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1. Inledning
1.1 Bakgrund till utvŠrderingsuppdraget
PŒ uppdrag har EuroFutures AB genomfšrt en utvŠrdering av North Swedens
verksamhet. UtvŠrderingen har utfšrts under januari och februari Œr 2003 av Olof
Linde och Clas Engstršm. Bakgrunden till det genomfšrda arbetet Šr att North
Sweden i dagslŠget Šr organiserat som ett projekt som tidsmŠssigt lšper ut den 31
december Œr 2003. Fšreliggande utredning Šr ett underlag fšr beslut om framtida
verksamhet och dess utformning. UtvŠrderingen har ett brett fokus pŒ North Swedens
verksamhet.
Metodologiskt fokuserar utvŠrderingen pŒ fyra analyssteg: MŒlanalys (mŒlen och
mŒlgruppens relevans fšr verksamheten), Process och genomfšrandeanalys (konkret
genomfšrande och organisation analyseras mer i detalj i dessa avsnitt), Resultat- och
effektanalys (Slutsatser kring vad som Œstadkommits), Analys av framtida
verksamhet (fšrslag avseende fortsatt verksamhet).

1.2 Material och intervjuer
Som grundlag fšr slutsatser och intervjuer har EuroFutures AB samlat in material.
Fšr det fšrsta har skriftligt bakgrundsmaterial genomgŒtts (Verksamhetsrapporter,
handlingsplaner och bakgrundsdokument m.m.) Fšr det andra har intervjuer
genomfšrts, totalt 20 stycken. FšretrŠdare fšr samtliga huvudmŠn samt all personal i
organisationen har intervjuats (se intervjulista i bilaga). Slutligen har en stšrre enkŠt
genomfšrts med att antal ÓkunderÓ i Norr- och VŠsterbotten. EnkŠten har besvarats
av kommunalrŒd, nŠringslivssekreterare, prefekter pŒ universitetens institutioner
samt ordfšrande i Fšretagarnas Riksorganisations lokalfšreningar. EnkŠten genomfšrdes som en internetenkŠt och sammanlagt gavs 162 personer mšjlighet att besvara
enkŠten. Svarsfrekvens blev efter en pŒminnelse 49 procent.
Dispositionen i fšreliggande rapport fšljer de fyra analysstegen, mŒlanalys, processoch genomfšrandeanalys, resultat och effektanalys och slutligen lŠmnas rekommendationer infšr framtiden. I redogšrelsen vŠvs den insamlade information frŒn de
tre olika kŠllorna successivt in.

1.3 Kort bakgrundsbeskrivning av North Swedens verksamhet
North Sweden Šr Norr- och VŠsterbottens representationskontor, eller regionkontor, i
Bryssel. Organisationen har fyra heltidsanstŠllda varav tvŒ i Bryssel, en i LuleŒ och
en i UmeŒ. Dessutom arbetar man ofta med stipendiater och praktikanter som belyser
specifika frŒgestŠllningar under en begrŠnsad tidsperiod. Administrativt Šr verksamheten en del av Norrlandsfonden.
De heltidsanstŠllda arbetar i dagslŠget enligt en funktionsuppdelning dŠr var och en
ansvarar fšr vissa sakfrŒgor. Det hŠr betyder att handlŠggarna har kunnat fšrdjupa sig
inom sina respektive kompetensomrŒden. HandlŠggarna pŒ hemmakontoren arbetar
sŒledes idag direkt mot Bryssel inom sina frŒgor och Šr i mindre utstrŠckning Šn
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tidigare informationskontor som enbart agerar pŒ hemmaplan. OmvŠnt sŒ Šr ocksŒ
personalen i Bryssel pŒ plats mer i regionerna Šn tidigare.
Verksamheten har bedrivits under fem Œr. Budget uppgick fšr Œr 2003 till 5 900 000
kronor varav kostnader fšr lšner och resor svarar fšr 3 540 000 kronor.
Verksamheten leds av en styrelse med sju personer som pŒ Œrbasis sammanstŠller
Šgardirektiven frŒn de 14 huvudmŠnnen till den Œrliga verksamhetsplanen.
North Sweden arbete Šr i dagslŠget indelad i en matris med fšljande sju sakomrŒden:
•
•
•
•
•
•
•

Framtida styrelseformer i EU,
Den framtida regionalpolitiken,
Nordlig dimension, Barentspolitiken och EU:s utvidgning,
Miljš
Kommunikation
Industriell fšrnyelse, strukturomvandling och forskning
…vrigt

Inom vart och ett av sakomrŒdena arbetar organisationen med tre huvudsakliga
uppgifter: Intressebevakning, strategi- och kompetensutveckling, samt program- och
projektbevakning,
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2. MŒlanalys
2.1 MŒl och roll
Vid utvŠrderingen av North Swedens verksamhet Œren 1997-1999 framkom att det
fanns en rŠtt diffus och splittrad bild hos huvudmŠnnen om organisationens roll och
mŒlsŠttning. Idag kan vi konstatera att det finns en bred enighet kring North Swedens
roll och švergripande mŒl hos huvudmŠnnen. De sammanfaller enligt intervjuerna
med huvudmŠnnen i tre huvudomrŒden som kan exemplifieras genom fšljande
kommentarer:
-

Óatt knyta ihop Norrland med Bryssel Ð vara vŒrt šra i EU och fšra hem
informationÓ
Óatt vara nŠtverksbyggare och skapa en vŠg in mot kommissionen Ð hjŠlpa
oss att synas pŒ den internationella arenan.Ó
Óatt stšdja oss pŒ hemmaplan Ð i diskussioner, hur strategier och
lobbyarbete ska byggas uppÓ.

North Swedens uttalade roller att fungera som ÓkontaktlŠnk mellan regionen och
BrysselÓ, Óatt stŠrka nŠtverkenÓ och Óatt stŠrka samarbetet pŒ hemmaplanÓ upplevs
sŒledes vara vŠl fšrankrat hos huvudmŠnnen. Kopplingen till den švergripande
mŒlsŠttningen kŠnns ocksŒ adekvat Ð Óatt Norrbotten och VŠsterbotten ska bli en
aktiv och kompetent region i EuropasamarbetetÓ.
DŠremot kan man frŒga sig vad innebšrden Šr i att vara en aktiv och kompetent
region? NŠr Šr man det? HŠr upplever vi att det finns olika tolkningar. €ven om
man Šr šverens om de švergripande mŒlen sŒ framtrŠder att olika huvudmŠn ofta har
egna fšrvŠntningar och tolkningar av mŒlens innebšrd. Med den utškade
huvudmannakretsen med universiteten och fšretagarorganisationerna, blir detta Šn
mer pŒtagligt. Man kan se detta som en mognadsfas fšr organisationen, dŠr det nu
kan vara lŠge att ta ett steg till med mŒlbilden genom att fšrsška konkretisera
innebšrden av de tvŒ delarna - aktiv och kompetent. Genom detta tror vi att
verksamheten kan bli Šnnu tydligare utŒt, men ocksŒ att det kan bidra till att klargšra
vissa spŠnningar som kan ligga i skilda fšrvŠntningar hos olika huvudmŠn pŒ vad
verksamheten ska ge pŒ kort och lŠngre sikt.
TvŒ delar som kan fungera som nycklar i dessa sammanhang Šr att North Sweden bšr
tydliggšra att deras arbete syftar till att skapa fšrutsŠttningar fšr verksamhet i
regionen, samt att ška fšrstŒelsen fšr regionens problem och mšjligheter i Bryssel
och Stockholm.

2.2 MŒlgrupper
North Sweden anvŠnder sig av en bred och ganska allmŠn definition av sin
mŒlgrupp: det Šr organisationer, myndigheter, fšretag och universitet i regionen. I
och med Šgarbreddningen med nŠringslivsorganisationerna och universiteten sŒ har
man blivit en mer tŠckande aktšr i regionen, vilket škar mšjligheten att kunna bli den
uttalade Ókugge fšr regionens utvecklingsarbeteÓ som man satt upp som mŒl att vara.
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Trots den breda definitionen ser huvudmŠnnen det naturligt att North Sweden ska
arbeta fšr Šgarna och tycker inte att man ÓmissarÓ andra aktšrer utanfšr denna grupp.
Det Šr ocksŒ genom dem som arbetet i allra hšgsta grad bedrivs. Vi bedšmer att den
allmŠnna mŒlgruppsdefinitionen fungerar bra, men vill samtidigt peka pŒ att
huvudmŠnnen i viss mŒn fungerar som ett filter till švriga aktšrer.
Breddningen av huvudmannakretsen har ocksŒ inneburit krav och šnskemŒl pŒ nya
aktiviteter och kanske delvis Šndrat fokus. Det har tagit tid fšr universiteten och
nŠringslivsorganisationerna att hitta sina roller gentemot North Sweden. Det Šr
tydligt att detta varit svŒrast mot nŠringslivet, dŠr det finns en viss frustration šver att
North Sweden inte nŒr ut till fšretagen i regionen. Vi bedšmer att detta till stor del
fortfarande handlar om skilda fšrvŠntningar pŒ vad North Sweden ska gšra. Det
kopplar ocksŒ tydligt till behovet av mer konkreta mŒlbilder som poŠngterades ovan.
Vi ser att Fšretagarnas Riksorganisation och Handelskammarens roll mer ligger i att
vara ÓpolicymakersÓ och fšretrŠda nŠringslivet i regionen pŒ det startegiska planet,
inte frŠmst pŒ projektnivŒ eller genom att fŒ med fšretag i projekt. Universiteten har
kommit lite lŠngre. De har bŠttre organisatoriska fšrutsŠttningar och bšrjar lŒngsamt
hitta en struktur internt och mot North Sweden fšr att fŒ ut mer av EU och
ramprogrammen.
€ven med en bredare huvudmannagrupp - och dŠrmed stšrre direkt mŒlgrupp - sŒ
finns det en ganska tydlig bild hos samtliga intervjuade att North Swedens
tyngdpunkt fortsatt ligger mot kommunerna och den politiska sfŠren med intressebevakning och lobbying.
VŒrt enda tillŠgg till diskussionen om mŒlgrupper Šr att North Sweden bara har pekat
ut mŒlgrupper pŒ hemmaplan. Eftersom mŒlgruppen mer eller mindre blivit entydigt
med huvudmŠnnen, sŒ tror vi att det kan finna en styrka i att ocksŒ bšrja definiera
mŒlgrupper pŒ EU-arenan och i Bryssel. SŒdana finns redan i praktiken i det
operativa arbetet. Mottagarkompetensen bšrjar bli sŒ stark pŒ hemmaplan att det Šr
mot Bryssel och EU som fokus alltmer ska ligga. Vi tror att det ligger en ganska stor
pedagogisk poŠng i att bšrja se North Sweden och mŒlgrupperna hemma som en
enhet och att man istŠllet lŠgger kraft pŒ att peka ut de mest centrala mŒlgrupperna i
Bryssel fšr regionen. Det Šr sedan dessa regionens kraft och aktiviteter ska
koordineras mot. Detta Šr inte minst viktigt att gšra om man vill ška nŠrvaron av
regionens politiker och hšgre tjŠnstemŠn i olika beslutsorgan i Bryssel.
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3. Process och genomfšrande
3.1 Tre huvuduppgifter
North Sweden arbetar idag genom de tre omrŒdena: Intressebevakning, Strategi- och
kompetensutveckling, samt Program- och projektbevakning.
Det finns ett tydlig fšrskjutning i arbetsfokus under de senaste Œren jŠmfšrt med den
fšrsta perioden. I bšrjan handlade det mer om att informera i regionen och sŠtta
regionen pŒ kartan med stšrre projekt. Idag arbetar man mindre med projekt pŒ
hemmaplan men har istŠllet bšrjat bli mer synliga i Bryssel. Under denna period har
North Swedens arbete fŒtt en mer tydlig inriktning mot det strategiska arbetet,
intressebevakning och lobbying. En viktig orsak att man kunnat minska fokus pŒ
program och projektverksamhet anses till stor del bero pŒ att mottagarkompetensen i
regionen hšjts. En stor del av program- och projektbevakning skšts ocksŒ idag
genom hemsidan som fŒr bra kritik och har en hšg besšksfrekvens.
BŒde inriktningen pŒ de tre omrŒdena och fšrskjutningen av fokus bedšms som riktig
av huvudmŠnnen. Den politiska sfŠren har dock lŠttare att se den direkta nyttan av att
tyngd lŠggs pŒ lobbying, direktiv och lagstiftning som kan beršra regionen i
framtiden. Intressebevakning och lobbying har tagit en stor del av North Swedens
resurser under perioden, inte minst genom arbetet med den framtida regionalpolitiken.
En grov uppskattning om hur North Swedens tidsmŠssiga resurser fšrdelar sig mellan
omrŒdena Šr att ca 40 % ligger pŒ strategier och kompetens, 40 % pŒ intressebevakning och ŒterstŒende 20 % pŒ programbevakning.
Det finns en stor samstŠmmighet hos huvudmŠnnen kring vikten av att det
strategiska arbetet utvecklas ytterligare i regionen och att nŠtverken mot EU stŠrks.
North Sweden anses hŠr ha en viktig roll fšr att ška kompetensen, och fšr att formera
samarbeten i regionen och i fšrlŠngningen kunna arbeta strategiskt mot EU.
Det rŒder sŒledes en bred enighet om att dagens drivna linje Šr riktig. Det man dock
kan frŒga sig Šr om det i fortsŠttningen finns en given fšrdel och logik i att dela in
verksamheten i de tre huvuduppgifter. I och med den škade kunskapsnivŒn pŒ
hemmaplan sŒ blir det naturligt att de strategiska frŒgorna fŒr škat fokus. Det krŠvs
strategi- och kompetensutveckling bŒde fšr att bedriva det politiska arbetet och fšr
att rigga bra projekt pŒ hemmaplan. Det blir dŠrmed lŠtt sŒ att omrŒdet Óstrategi- och
kompetensutvecklingÓ i realiteten glider in i de švriga tvŒ.
Genom intervjuerna kan vi alltmer se att det man vill att North Sweden ska verka fšr
handlar dels om den politiska dimensionen dŠr lobbying blir allt mer central, och dels
om konkreta program och projekt inom omrŒden dŠr regionen har spetskompetens
och inom program som Šr nya och okŠnda i regionen. Det Šr dŒ mšjligt att strategioch kompetensutveckling istŠllet ska ses som det verktyg man anvŠnder sig av fšr att
nŒ framgŒng inom bŠgge dessa omrŒden.
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3.2 Verksamhetens sakomrŒden
De tre uppgifterna kan betraktas som arbetssŠtt som sedan vŠvs in i olika grad i de
sakomrŒden som North Sweden arbetar med. Den allmŠnna bedšmningen Šr att dessa
tŠcker in det som huvudmŠnnen i stora drag betraktar som viktigt. De Šr breda men
det finns ocksŒ en kŠnsla av bra flexibilitet dŠr innehŒllet och fokus Šndras med EU:s
agenda.
Den framtida regionalpolitiken har haft ett naturligt stort fokus i regionen under
perioden. Detta arbete tillsammans med kommunikationsfrŒgorna Šr de omrŒden som
tydligast sticker ut i intervjuerna och dŠr man bedšmer att North Sweden spelar en
viktig roll fšr regionen.
MiljšomrŒdet tillsammans med nŠringslivsomrŒdet och forskning ses ocksŒ som
mycket angelŠgna ur strategisk synpunkt. Det har dŠremot funnits fler frŒgetecken
kring den direkta nyttan med den Nordliga dimension och Framtidskonventet. Delvis
kopplat till detta nŠmns ocksŒ Barentsregionen. NŒgra stŠller sig frŒgan om det Šr
strategiskt rŠtt att rikta sŒ mycket fokus och kraft hŠr, nŠr det mesta sker inom EU
och inte minst kopplat till de nya ansškarlŠnderna.
Inom NŠringslivsomrŒdet och forskning finns det en bred enighet hos huvudmŠnnen
om behovet att kunna prioritera inom regionen. Det anses rŠtt att arbeta med
strategier samlat fšr hela regionen, utgŒende frŒn ett Triple Helix-perspektiv. Flera
trycker pŒ att detta Šr enda sŠttet att fŒ utdelning i Bryssel. En enad hemmafront ger
argumenten en stšrre tyngd. SvŒrigheten ligger i att kunna samla sig internt. HŠr
anses North Sweden spela en viktig roll bŒde som samordnade och strategisk part i
flera fall, inte minst šver lŠnsgrŠnser.
Vi vill uppmŠrksamma risken i att ŠmnesomrŒdena blir fšr breda, i takt med att
agendan Šndras eller fokus fšrskjuts sŒ Šr det lika viktigt att vŒga prioritera bort
gamla omrŒden och slŠppa in nya i North Swedens verksamhetsplan. Detta anser vi
vara en central nyckel fšr framgŒng fšr att en sŒ pass slimmad organisation som
North Sweden ska kunna fungera.

3.3 Bedšmning av genomfšrande
Vi kan konstatera att den sammantagna bilden Šr att huvudmŠnnen Šr nšjda med
North Swedens genomfšrande och fšrmŒga att lšsa uppgifterna. FrŒn personalens
sida ser man ocksŒ att kompetensen hos huvudmŠnnen škad markant šver tiden,
vilket de ser som en viktig orsak till att dialogen blivit skarpare och mer konstruktiv
mellan huvudmŠnnen och personalen. Initiativen škar frŒn huvudmŠnnen Šven om
den allmŠnna bilden fortfarande Šr att det Šr North Sweden som driver det mesta
arbetet pŒ hemmaplan. I nŠsta steg handlar det framfšrallt om att regionen mŒste
fšrflytta positionerna till Bryssel - visionen ska vara att Bryssel ocksŒ ska bli
hemmaarena fšr regionens politiker.
Det finns en devis inom politiken som vi tycker passar vŠl in i North Swedens sŠtt att
arbeta. Den Šr att Ópoltik och lobby till 90 % handlar om hemarbeteÓ. North Swedens
arbete gŒr i mŒngt och mycket ut pŒ att delta och nŠtverka aktivt i hemmaregionen
fšr att skapa samsyn och i fšrlŠngningen fšrhandlingsplattformar gentemot svenska
8
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staten eller Bryssel. Detta gšr man i mŒnga olika former och det Šr avgšrande att
organisationen ršr sig ledigt inom regionen. Det finns idag en bild av North Sweden
som en neutral regional aktšr dŠr ovanliga samarbeten Šr mšjligt.
I denna utvŠrdering har vi inte sett att det funnits behov av att detaljstudera alla
aktiviteter som genomfšrts inom ramen fšr North Sweden under den gŒngna
perioden. Det viktigaste skŠlet Šr att samtliga huvudmŠnnen upplever att
verksamheten fungerat bra šver lag. Hade det funnits frŒgetecken kring denna helhet
eller genomfšrandet inom nŒgot speciellt omrŒde hade det varit stšrre anledning att
gšra en djupare aktivitetsanalys och hur man anvŠnt sina resurser. Ytterligare ett
praktiskt skŠl Šr att denna information inte funnits enkelt sammanstŠlld i dagslŠget
inom organisationen
Ett bra sŠtt att fŒnga upp hur genomfšrandet sett ut Šr om man kan koppla aktiviteter
inom olika omrŒden mot nedlagd tid och resurser. De anstŠllda har idag inget krav pŒ
sig att fšra nŒgon form av tidsredovisning, men detta Šr nŒgot som vi tycker att man
bšr fundera šver vid en fortsŠttning. I denna utvŠrdering fanns mindre anledning att
gšra en fšrdjupad genomfšrande- och aktivitetsanalys, medan det kan vara mer
angelŠget i framtiden. En form av resurs- och tidsredovisning kopplat till olika
aktivitetsomrŒden skulle underlŠtta detta betydligt. Detta ska ocksŒ ses som ett stšd
fšr de som arbetar att gentemot huvudmŠnnen faktiskt kunna peka pŒ var
organisationen lŠgger sin tid och resurser, vilket skulle kunna redovisas i de Œrliga
verksamhetsberŠttelserna.

3.4 Organisation
Organisationen fungerar bra i dagslŠget. BŒde enkŠt och intervjuer ger vid handen att
organisationen funnit sina former och att det arbete som utfšrs i Bryssel och pŒ
hemmaplan utfšrs kompetent och pŒ ett tillfredstŠllande sŠtt. Naturligtvis sŒ finns det
synpunkter pŒ detaljer och Œsikter om hur organisationen arbetar men det bestŒende
intrycket frŒn utvŠrderingen Šr att huvudmŠn och kunder Šr nšjda med den
verksamhet som bidrivs liksom dess organisatoriska former inom ramen fšr North
Sweden.
Ett andra konstaterande Šr att med nuvarande arbetsuppgifter, sakomrŒden och
fšrvŠntningar frŒn huvudmŠnnen Šr organisationen dimensionering nšdvŠndig fšr att
lšsa den Œlagda uppgiften. Utredningens bedšmning Šr sŒlunda att det inte gŒr att dra
ner pŒ verksamheten utan att antalet uppgifter minskar. Arbetsbelastningen pŒ
personalen Šr relativt hšg men bedšms av personalen sjŠlv som rimlig. Ingen av
huvudmŠnnen har heller direkt uttryckt en šnskan om att dra ned pŒ verksamheten,
tvŠrtom sŒ finns det flera av huvudmŠnnen som uttrycker šnskan om att nŠrvaron pŒ
den internationella arenan fšr de tvŒ regionerna snarare mŒste ška Šn minska i
framtiden.
VŒr bedšmning Šr vidare att organisationens personella fšrdelning med tvŒ heltider i
Bryssel samt en i UmeŒ respektive LuleŒ Šr en bra fšrdelning. Med tanke pŒ att
arbetet med tiden blivit alltmer politiskt och lobbyinriktat Šr nŠrvaron i Bryssel
likavŠl som en god fšrankring pŒ hemmaplan helt nšdvŠndig. Som vi varit inne pŒ
tidigare kan man endast pŒverka en frŒgestŠllning pŒ ett framgŒngsrikt sŠtt fšrst nŠr
man har en enad hemmafront. PŒverkan kan bara Œstadkommas genom en god
fšrstŒelse av de aktuella sakfrŒgorna bŒde pŒ hemmaplan och i Bryssel. Att
9
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fšrdelningen mellan Brysselverksamhet och hemmaverksamhet idag tycks vara
rimlig understryks ocksŒ av intervjuerna. De flesta representanter fšr huvudmŠnnen
bedšmer fšrdelningen som rimlig, nŒgra vill fšrstŠrka i Bryssel medan andra vill
fšrstŠrka pŒ hemmaplan. Detta sagt vill vi dock poŠngtera att om verksamheten skall
utškas och stŠrkas personellt sŒ Šr det sannolikt i Bryssel.
Den satsning som organisationen gjort som innebŠr att olika handlŠggare tilldelats
vissa ŠmnesomrŒden bedšmer vi vidare som lyckad av flera olika skŠl. Som tidigare
nŠmns ger det personalen mjšlighet att fšrdjupa sig kompetensmŠssigt, fšrstŒelsen
fšr frŒgorna och deras hantering i bŒde Bryssel och pŒ hemmaplan har škat i
organisationen. Som en fšljd av detta har ocksŒ North Swedens legitimitet škat, bŒde
gentemot organisationer i Bryssel och Stockholm samt mot relevanta aktšrer i Norroch VŠsterbotten. Organisationen har genom denna satsning blivit betydligt
intressantare som motpart och medspelare Œt bŒda hŒll. Dessutom bedšmer vi att
sakindelningen bidrar till att skapa ett lŠnsšvergripande tŠnkande. Varje Šmne
hanteras av en person fšr bŒda lŠnens rŠkning. Nackdelen kan fšrstŒs vara att
handlŠggarna riskerar att fŒ mindre kontakt med relevanta aktšrer i Ódet andra lŠnetÓ.
VŒr bedšmning Šr dock att denna problematik i huvudsak kunnat hanteras pŒ ett
tillfredsstŠllande sŠtt, det Šr dock nŒgot som kontinuerligt mŒste uppmŠrksammas av
personalen.
Om huvudmŠnnen beslutar sig fšr att fšrlŠnga verksamheten efter 2003 Œrs utgŒng
finns enligt utredningens uppfattning fšrutsŠttningar fšr kunna bibehŒlla personalen.
Personalen upplever sjŠlva arbetet som stimulerande och intressant och tycker att den
interna organisationen av arbetet fungerar vŠl i dagslŠget.

3.5 Styrelsen
Styrelsearbetet fungerar i huvudsak pŒ ett tillfredstŠllande sŠtt. Att inte alla
huvudmŠn Šr representerade, utan bara sju stycken har accepterats som arbetsmetod.
Huvudmannaintervjuerna ger ocksŒ vid handen att styrelsen lyckas med att
sammanvŠga de olika huvudmŠnnens olika Šgardirektiv till en fungerande
verksamhetsplan. Norrlandsfonden bedšms vidare vara en korrekt aktšrer fšr
ordfšrandeposten framfšrallt mot bakgrund att organisationen Šr geografiskt neutral
och kan bidra till att frŠmja det lŠnsšvergripande arbetssŠttet.
Det finns dock synpunkter frŒn huvudmŠnnen pŒ ett par omrŒden nŠr det gŠller
styrelsearbetet. Fšr det fšrsta upplevs informationen frŒn styrelsen som knapphŠndig.
Det finns en šnskan, i synnerhet bland huvudmŠn som inte representeras i styrelsen,
om mer utfšrlig information om vad som diskuterats och Šr aktuellt inom
organisationen. Fšr det andra har det funnits en tendens till att styrelsemštena ibland
kommit att anta karaktŠren av informationsmšte dŠr personalen informerar
huvudmŠnnen och dŠr den strategiska diskussionen blir marginell. Till en del kan det
hŠr fšrklaras genom att personalen har stšrre kŠnnedom om aktuella sakfrŒgor Šn
styrelseledamšterna Ð som inte besitter samma specialistkompetens. Till en del kan
det ocksŒ fšrklaras genom att dagordningarna infšr styrelsens mšten inte anses
komma i tillrŠckligt god tid fšr att hinna fšrankra en Œsikt i den egna organisationen.
En tydligare agenda fšr mštena med beslutspunkter som kommer i mycket god tid Šr
sŒledes ett šnskemŒl som lŠggs fram av flera huvudmŠn.
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Fšr att fšrbŠttra mšjligheterna till mer strategisk diskussion och specialistkunskap
skulle man kunna komplettera styrelsen med exempelvis tvŒ externa experter som Šr
specialister pŒ EU och dess beslutsapparat. Experterna behšver i sŒdana fall inte
nšdvŠndigtvis komma frŒn regionen. Styrelsen skulle dŒ komma att pŒminna mer om
en sedvanlig bolagsstyrelse.

3.6 €garrŒdet och Europaforum
€garrŒdet har funnit sina former och fungerar i nulŠget bra. UtvŠrderingens
bedšmning Šr dessutom att det kommit att bli en fungerande arena fšr dialog šver
lŠnsgrŠnsen, vilket inte minst varit vŠsentligt. Att verksamheten som helhet funnit
sina former kan ocksŒ utlŠsas av att Šgardirektiven som lŠggs fram pŒ ŠgarrŒdet med
tiden kommit att jŠmkas samman och blivit alltmer homogena.
EuropaForum har tillkommit under Œr 2001 och Šr ett dialogforum fšr tjŠnstemŠn och
politiker i de fyra nordligaste lŠnen. SakfrŒgemŠssigt har diskussionen fokuserats pŒ
frŒgor ršrande EU:s framtida regionalpolitik. Forumet har haft stor betydelse fšr
North Sweden inte minst fšr att det givit genklang i Bryssel och gemensamma
positionspapper givit en god plattform fšr lobbyarbetet. Dessutom har regionernas
politiker kommit att bli mer kunniga i EU-frŒgor, bl.a. genom det s.k.
rapportšrsskapet. Det hŠr Šr betydelsefullt eftersom politikerna mer aktivt kan delta i
den politiska delen av lobbyarbetet Ð vilket Šr nšdvŠndigt fšr att nŒ resultat. Ett
konstaterande som bšr gšras Šr att North Sweden rent operativt drar ett tyngre lass Šn
Midsweden i detta arbete. VŠsternorrland och JŠmtland fŒr sŒledes en del draghjŠlp
via North Sweden i det rent praktiska arbete som fšljer i spŒren pŒ Europaforum,
mšjligen skulle man hŠr kunna šppna fšr kšp av tjŠnster frŒn de tvŒ mellannorrlŠndska lŠnen
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4. Resultat- och effektanalys
Effekt- och resultatmŠtning av en organisation som arbetar frŠmst med att pŒverka
fšrutsŠttningar och politiska beslut som ršr regioner Šr minst sagt komplex. Huruvida
North Sweden har pŒverkat den ena eller den andra formuleringen i ett svenska
positionspapper frŒn regeringen eller ett kommissionsdokument kommer alltid att
vara en frŒga om skšnsmŠssig bedšmning. Dessutom Šr det i nŠsta steg vanskligt att
avgšra hur den aktuella skrivningsfšrŠndringen pŒverkat fšrutsŠttningarna fšr
verksamhet i Norr- och VŠsterbotten och inte minst hur detta kan vŠrderas ur
monetŠr synvinkel.
VŒr effektutvŠrdering baseras dŠrfšr i huvudsak pŒ mjuka vŠrderingar frŒn
huvudmŠnnen (intervjuerna) och kunderna (enkŠtsvaren).
Fšrst och frŠmst kan det konstateras att organisationen anses bidra positivt till
kompetens och kunnande om EU i regionen. Kompetensbasen i de tvŒ lŠnen har škat
markant sedan den fšrra utvŠrderingen. North Sweden har dŠrmed kommit att bidra
till att gšra regionen mer kompetent som ingŒr i den švergripande mŒlsŠttningen.
OcksŒ aktiviteten har škat i regionen i EuropafrŒgor, inte minst Šr Europaforum ett
tecken pŒ detta. HuvudmŠnnen och de organisationer de representerar ser
EuropafrŒgorna som allt viktigare och en prioritering av dessa frŒgor under senare Œr
Šr tydligt. En brasklapp Šr dock att aktiviteter frŒn huvudmŠnnens sida direkt i
Bryssel fortfarande Šr fšr fŒ. Ett stšrre direkt deltagande i olika arbetsgrupper och
paneuropeiska organisationer Šr šnskvŠrt frŒn huvudmŠnnens m.fl. sida.
North Sweden har ocksŒ blivit en neutral arena fšr lŠnsšvergripande strategiska
diskussioner. Den rollen Šr en viktig effekt eftersom det Šr ett av fŒ fora dŠr
utvecklings- och framtidsfrŒgor diskuteras pŒ ett švergripande plan, pŒ kontinuerlig
basis, med en bred krets av partnerskapet representerat. En konkret effekt av detta Šr
ocksŒ att regionerna fšrmŒtt att samla sig i vissa specifika frŒgor som exempelvis
regionalpolitik och kommunikationer.
NŠtverken bŒde i Bryssel och pŒ hemmaplan har ocksŒ vuxit sedan det fšrra
utvŠrderingstillfŠllet. Idag konstaterar mŒnga att ÓvŠnnernaÓ och kontaktlŠnkarna
bŒde i Bryssel och Stockholm blivit fler. North Sweden har ocksŒ blivit en aktšr som
man rŠknar med Ð speciellt inom hjŠrtefrŒgorna Ð bŒde i Bryssel och i
regeringskansliet. Man finns sŒledes med pŒ kartan inom bl.a. regionalpolitiken och
kommunikationsfrŒgorna. €ven pŒ hemmaplan bjuds representanter in som en
naturligt sparringpartner inom vissa sakfrŒgeomrŒden. Denna viktiga effekt bedšms
vara nŠra kopplad till att ŠmnesomrŒdena delats upp pŒ handlŠggarna, vilket som
helhet ocksŒ gjort organisationen mer kompetent.
Ett omrŒde dŠr effektdiskussionen Šr sŠrskilt intressant Šr inom utveckling av
nŠringslivet i regionerna. Utredningens uppfattning Šr att det North Sweden
framfšrallt kan bidra med Šr att sška fšrbŠttra mšjligheterna att driva fšretag i
regionen pŒ lŒng sikt. FšrvŠntningsbilden frŒn nŠringslivet har kanske mer speglats
av deltagande i enskilda konkreta projekt frŒn fšretagens sida, vilket ocksŒ Šr en del
av arbetet. VŒr uppfattning Šr dock att den vŠsentliga effekten av arbetet handlar om
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att pŒverka fšrutsŠttningarna fšr att driva verksamhet. NŠringslivsorganisationernas
roll blir dŠrmed att vara med och avgšra vilka regelverk och frŒgor som bšr pŒverkas
och som har betydelse fšr regionen. Denna uppfattning hŒller successivt pŒ att vŠxa
fram hos nŠringslivets organisationer vilket Šr bra. En nšdvŠndig byggsten fšr att
detta arbetssŠtt skall fungera Šr dock att de offentliga aktšrerna och inte minst
politikerna vŒgar lyssna och ta hŠnsyn till nŠringslivsorganisationernas Œsikter.
Organisationerna mŒste bli en likvŠrdig partner i policysammanhang vid
fšrankringen av hur det regionala utvecklingsarbetet skall bedrivas.
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5. Slutsatser och rekommendationer fšr framtiden
I de fšljande kommer vi i punktform att slŒ fast de huvudsakliga slutsatserna frŒn
utredningen, samt ge en del fšrslag och rekommendationer infšr en fortsatt
verksamhet.

5.1 Generella slutsatser
•
•
•
•
•

Verksamheten bšr fortsŠtta efter 31 december 2003
Det finns en bred samsyn kring behovet av en fortsŠttning pŒ North Swedens
verksamhet i regionen.
Verksamheten fungerar bra idag.
Nuvarande omfattning pŒ verksamheten Šr nšdvŠndig fšr att uppfylla
huvudmŠnnens fšrvŠntningar
Det Šr centralt att organisationen finns representerade personellt bŒde i Bryssel
och pŒ hemmaplan i de bŠgge lŠnen.

5.2 Om mŒl och mŒlgrupper
•
•
•
•
•

North Swedens švergripande mŒl och roll Šr bra.
Det finns dock behov av att komplettera och konkretisera mŒlen nŒgot.
Framfšrallt kopplat till begreppsparen Ð aktiv och kompetent.
Ett kompletterande mŒl bšr vara att Óskapa fšrutsŠttningar fšr verksamhet i
regionenÓ. Med en sŒdan utgŒngspunkt bšr fšretagsorganisationerna mera
betrakta sin roll som ÓpolicymakersÓ i regionen.
Det finns en stor fšrdel och styrka i det breda huvudmannaskapet i North
Sweden. Det ger ocksŒ stšrre legitimitet i arbetet mot mŒlgrupperna bŒde pŒ
hemmaplan och i Bryssel.
I en fšrlŠngning bedšmer vi att det skulle ligga en styrka i att North Sweden Šven
definierade olika mŒlgrupper i Bryssel. Detta fšr att tydliggšra pŒ hemmaarenan
vilka som Šr de centrala motaktšrerna i de lobbyarbete som bedrivs. Det skulle
framfšrallt vara en fšrdel vad gŠller att koordinera politikers och tjŠnstemŠns
aktiviteter i Bryssel.

5.3 Om inriktning
•
•
•

•
•

Det finns synergier fšr North Sweden att fortsatt arbeta tŠtt med lobbying och
den politiska nivŒn, och med den mer konkreta projekt- och programnivŒn.
Det strategiska arbetet har blivit viktigare pŒ hemmaplan och samtidigt blir det
alltmer integrerat i bŒde policyarbetet och program-/projektarbetet.
VŒrt fšrslag Šr att man švergŒr till att arbeta genom tvŒ huvudsakliga
verksamhetsomrŒden. Dels lobby, politik och pŒverkan som allmŠnt kallas fšr
intressebevakning i dagslŠget, dels program- och projektnivŒn med fokus pŒ
regionens startegiska utvalda omrŒden.
Det tidigare omrŒdet Strategi- och kompetensutveckling blir istŠllet en plattform
och verktyg fšr att nŒ framgŒng pŒ bŒda dessa omrŒden.
Fokus fšr sakomrŒdena Šndras med Brysselagendan. Det Šr dŠrfšr av stor
betydelse att North Sweden hela tiden arbetar fokuserat. Fler bollar att hŒlla i
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•

luften Šn idag ska man inte ha, snarare finns anledning att ytterligare koncentrera
och vŠlja bort omrŒden dŠr det inte finns naturligt tryck frŒn huvudmŠnnen och
regionen. Fora av typen EuropaForum Šr av utomordentlig betydelse och bšr
stŠrkas/etableras pŒ fler omrŒden.
Det finns en bred samsyn kring arbetssŠttet att formera regionala strategier
utifrŒn regionens starka kluster och spetsomrŒden inom forskning och nŠringsliv.
Det Šr framfšrallt inom ramen fšr dessa strategier som enskilda fšretag kommer
med i det konkreta arbetet. NŠringslivsorganisationerna ska framfšrallt finnas
med mer i den policyinriktade delen av processen.

5.4 Om organisationen
•
•
•
•
•
•

Dagens organisation har rŠtt volym och rŠtt fšrdelning mellan Bryssel och
hemma.
Personalintensiteten i Bryssel fŒr inte fšrsvagas.
Den lŠnsšvergripande funktionsindelningen fungerar bra och bšr fortsŠtta.
EuropaForum upplevs fungera bra och ha blivit en bra part och kravstŠllare fšr
North Swedens konkreta arbete inom den framtida regionalpolitiken. Detta arbete
bšr utvecklas vidare.
Styrelsearbetet fungerar. Ett sŠtt att fŒ in nya kunskaper och dimensioner i EUarbetet kan vara att utška styrelsen med tvŒ expertkompetenser inom EUlobbying eller liknande.
Tidsredovisning fšr personalen Šr ett bra sŠtt att koppla nedlagd tid och resurser
till prioriterade aktiviteter.

5.5 Om eventuell framtida geografisk breddning
Vi har blivit ombedda att beršra frŒgan om en framtida breddning av North Swedens
geografiska omrŒde att tŠcka Šven JŠmtlands- och VŠsternorrlands lŠn. FrŒgan har
inte haft nŒgon direkt koppling till sjŠlva utvŠrderingen av North Swedens
verksamhet under denna period och behandlas dŠrfšr inte heller i analysdelarna.
FrŒgan har dock diskuterats med huvudmŠnnen och nedan ges avslutningsvis vŒr
bedšmning av lŠget.
•

•
•
•
•

En geografisk breddning fŒr inte vara ett alternativ fšr att genomfšra en
smygbesparing. Vi ser inte att en geografisk breddning skulle kunna innebŠra
nŒgra stšrre ekonomiska besparingar. Fšr att fŒ en fungerande verksamhet krŠvs
tvŒ nya huvudkontor. Det sociala omrŒdet tillkommer ocksŒ verksamheten.
En breddning gšr det troligen omšjligt att behŒlla sakomrŒden som idag, och gšr
det svŒrt rent praktiskt att arbeta lŠnsšvergripande. En ny intern organisation
skulle krŠvas vid en breddning.
Fšr att en breddning ska fungera menar vi att Y- och Z-lŠn i princip mŒste in med
lika mycker resurser som North Sweden har i dagslŠget.
Vi kan konstatera att frŒgan om breddning inte upplevs som en huvudfrŒga hos
Šgarna och de stŠller sig rŠtt neutrala till en breddning. Det finns bŒde fšr- och
nackdelar.
VŒrt fšrslag Šr att North Sweden inte strŠvar efter ett samgŒende och breddning i
en nŠrperioden utan konsoliderar den organisation och verksamhet som man
byggt upp. Samtidigt fšreslŒr vi att man šppnar fšr ett fšrdjupat samarbete med
EuropaForum som bas inom fler omrŒden. En ytterligare variant kan vara att
North Sweden šppnar upp mšjligheten till tjŠnstfšrsŠljning till Y och Z lŠn.
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Bilaga 1: Intervjulista:
HuvudmŠn
FR Norrbotten
FR VŠsterbotten
Norrlandsfonden,
LŠnsstyrelsen Norrbotten
LŠnsstyrelsen VŠsterbotten
Landstinget Norrbotten
Landstinget i VŠsterbotten
Kommunfšrbundet i Norrbotten
Kommunfšrbundet i VŠsterbotten
Handelskammaren Norrbotten
Handelskammaren VŠsterbotten
LuleŒ Tekniska Universitet
LuleŒ Tekniska Universitet
UmeŒ Universitet

Bertil Eriksson Ordf (styrelsen)
Torbjšrn Halvardsson, Dir
Lars-Olov Sšderstršm (styrelsen)
Hans Groth, Int. Kontakter
Svenerik Sahlin, NŠringslivschef (styrelsen)
Kent …gren, LandstingsrŒd
Inge Andersson LandstingsrŒd
Kurt A Larsson, Ordf
Jan-Erik Lundberg, Dir
Jonas Lundstršm, Dir
Roger Estefors, Dir (styrelsen)
Lars Wikman, Handl. EUfrŒgor
Lennart Karlsson Vice rektor, (styrelsen)
Ulf Edlund, Vice rektor

Personal:
Anna Olofsson
Jeanette Nilsson
Mats Falck
Peter Jšrgensen

Bryssel
LuleŒ
UmeŒ
Bryssel

EnkŠt:
KS Ordf/KommunalrŒd i kommuner (1 per kommun) i Norrbottens och
VŠsterbottens lŠn
NŠringslivsansvariga i kommuner i Norrbottens och VŠsterbottens lŠn
Prefekter vid UmeŒ Universitet och LuleŒ Tekniska Universitet
Fšretagarnas Riksorganisation, Lokalkontor i Norrbottens och VŠsterbottens lŠn
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Bilaga 2: EnkŠtundersškning

IngŒr som bilaga till huvudrapporten:

UtvŠrdering av North Swedens
verksamhet Œren 2000-2003

EnkŠten skickades ut till fšljande mŒlgrupper via internet:
•
•
•
•

KS Ordf/KommunalrŒd i kommuner (1 per kommun) i Norrbottens och
VŠsterbottens lŠn
NŠringslivsansvariga i kommuner i Norrbottens och VŠsterbottens lŠn
Prefekter vid UmeŒ Universitet och LuleŒ Tekniska Universitet
Fšretagarnas Riksorganisation, Lokalkontor i Norrbottens och VŠsterbottens lŠn

Syftet var att fŒnga upp dessa gruppers synpunkter om vikten av Internationalisering
och EU-arbete, samt Œsikter och vetskap om North Swedens verksamhet.
Den totala mŒlpopulationen var 162 personer och svarsfrekvensen blev 49 %.
Fšrdelningen inom grupperna var:
• Kommun, totalt 58 personer, svarsfrekvens 62 %
• FR lokalkontor, totalt 29 personer, svarsfrekvens 41 %
• Universitet, totalt 75 personer, svarsfrekvens 41 %
Resultaten frŒn enkŠten har vŠgts samman och bedšmts och ingŒr i de presenterade
resultaten hos huvudrapporten: UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren
2000-2003

EuroFutures AB
Februari 2003
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