapperna av genomförandet av fonderna och särskilt när det 
gäller tillgång till dessa. I synnerhet är tillgänglighet för funktionshindrade 
ett av de kriterier som skall uppfyllas vid utformningen 
av de insatser som samfinansieras av fonderna och som 
skall beaktas under genomförandets olika faser. 
 
Artikel 17 

Hållbar utveckling 
Fondernas mål skall förverkligas inom ramen för hållbar 
utveckling och gemenskapens främjande av målet att skydda 
och förbättra miljön enligt artikel 6 i fördraget. 
 
 
 
Tillgängliga online:  http://www.nutek.se/content/1/c4/64/18/1083-
2006%20F%F6rordning%20f%F6r%20allm%E4nna%20best%E4mmelser%20ERUF%20och
%20ESF.pdf (2009-05-18)  
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BILAGA 2 

Utdrag utifrån regeringens skrivelse (2005/06:126) strategiska 
utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling. 

Vision 
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Det 
gäller såväl nationellt som internationellt. I visionen om det hållbara 
samhället är politikens mål solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan 
länder och mellan generationer. Utgångspunkten är att vi människor inte 
får leva i dag på ett sätt som förstör våra barns eller framtida 
generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett 
förhållningssätt som aktivt måste prägla och forma politiken: 
 
Långsiktighet – inte kortsiktighet 
Hållbar utveckling innebär att alla politiska beslut skall utformas på ett 
sätt som balanserat beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. 
 
Nyttja – inte utnyttja 
Hållbar utveckling förutsätter ett tydligt resursperspektiv. Utvecklingen 
vilar på att vi förmår nyttja, skapa och investera i de resurser som utgör 
basen för samhällsekonomin. Hit hör naturresurser, av människan 
skapade resurser som bebyggelse och infrastruktur, och sist men inte 
minst mänskliga resurser; alla kvinnor, män, flickor och pojkar, deras 
hälsa, kompetens och kreativitet. 
 
Understödja – inte undergräva 
Hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på samhällets 
behov, förutsättningar och problem, både nationellt och globalt. 
Ömsesidigt understödjande ekonomiska, sociala och miljömässiga 
insatser skall utformas till varandras förutsättningar. Ett sådant integrerat 
synsätt vilar på insikten att en god ekonomi är grunden för social rättvisa 
och skydd av miljön. Men även det omvända är giltigt; det som är bra för 
människan och miljön är långsiktigt bra också för ekonomin. 
 
Samverka – inte motverka 
Hållbar utveckling utgår från ett gemensamt ansvar och förutsätter ett 
samhälle med demokratiska värderingar, respekt för de mänskliga 
rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Alla medborgare 
skall tillförsäkras likvärdiga rättigheter och möjligheter oavsett klass, 
ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk eller kulturell 
tillhörighet, religiös eller annan trosuppfattning. Alla människor och 
samhällsnivåer ges förutsättningar att involveras och känna delaktighet. 
 
Ett samspel krävs därför mellan regeringen, myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och frivilligorganisationer. Samverkande 
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insatser fordras såväl lokalt som regionalt, nationellt, inom EU och 
globalt. 
 
Sverige har som land allt att vinna på att vara ett föregångsland inom 
hållbar utveckling. Så kan vi bidra till ökad solidaritet och en rättvisare resursfördelning i 
världen. Så kan en politik för hållbar utveckling också 
göras till en viktig drivkraft för förnyelse, tillväxt och sysselsättning i 
vårt eget land. Precis som sociala reformer alltjämt bidrar till ekonomiska 
framsteg, kommer en miljömässig omställning att kräva nya lösningar, 
nya sätt att tillföra energi, modern och miljöanpassad teknik och framtida 
innovationer som ger arbete och utveckling. 
 
 
 
Tillgänglig online: http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/06/92/5ff0d494.pdf 2009-05-19 
 
 


