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Regionen och EU?

I avhandlingen studeras regionala aktörers uppfattningar och attityder till 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor. För att hantera EU-frågor etableras ofta 
regionala representationskontor i Bryssel. Ett av de största och framgångsrikaste 
regionala kontoren i Bryssel var West Sweden som representerade västsvenska 
kommuner och regioners intressen i EU. År 2011 inleds en intern diskussion bland 
dess medlemmar om hur kontoret bör utvecklas för att möta nya utmaningar 
i en föränderlig omvärld. Diskussionerna är intensiva, och något överraskande 
beslutar dess medlemmar att lägga ned verksamheten ett par år senare.

I avhandlingen analyseras diskussionen utifrån ett europeiseringsperspektiv. Med 
hjälp av en analysram som definierar tre dimensioner av europeiseringsprocesser 
identifieras tre olika positioner i diskussionen; en download-, upload- respektive 
sammanhållen position.

Det kan vara frestande att förstå West Swedens nedläggning som ett uttryck 
för att subnationella aktörer ”drar sig tillbaka” och föredrar aktiviteter inom 
nationalstatens domäner. Avhandlingen argumenterar för att så är inte fallet. 
Nedläggningen av West Sweden förstås som en konsekvens av ökade spänningar 
mellan regionala aktörer som anammar ett download- respektive upload-
orienterat förhållningssätt. 
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Abstract 
This thesis explores perceptions and preferences on regional action in EU-related frameworks 
among regional actors in Western Sweden. Building upon the literature on Europeanization 
and the Fusion approach, three dimensions of Europeanization are clarified and explored– 
download, upload and crossload – and together with a set of five variables that constitute the Micro 
Fusion Framework; a comprehensive analytical tool is developed. The thesis analyzes the intense 
debate among the members of West Sweden that took place from 2011 to 2013 that focused 
on how to functionally organize the regional office in Brussels in order to meet future 
challenges in a changing world. Surprisingly, the members eventually decided to terminate 
their cooperation and close the jointly owned office in Brussels in spite of the fact that it has 
been widely regarded as successful and effective. Amongst other things, the thesis identifies 
the diversity of perspectives among regional actors in Wester Sweden on how to best handle 
EU-affairs. This variety of perceptions and preferences is understood in terms of three 
positions on regional action; a download-, upload- and a coherent oriented position. Finally, 
the thesis presents the empirical findings and discusses in relation to three fusion scenarios, 
infusion, defusion and clustered fusion. 

Even if, at a first glance, the termination of West Sweden might be understood as a process of 
defusion, the thesis argues that it rather should be understood as a continuing process of 
reconfigured Europeanisation among regional actors in Western Sweden. In particular, 
Gothenburg city, the largest city in Western Sweden that established an own office within the 
premises of West Sweden in 2008, redefined its key interests in EU-affairs and sought a 
stronger political presence in Brussels via upload-activities that promote and transmit their 
political priorities into the EU policy-making procedures. Since the thesis found that a large 
proportion of the members also pursued a download-oriented position, this redefinition 
challenges West Sweden as a functional arena for regional action.   

In terms of Micro Fusion Framework, the dynamics shaping why West Sweden was finally 
regarded as a dysfunctional arena for regional action are explained by a shift of attention and 
action among regional actors in Western Sweden that led to pressure for further institutional 
adaptation in order to meet the demand of how ‘to get the best out of the EU’. Further, this 
redefinition of how to handle EU-affairs within the upload-oriented position was 
accompanied by positive attitudes towards the potential to bypass the state and thereby pursue 
regional priorities directly in Brussels given the compound nature of the EU. In contrast, 
those regional actors that are found to be more download-oriented often question the benefits 
of uploading activities in practice and advocate close relations to the state. A coherent 
oriented position recognizes the importance of activities related to both of the vertical 
dimensions of Europeanisation.  

Key-words: Europeanization, Europeanisation, Fusion approaches, Macro Fusion Thesis, 
Micro Fusion Framework, Multilevel Governance, Regional action, Western Sweden regions, 
West Sweden,  

  



 
 

 

  



 
 

Förord 
Denna avhandling har kommit till under ömsom kämpiga, ömsom oändligt 
inspirerande år vid Karlstads universitet. Många är de som på ett eller annat sätt 
bidragit till dess fullbordan. Efter drygt tio år som universitetsadjunkt gavs jag 
denna möjlighet att genomföra detta doktorandprojekt. Inte sällan har min tro 
på detta projekt sviktat men flera personer har funnits i min närhet som gett 
mig de uppmuntrande ord som så väl behövts. Tre personer framstår som 
speciellt viktiga. Jag har trojkan Hans Lödén, Curt Räftegård och Lee Miles att 
tacka för oerhört mycket, speciellt under projektets inledande fas. De 
konstruktiva och kreativa dialogerna vi haft har fungerat som en viktig 
intellektuell drivkraft. Jag vill specifikt tacka Curt Räftegård som under sin tid 
som dekan för fakulteten tog beslutet om att formellt göra mig till doktorand. 
Genom att omfördela outnyttjade medel, tillsammans med projektmedel från 
Region Värmland samt ett engångsstöd från Svenska nätverket för 
Europaforskning i Statsvetenskap (SNES), skapades förutsättningar som var 
nödvändiga för att jag skulle kunna antas som doktorand. Tack vare ett starkt 
stöd från ledningen för institutionen för samhälls- och kulturvetenskap har 
sedan mitt projekt kunnat genomföras. Tack för detta P-O Fjällsby, Arne 
Larsson och Anders Broman.  Mina handledare är förstås värda ett speciellt 
tack för att ha stått ut med mig under dessa år. Den inspiration som min 
huvudhandledare Lee Miles bidragit med kan inte överskattas. Lees fantastiska 
förmåga att sätta saker i ett teoretiskt sammanhang och bidra med ett teoretiskt 
tänk saknar motstycke. Att få vara vän med Lee (och hans familj) är en ynnest 
som skänkt mig stor glädje. Mina andra två handledare, Mikael Granberg och 
Malin Stegmann McCallion, har båda visat stort tålamod och engagemang och 
har kunnat inspirera mig, var och en på sitt eget vis. 

Under resans gång har flera kommentatorer bidragit med kritiska och 
konstruktiva kommentarer. Tack för det: Jacob Skovdal, George Edwards, 
Stelios Stavridis, Marius Guderjan, Lars Nicklasson, P-O Norell samt Jörgen 
Johansson. Har jag glömt någon, ber jag om ursäkt för det. Jag måste givetvis 
även tacka alla på ämnet, institutionen och centrum för forskning om regionala 
samhällsbyggen för givande samtal och diskussioner. Tack för alla tankar som 
varit till stor hjälp. 

Ett speciellt tack riktas till kartkonstruktören Jan-Olov Andersson, som 
förutom kartor, bidragit med uppskattade kommentarer, ofta över ett glas öl. På 
tal om öl, bör även ett tack riktas till Bishop Arms i Karlstad som bidragit med 
en kreativ miljö för kritiska tankar, samt några pints inspiration. Jag tillhör den 



 
 

typen av författare som gärna sitter i offentliga miljöer med människor runt mig 
när jag tänker och skriver. En annan sådan miljö har varit Wayne’s Coffee, vid 
Stora torget, där jag suttit långa stunder vid min dator, och smuttat på Jelals 
goda cappuccino. 

Det är kutym att i förordet harangera nära och kära i sådana här sammanhang. 
Vem är jag att sätta mig över sådana traditioner? Under många år har jag haft 
det ärligt underbara nöjet att dryfta mina våndor, problem och glädjeämnen för 
den mest godhjärtade, klarsynta och konstruktivt kritiska människa jag känner. 
Även om vi inte lyckades nå målsnöret tillsammans, kommer våra resor, samtal 
och minnen att värma mitt hjärta för resten av mitt liv. Tack för denna tid Frida 
och lycka till på din fortsatta resa.  

När boken kommer ut närmar vi oss juletid. Min lättnad att lämna detta projekt 
efter så många år är stor. Förhoppningsvis väntar nya spännande projekt och 
uppdrag i en nära framtid. Inte minst efter att jag fått mitt första barnbarn, som 
är planerad – passande nog – att se dagens ljus på juldagen. En ny tid stundar, 
med nya äventyr. 

Avhandlingen tillägnas mina underbara barn: Oscar, Hilda och Elin 

Bishop Arms, Karlstad en kväll i november 2016 

 

  



 
 

Några förtydliganden 
Att skriva en avhandling i statsvetenskap innebär ofta att man rör mig i ett 
språkligt gränsland mellan engelska och svenska. Ett flertal av de begrepp som 
används inom forskning om EU har utvecklats på engelska och sorteras in i ett 
gemensamt vetenskapligt språkbruk. Det gör att det ibland blir svårt att 
bestämma hur jag skall förhålla mig till engelska termer som många gånger även 
används i vardagligt tal i svenska statsvetenskapliga sammanhang. Ett exempel 
på termer som jag finner svåröversatta är download, crossload och upload. En direkt 
översättning av dessa ord blir lätt banal. Nedladdning, korsladdning och 
uppladdning, för snarare tankarna till datavetenskap än till politiska processer. 
En annan uppsättning termer som vållar samma bekymmer är input, output och 
outcome. Även om jag inte uppfattar det som optimalt, så väljer jag i 
förekommande fall att använda mig av de engelska termerna. Det innebär att 
när jag uppfattar en term svåröversatt så benämns de i löpande text på 
originalspråket. Jag ber om ursäkt för detta, men finner ingen annan lösning. 
Engelska är lite av statsvetenskapens lingua franca, och eftersom engelska ofta är 
mer nyanserat än svenska blir det ibland svårt med bra översättningar. I texten 
har jag valt olika sätt att illustrera detta. 

När jag finner att utländska termer är svåröversatta, och som jag väljer att 
använda i löpande text, så väljer jag att skriva dessa ord med kursiv stil. Vid 
tillfällen då jag trots allt väljer att översätta en utländsk term, men känner ett 
visst ”obehag” med min översättning, bifogas läsaren ordet på originalspråket 
inom [klammerparenteser].  

I övrigt används även kursiv stil när jag vill betona strofer eller enstaka ord inom 
citat. För att betona centrala begrepp används KAPITÄLER. Dubbla 
”citationstecken” används för att markera ord som omtalas samt att markera ett 
bestämt uttryck som jag som författare inte vill ta fullt ansvar för.  
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1 Introduktion  
Vid ett seminarium i Karlstad den 3 oktober 2007 talade Sveriges dåvarande 
EU-minister Cecilia Malmström inför regionala och lokala företrädare från 
Värmland. Ett av budskapen var att Sverige, för att kunna vara politiskt 
framgångsrikt i EU behöver aktiva regioner som gör egna prioriteringar och 
bygger internationella allianser (Malmström 2007). En företrädare för den 
svenska regeringen efterlyser ökat regionalt handlande som sträcker sig utanför 
Sveriges gränser, en arena som traditionellt varit förbehållen nationellt 
utrikespolitiskt handlande. Minst fyra principiellt viktiga iakttagelser kan göras. 
För det första så ingår en uppmaning, och därmed en implicit kritik, till 
regionala aktörer att bli bättre på att utveckla regionala prioriteringar, det vill 
säga att formulera en regional politisk agenda. För det andra så uppmanas 
regioner att etablera och utveckla internationella allianser och koalitioner i syfte 
att strategiskt stärka regioners förutsättningar att driva regionala prioriteringar 
på en extern arena, mer specifikt i relation till EU. För det tredje så utgår 
uttalandet från ett antagande att subnationella enheter, som regioner, kan spela 
en roll i överstatliga politiska processer. Slutligen kan konstateras att ett ökat 
regionalt handlande på en extern arena inte ses som en aktivitet i 
motsatsställning till nationella intressen, tvärtom så antyds att ökade regionala 
aktiviteter gentemot EU kan stärka statens förutsättningar att driva nationella 
intressen i relation till EU.1 

Cecilia Malmströms kommentar sammanfattar på ett övergripande sätt 
ämnesvalet för denna avhandling. Det som ligger i fokus är regionalt handlande inom 
ramen för EU-relaterade frågor.2  

För regionala aktörer i Västsverige har det regionala representationskontoret 
West Sweden spelat en stor roll för hur de hantera EU-relaterade frågor. West 
Sweden bildades redan år 1992 som ett ”EU- och representationskontor” med 
uppgift att tillvarata Västsveriges intressen i EU-relaterade frågor (Johansson 
2011). Organisationen samlar inledningsvis 34 västsvenska kommuner, men 
växer stadigt, och år 2011 har West Sweden totalt 69 kommuner och 3 

                                              
1 Det är viktigt i sammanhanget att klargöra att EU-ministerns uttalande inte ska ses som en officiell 
hållning från regeringen. Det är visserligen möjligt för regioner att vara aktiva i relation till EU i de fall 
frågan inte strider mot den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen (2 kap § 1). Vi vet dock 
att personliga uppfattningar bland regeringsmedlemmar om regioners roll och regionalt handlande 
utanför Sveriges gränser hitintills har skiftat mellan såväl som inom regeringar. (Lidström 2010:160) 
2 I avhandlingen definieras inte ”EU-relaterade frågor” på förhand. Eftersom jag i studien utgår från ett 
bottomup-perspektiv blir det en empirisk fråga vad som regionala företrädare uppfattar som EU-relaterat 
(jfr Jeffrey 2000; Lindh et al. 2009). 
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regionala organisationer som medlemmar (West Sweden 2012b). Samarbetet 
uppfattas som framgångsrikt och funktionellt och West Sweden ses som ett 
starkt ”varumärke” i Bryssel (Johansson 2011; IP6). Under år 2011 inleds 
interna diskussioner mellan medlemsorganisationerna om West Swedens 
framtida inriktning och organisation (Johansson 2011). Tiden anses mogen för 
en översyn av verksamheten efter nära 20 år. West Swedens vd Kjell Petterson 
närmar sig pensionering och en rekryteringsprocess, med medföljande 
kravprofil behöver utvecklas (Svahn 2011). I detta läge uppmanas till en 
förnyad diskussion om West Swedens framtida inriktning och organisation 
bland organisationens medlemmar. Resultatet av diskussionerna blir, något 
överraskande, att medlemsorganisationerna ett par år senare beslutar att lägga 
ner verksamheten. Det finns inte längre någon enhetlig och gemensam syn på 
vilket regionalt handlande i EU-relaterade frågor som efterfrågas. 
Medlemsorganisationerna kommer helt enkelt inte överens. I efterdyningarna 
av West Swedens nedläggning inleder de tre regionala organisationerna3 som 
ingår i West Sweden förnyade inomregionala diskussioner om hur den 
institutionella länken i mellan regionen och EU bäst utformas.  

Genom diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation 
blottläggs olika uppfattningar och attityder bland regionala aktörer i Västsverige 
om vilket regionalt handlande i EU-relaterade frågor som efterfrågas som 
önskvärt. Diskussionen är stundtals intensiv. Enligt en av de personer som 
intervjuats så har regionala och lokala företrädare i Västsverige aldrig på allvar 
diskuterat den västsvenska regionens relation till EU och därmed inte heller 
hur regionen bör agera i relation till EU:s beslutsprocesser (IP6). När frågan 
lyfts upp på agendan blir det angeläget för medlemsorganisationerna att för 
första gången föra en bredare och djupare diskussion om regionens förhållande 
till EU. Diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation utgör 
avhandlingens studieobjekt. 

Vad är då ett regionalt kontor i Bryssel, det vill säga det som diskussionen 
handlar om? Det är ingen lätt fråga att besvara. Det förekommer en stor 
variation hur regioner väljer att organisera sina relationer till EU genom 
regionala Brysselkontor. Denna variation gör att det är svårt att precist 
definiera vad ett regionalt kontor egentligen är (se t ex Murphy 2011:552). 
Rowe beskriver komplexiteten som att  ”[r]egional representations today 

                                              
3 De tre regionerna utgörs av Region Halland, Västra Götalandsregionen och Region Värmland (se mer 
om West Swedens organisering i kapitlet West Sweden: ett funktionellt samarbete i EU-relaterade 
frågor).  
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operate as Euro-savvy entrepreneurs within an increasingly complex 
environment of cut-throat corporate lobbying organisations, social interest 
groups, national governments and competitor regions” (Rowe 2011:3). Kort 
sagt, den komplexa politiska miljön som Bryssel representerar, som kan 
karaktäriseras som en politisk bataljplats mellan olika typer av intressen, gör det 
svårt att precist mönstra ut vad ett regionalt kontor i Bryssel egentligen är. Men 
även om Bryssel kan betraktas som en politisk bataljplats för olika intressen så 
skiljer sig regionala kontor från andra organiserade intressen i Bryssel genom 
att de antas representera ett territoriellt aggregerat intresse på en subnationell nivå 
(Rowe 2011:2).  Näringslivs- och intresseorganisationer som utövar 
lobbyverksamhet i EU antas representera egna särintressen medan regioner 
antas representera ett regionalt allmänintresse. Om vi utgår från denna 
definition av ett regionalt kontor i Bryssel så finns idag, år 2016, tolv svenska 
regionala kontor i Bryssel.4 

Genom hur ett regionalt kontor är utformat och funktionellt organiserat kan vi 
säga något om hur regionala aktörer uppfattar vilket regionalt handlande i EU-
relaterade frågor som är önskvärt. I den mån regioner väljer att mobilisera egna 
intressen, och driva egna frågor i relation till EU:s beslutsprocesser spelar 
regionala kontor en viktig och central roll. Enligt Rowe (2011:3) är ”the 
establishment of permanent regional representations in the EU [---] one of the 
most visible indications of mobilisation in itself”. För att möjliggöra 
systematiska och kontinuerliga aktiviteter i relation till EU är det nödvändigt att 
ha tillgång till ett kontor i Bryssel. En region som saknar tillgång till ett kontor i 
Bryssel väljer att avstå från möjligheten att utveckla långsiktiga kontakter och 
nätverk in i EU-administrationen (Rowe 2011:3). I avhandlingen betraktar jag 
ett regionalt kontor som en funktionell arena, som en institutionell länk, mellan 
uppfattningar om ett önskvärt regionalt handlande i EU-relaterade frågor och 
utmaningar som härrör från europeisk integration och EU:s beslutsfattande.  

1.1 Problembild och syfte 
Den mer principiellt viktiga frågan för avhandlingen handlar om vilken roll 
subnationella aktörer har, eller kan ha, i överstatliga politiska processer, och i 
                                              
4 I den siffran räknar jag in de två stadskontoren, Malmö och Göteborg, som regionala kontor 
(Sveriges kommuner och landsting, SKL 2015). Det är tveksamt om SKL:s egna kontor i Bryssel ingår i 
definitionen av ett regionalt kontor som gjorts ovan, då det främst representerar förbundsnivån. Om 
en region vill driva en specifik fråga i relation till EU, så går det inte att använda SKL:s kontor i den 
mån frågan avviker från de prioriteringar som SKL själva gjort (Johansson 2011). Det är intressant att 
notera att antalet svenska regionala kontor i Bryssel tenderar att öka över tid. Inledningsvis under 90-
talet finns sex regionala kontor, idag tolv. Samtidigt så pågår en utdragen diskussion om 
regionförstoring, och om att minska antalet regioner i Sverige. Om en regionförstoring kommer att 
verkställas eller inte är dock ännu (oktober 2016) oklart. 
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vad mån regionalt handlande bidrar till framväxten av ett sammanvävt5 
flernivåsystem i Europa. Denna undersökning kommer visserligen inte att 
kunna besvara dessa frågor fullt ut, men skall ses som en pusselbit för vår 
förståelse av den politiska utvecklingen på europanivå ur ett regionalt 
perspektiv.  

En utgångspunkt för mig i denna studie är att den europeiska integrationen 
som process formar och utvecklar ett europeiskt politiskt system där 
subnationella enheter som regioner kan utgöra en relevant politisk nivå – även 
om de inte ska ses som de mest centrala spelarna – som inte kan negligeras vid 
studiet av EU:s dynamik (jfr Rowe 2011:2f). Hur detta framväxande och 
sammanvävda flernivåsystem eventuellt kommer att karaktäriseras, och vilken 
betydelse regioner kommer att spela i detta system, avgörs bland annat av hur 
regionala aktörer väljer att agera politiskt i EU-relaterade frågor.  

Flera teoretiska perspektiv har under de senaste decennierna pekat på vikten av 
att studera subnationellt agerande i relation till EU för att till fullo förstå 
dynamiken i europeisk politik6. Att involvera regionala aktörer i studier av EU 
kan uppfattas som en paradox då regioner, som subnationella enheter, har en 
tämligen svag formell roll i EU. Utifrån ett konstitutionellt och juridiskt 
perspektiv kan man hävda att regioner har ingenting i EU att göra (Mazey & 
Mitchell 1993:97; Weatherill 2005). EU är en politisk konstruktion skapad av 
medlemsstater, för medlemsstater. Internationell rätt såväl som EU-rätt 
betraktar staten som en enhetlig aktör. EU har ingen jurisdiktion i relation till 
inrikespolitiska frågor. Varje enskild stat avgör själv hur ett direktiv från EU 
skall inkorporeras i inhemsk lagstiftning. I den mån stater, eller regioner, inte 
genomför EU-beslut eller bryter mot det gemensamma regelverket är det stater 
som står tills svars i EU-domstolen, inte regioner. EU har beskrivits som 
”region-blind” (Weatherill 2005:3; Stephan 2010). 

Men i praktiken är givetvis inte EU blind för regionalt handlande. Tvärtom 
agerar EU som en aktiv pådrivare för ökad regional medverkan inom till 
exempel sammanhållningspolitiken och arbetet med Europa 2020-strategin (se 
t ex Kommissionen 2010). Visserligen kan inte EU intervenera i stater i 
områden som ligger utanför dess fördragsmässiga kompetens, men kan mycket 
väl agera politiskt i förhandlingar med medlemsstater och andra aktörer för att 

                                              
5 I avhandlingen använder jag termen ”sammanvävt”, främst för att knyta an till teoretiska antaganden 
inom fusionslitteraturen. Jag tar inte ställning till hur ett framtida flernivåsystem kan komma att 
karaktäriseras. Se ytterligare argumentation i kapitlet ”Ett framväxande sammanvävt flernivåsystem”. 
6 Det gäller till exempel delar av forskningen om europeiseringsprocesser (Bursens 2007), forskning om 
regionalt handlande där fusionsansatsen nyttiggörs (Lindh et al. 2007; 2009; Guderjan 2013) samt 
forskning om multilevel governance (Hooghe & Marks 2000). 
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öka regioners engagemang och inblandning i politikutformandet. Ett argument 
för ökad regional närvaro i EU är att regioner och kommuner har en viktig roll 
i implementeringen av en stor del av besluten som fattas i EU (Bache 
2004:165). Formellt har alltså regioner ingen rätt att delta i beslutsfattandet på 
europanivå – EU är i det avseendet en arena för stater, tillsammans med 
Europaparlamentet – men i praktiken har regioner flera olika möjligheter att 
försöka påverka EU:s beslutsfattande i enlighet med sina egna regionala 
preferenser (Jerneck & Gidlund 2001:101ff; Berg & Lindahl 2007; Lindh et al. 
2009:49). Genom att skilja det faktiska beslutsfattandet från de förberedande 
policyutformande processerna som leder fram till ett beslut så har regioner 
möjligheter att utöva inflytande på en överstatlig nivå. Eller som Gren 
uttrycker sig, ”regions are limited in their official decision-making possibilities 
on the community-level but virtually [---] unlimited in their decision-shaping 
powers” (Gren 1999:178). 

Genom att jag antar att ett regionalt handlande kan påverka utvecklingen av ett 
sammanvävt flernivåsystem så flyttas fokus från ett formellt och 
konstitutionellt perspektiv till ”den levande författningen”, med dess speciella 
karaktär (se t ex Jerneck & Gidlund 2001).   Det innebär att utformningen av 
ett EU som ett flernivåsystem inte enbart avgörs i mellanstatliga förhandlingar 
och nya fördragstexter utan även av hur subnationella aktörer väljer att agera i 
de möjlighetsstrukturer som EU erbjuder. Det rättsliga ramverket må vara 
beslutat om i mellanstatliga förhandlingar, men det regionala handlandet som 
sker står inte alltid att utläsa ur de fördrag som kodifierar EU:s institutionella 
samarbete.  

Radaelli och Pasquier (2007:41) betraktar EU som ett politiskt 
interaktionssystem som fungerar som en arena för olika politiska intressen som 
strider om makt och inflytande över framtida beslut. Den praxis som utvecklas 
pressar på för framtida konstitutionella förändringar. Min utgångspunkt är 
därmed att det förekommer en dialektisk process mellan en politisk praktik och 
den konstitutionella utvecklingen. Därmed blir det viktigt att studera 
uppfattningar och attityder bland regionala företrädare till regionalt handlande i 
EU-relaterade frågor. Genom att identifiera och analysera sådana uppfattningar 
och attityder kan vi säga något om dynamiken i ett potentiellt framväxande 
sammanvävt flernivåsystem i Europa.  

Hur ett sammanvävt flernivåsystem skall karaktäriseras är en empirisk och 
analytisk fråga för framtiden7, och är inte en uppgift för denna studie. EU är 

                                              
7 Ontologiska antaganden är ofta problematiska inom studier av europeisering, eftersom forskningen är 
mindre intresserad av att kategorisera och karaktärisera än av att identifiera anpassningsprocesser. 
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dynamiskt och det ör rimligt att anta att vi befinner oss inte i slutet på resan 
utan snarare i resans inledning. Rowe (2011:2f) betraktar EU som ett ”maturing 
system of representative activity” och ser regionala kontor i Bryssel som ett 
”important element within Europe’s expanding multi-level polity”. Hur ett 
regionalt handlande, via regionala kontor i Bryssel, utvecklas är därför ett 
viktigt element i den potentiella framväxten av ett sammanvävt flernivåsystem. 

Kunskapen om hur regionala aktörer i Sverige uppfattar regionens roll i ett 
framväxande sammanvävt flernivåsystem är synnerligen begränsad (jfr t ex 
Bursens & Deforche 2008:2; Murphy 2011:551). Vi behöver mer forskning om 
hur regionala aktörer väljer att hantera EU-relaterade frågor för att förstå den 
dynamik som driver Europeisk politik. Att det förekommer stora variationer är 
känt, men vi behöver utveckla verktyg för att sortera in denna variation i ett 
mer övergripande mönster. Denna studie syftar till att minska denna 
kunskapslucka. 

Regionalt internationellt handlande har studerats tämligen intensivt sedan 
mitten av 1990-talet (se t ex Kuznetsov 2015). Men oftast har dessa studier 
fokuserat på tämligen starka regioner i Europa som Baskien (se t ex Lecours & 

Moreno 2001) eller Skottland (se t ex Mitchel 1995). Genom att studera 
uppfattningar och attityder till hur svenska regioner hanterar EU-frågor blir 
perspektivet i avhandlingen snarare riktat mot hur mindre, och ur ett 
europeiskt perspektiv mer marginella8, regioner hanterar EU-relaterade frågor. 

Syftet med avhandlingen är att analysera och identifiera mönster av olika uppfattningar och 
attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 

1.2 Forskningsfrågor  
Mitt teoretiska perspektiv och kunskapsintresse utgår från tidigare forskning 
om europeisering och europeisk integration. Avhandlingen skall primärt förstås 
i relation till EU-forskning, och dess begreppsapparat. Analysen av 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation sker mot 
bakgrund av dynamiken i den europeiska integrationen, och de överstatliga 
trender som regionala aktörer måste förhålla sig till. Det vill säga, jag sätter 
diskussionen i ett större teoretiskt sammanhang och analyserar uppfattningar 

                                                                                                                             
Caporaso har rent av föreslagit att EU-forskningen är på väg in i ett post-ontologiskt stadium 
(Featherstone 2003:4). Det viktiga ontologiska antagandet i denna studie är att individer inte är helt 
determinerade av institutioners normer och logik, även om institutioners normer bidrar till att sätta 
ramarna för regionalt handlande. De normer som uttrycks i och genom en institution utgör 
referenspunkter för de uppfattningar och attityder som uttrycks av individer som är verksamma i 
institutionen. Institutioner uppstår och utvecklas ”from the beliefs individuals adopt against the 
background of traditions and in response to dilemmas” (Rhodes 2007:1252). 
8 Med vilket avses mer marginella ur en geografisk mening. 
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och attityder i relation till detta (jfr Eriksson 2006:44). Mer precist, jag 
använder mig av hur den så kallade makrofusionstesen beskriver och förklarar 
samtida dynamiska överstatliga trender i Europa, och med hjälp av multilevel 
governance-litteraturen beskrivs hur regionala aktörer involveras alltmer i ett 
sammanvävt flernivåsystem.   

Mot de teoretiska bakgrundkoncepten, makrofusionstesen och multilevel 
governance-litteraturen, bygger jag två analytiska verktyg. Nedan presenteras 
dessa översiktligt, för utförligare resonemang se kapitel 3 ”Teoretiska och 
begreppsliga klargöranden”. 

För det första så utvecklar jag med hjälp av europeiseringslitteratur en 
analysram som definierar tre dimensioner av europeisering: download, upload 
samt crossload (se figur 1.1).  

Figur 1.1 Tre dimensioner av europeisering 

 

 

 

 

 

 

 

Ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor analyseras i förhållande till dessa 
dimensioner. De kan antingen fokusera på att hantera download-utmaningar som 
emanerar från beslutsfattandet i EU, eller upload-aktiviteter genom att främja 
och överföra regionala intressen in i EU:s beslutsfattande. Crossload-
dimensionen refererar till inomregionala processer om hur regionen väjer att 
hantera EU-relaterade frågor. 

För det andra så operationaliseras uppfattningar och attityder9 med hjälp av 
micro fusion framework10. Detta analytiska verktyg har utvecklats av Miles (2007; 

                                              
9 Diskussionen delas in i två typer av interaktiva aktiviteter. En kognitiv aktivitet som handlar om att 
uttrycka uppfattningar om verkligheten som en meningsfull helhet samt en normativ aktivitet som 
handlar om att uttrycka attityder och värdeomdömen om den meningsskapade verkligheten (jfr 
Radaelli & Pasquier 2007). 
10 Det går att argumentera för att mina båda analytiska verktyg skall uppfattas som analysramar, men av 
tydlighetsskäl skiljer jag dessa åt terminologiskt. Avhandlingens analysram definierar tre 

EU-nivå 

Statsnivå Upload  

Crossload 

Download  

Subnationell nivå 
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2011a; 2011b) och härleds från makrofusionstesen som ett verktyg för att 
studera inomnationella europeiseringsprocesser (jfr Lindh et al. 2009; Guderjan 
2013; Guderjan & Miles 2016).  

Figur 1.2 Micro fusion framework 

 

UPPFATTNINGAR definieras och operationaliseras genom micro fusion framework 
som en grupp av två variabler inom ramen för det som kallas för institutionell 
fusion (se figur 1.2). Variabeln uppmärksamhet och handling handlar om hur 
EU-frågor uppmärksammas och vilket handlande som efterfrågas i EU-
relaterade frågor. Variabeln institutionell anpassning handlar om vilket 
institutionellt stöd som efterfrågas för att hantera EU-frågor på bästa sätt. De 
två variablerna skall inte uppfattas som ömsesidigt uteslutande utan är båda tätt 
sammanlänkade.  

ATTITYDER definieras som en grupp av tre variabler inom ramen för det som 
kallas Perspektiv på fusion (se figur 1.2). Variabeln resultatorienterad fusion [en 
output-relaterad attityd], fångar in de attityder som regionala aktörer har 
avseende vilken nytta ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor förväntas 
leda till. Variabeln politisk fusion [en outcome-relaterad attityd] omfattar attityder 
till möjligheten att driva regionala frågor direkt till EU, utan att behöva passera 
staten. Variabeln sammansatt fusion [en input-relaterade attityd] omfattar 
attityder avseende regionala aktiviteter i relation till den komplexa och 
sammansatta natur som EU representerar.  

De fem variabler som ingår i micro fusion framework utgör grunden för tre 
frågeställningar. Inom ramen för var och en av dessa frågor analyseras sedan 
uppfattningar och attityder i relation till analysramens tre dimensioner 
(download, crossload samt upload).   

                                                                                                                             
europeiseringsdimensioner, micro fusion framework definierar fem variabler som tillsammans utgör 
grunden för studiens tre forskningsfrågor. 

Anpassning av uppmärksamhet/handling 
[Europeanisation of politics] 

Institutionell anpassning 
[Europeanisation of polity] 

Resultatorienterad fusion 
[En ”output”-relaterad attityd] 

Politisk fusion 
[En ”outcome”-relaterad attityd] 

Sammansatt fusion 
[En ”input”-relaterad attityd] 

Institutionell fusion Perspektiv på fusion 
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Den första frågan lyder: Hur uppmärksammas EU:s betydelse för regionen och vilket 
regionalt handlande efterfrågas som önskvärt i EU-relaterade frågor?  

Denna fråga handlar i grunden om hur de olika aktörerna som ingår i 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation ser på 
EU:s roll för regionen och hur regionen bör agera i relation till EU. De 
uppfattningar som uttrycks analyseras i relation till analysramens tre 
dimensioner.  

Den andra frågan lyder: Vilket institutionellt stöd uppfattas som viktigt för ett legitimt 
och effektivt regionalt handlande i EU-relaterade frågor? 

Denna fråga handlar om hur de olika aktörerna som ingår i diskussionen om 
West Swedens framtida inriktning och organisation ser på utformningen av den 
institutionella länken mellan regionen och EU. 

Den avslutande och tredje frågan lyder: Vilka attityder uttrycks i relation till ett 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor? 

Denna fråga relaterar till de tre variablerna i Perspektiv på fusion och handlar 
om hur aktörerna som ingår i diskussionen om West Swedens framtida 
inriktning och organisation tycker om regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor. Analysen handlar om attityder till det regionala handlandet i relation till 
det framväxande flernivåsystemets input-, output-, och outcome-sidor.   

Genom att besvara dessa frågor uppfylls syftet. Men utöver att enbart 
identifiera mönster av uppfattningar och attityder väljer jag att även relatera 
detta mönster till de tre scenarier på fusion (defusion, infusion samt kluster av 
fusion) som definieras inom ramen för fusionslitteraturen (Miles 2011a; 
2011b). Med hjälp av dessa scenarier avslutas avhandlingen med en diskussion 
om vad avhandlingens resultat kan bidra med i relation till ett potentiellt 
framväxande sammanvävt flernivåsystem. 

Genom avhandlingens upplägg bidrar studien med ett aktörsorienterat 
perspektiv till europeiseringsforskningen. Denna forskning har kritiserats för 
att i allt för hög grad studerat anpassning av policy utifrån ett institutionellt 
perspektiv (se t ex Vink & Graziano 2007:8). Genom att studera regionala 
aktörers uppfattningar och attityder till regionalt handlande sätter jag aktörers 
tolkningar och värdeomdömen i centrum. För att öka förståelsen av hur 
institutioner förändras i en europeiseringsprocess behöver vi enligt Bache mer 
studier av uppfattningar och attityder som uttrycks genom institutioner såväl 
som via de aktörer som är verksamma inom en institutions domän. Bache 
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(2008:25) uttrycker detta som att, ”[t]o understand how institutions change [---] 
it is important to focus on the preferences of actors within institutions who are 
the actual participants in decision making”. 

1.3 Regionala processer i en flernivåkontext 
Forskare inom olika forskningsfält har under de senaste decennierna ägnat 
stort intresse för samtida regionala processer. Detta är kanske inte så konstigt 
då regioner – som en politisk administrativ mellannivå mellan det lokala och 
staten – tilldelats fler uppgifter och ett större politiskt ansvar för ekonomisk 
och social utveckling. I ett sammanhang som präglas av ekonomisk 
globalisering, där stater utsätts för en tilltagande global konkurrens har 
regioner, och större städer, uppfattats som strategiskt viktiga. I denna nya 
kontext förväntas regioner utveckla nya former av samverkan och samarbeten 
och vara aktiva på en internationell arena. I spänningen mellan nationella 
anspråk på ekonomisk och social utveckling och globaliseringens utmaningar 
formeras och utvecklas nya styrningsformer, där regionalt handlande spelar en 
strategiskt viktig roll (Herrschel 2014:3). 

I denna ”nyare” syn på regioner uppmanas regionala företrädare utveckla 
policys som stärker regionens förmåga att attrahera kapital för investeringar 
och stärkt innovationskraft (jfr Grundel 2014). I enlighet med detta 
resonemang kan regioner förstås som en del i ett politiskt 
moderniseringsprojekt, som en ny modell för samhällsbygget. Detta i skarp 
kontrast till äldre ”paternalistiska” och ”provinsiella” modeller där, som 
Keating (2003) beskriver det, regioner representerar motstånd mot förändring 
till försvar för regional historia, kultur och tradition. 

För att stärka den regionala attraktionskraften förväntas regioner vara aktiva 
även som internationella aktörer. Den centrala drivkraften för att vara aktiv 
internationellt styrs inte av en föreställning om nationell solidaritet utan snarare 
så fostrar den nya regionalismen, och dess karaktär av ökad regional 
konkurrens, nya värden och normer som handlar om att skydda och driva ett 
regionalt intresse i en global kontext. Internationella allianser och nätverk kan 
mobiliseras och användas som paradiplomatiska verktyg11 och bidra till 
utvecklingen av regioners externa relationer. Ett regionalt handlande som 
strävar efter att driva regionala intressen externt måste dock balanseras i 
relation till nationella intressen och mål samt till de strategier och program som 
beslutas om i EU (jfr Herrschel 2014:3). Regioner har visserligen stärkts som 
politiska aktörer och av staten tilldelats ett visst handlingsutrymme, men de är 

                                              
11 Om begreppet paradiplomati, se kapitel 1.5 om tidigare forskning. 
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inte suveräna eller autonoma. Genom att skydda och driva ett regionalt intresse 
externt, kan regionalt handlande potentiellt komma i konflikt med statens 
uppfattningar om vad som ligger i nationens intresse (Gren 2002a:86). 

Att regionala företrädare tilldelats ett större handlingsutrymme för regional 
utveckling är ett viktigt element i den nya synen på regioner. Det vill säga 
dynamiken för förändring förväntas emanera från en inomregional process, en 
dynamik som hämtar styrka och politisk kraft för handling från ett bottomup-
perspektiv (jfr t ex Gren 1999:37; Gren 2002a:82; Keating 2003:73; Hettne 
2005:136). Enligt Keating (2003:73) så är denna underifrån styrda process i 
första hand en funktionellt driven process. Regionalt handlande sker mot 
bakgrund av uppfattningar av faktiska dilemman och problem, och 
uppfattningar och attityder till hur de bäst löses med hjälp av existerande 
resurser.  

Konsekvenserna av ett mer dynamiskt regionalt handlande kan bli 
betydelsefulla på många sätt. Den allt tuffare ekonomiska konkurrensen, inte 
bara mellan regioner, utan även inom regioner mellan större och mindre 
resursstarka kommuner, riskerar att öka skillnaden mellan ”vinnare” och 
”förlorare”, vilket i sig riskerar att ytterligare spä på skillnaden i attraktivitet 
mellan olika regioner. Resultatet kan bli att vissa regioners förutsättningar och 
kapacitet för regional utveckling stärks genom att framgångsrikt positionera 
regionen i ett europeiskt och internationellt sammanhang medan mindre aktiva 
regioner riskerar att hamna på efterkälken. Statens möjligheter att genom 
traditionell regionpolitik omfördela resurser från starkare regioner till mer 
eftersatta har å ena sidan minskat. Å andra sidan har istället möjligheten att 
stärka regionens förutsättningar till regional utveckling genom EU-policy, 
såsom sammanhållningspolitiken och sektorsprogrammen, ökat. För att 
regioner skall kunna dra nytta av de finansiella möjligheter som EU erbjuder på 
bästa sätt krävs ett strategiskt och aktivt handlande. Finansiella resurser via t ex 
sektorsprogrammen är till viss del konkurrensutsatta. Europeiska regioner 
tävlar med varandra om finansiering av intressanta utvecklingsprojekt via EU:s 
fonder och program. Regioner har därför blivit alltmer ansvariga för sina egna 
öden. De regioner som väljer inaktivitet riskerar att tappa i ekonomisk bärkraft 
och attraktivitet. För att undvika en nedåtgående spiral krävs strategiska och 
proaktiva regioner som utvecklar egna agendor, och mot basis av dessa, skapar 
nya allianser, samverkan och nätverk.  

Ett regionalt strategiskt handlande i EU-relaterade frågor utvecklas i 
gränssnittet mellan nationella och europeiska intressen. Detta gör att regionala 
företrädare har två olika bakgrundskontexter att relatera till; den europeiska 
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samt den nationella. I EU har den regionala nivån fått ett större spelrum. 
Policyutveckling inom EU gör att den europeiska politiken öppnar upp för ett 
regionalt deltagande. Samtidigt finns inte någon entydig förståelse i Europa vad 
som utgör en regional politisk nivå, eller vilken roll regioner skall eller bör ha i 
europeisk politik.  

Inom Sverige har en långdragen diskussion om regioners roll, funktion och 
storlek skapat en oklar situation om hur regioner hanterar det regionala 
utvecklingsuppdraget. I och med att den regionala nivån i Sverige tilldelats 
ansvar för det så kallade regionala utvecklingsuppdraget blir EU en allt 
viktigare politisk nivå för regionala företrädare att förhålla sig till. Nedan 
redogörs för den europeiska och svenska kontexten som båda konstituerar 
gränser och möjligheter för regionalt handlande i relation till EU. 

1.3.1 Regioner i Europa 
I och med Sveriges medlemskap i EU så erbjuds en ny arena, en window of 
opportunity12, för regionalt handlande för svenska regioner. Att söka samarbeten 
med andra europeiska såväl som utomeuropeiska regioner har visserligen varit 
möjligt även innan EU-medlemskapet (se t ex Legnér 2008:38ff; Lindh et al. 
2009:18f), men i och med fördjupningen av det europeiska samarbetet, och då 
speciellt Enhetsakten från 1986, har regioners handlande i EU-relaterade frågor 
kvalitativt förändrats (Gren 1999:167; se även Mazey & Richardson 1993:3). 
Kalla krigets slut och kommunismens fall öppnade upp för en demokratisering 
av de östeuropeiska staterna, samtidigt som den Europeiska gemenskapen 
utvecklas till en politisk union i en strävan att ytterligare fördjupa det 
europeiska samarbetet. I Maastrichtfördraget införlivades 
subsidiaritetsprincipen13, och en rådgivande regionkommitté14 inrättades. 

                                              
12 Begreppet refererar till att det uppstått ett nytt läge som möjliggör ett varierat handlande från 
regionala aktörer. Det skall dock inte förstås som att alla regionala aktörer gör samma saker, eller ens 
förväntas att göra det (jfr Hay 2002). 
13 ”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet 
vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, 
och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå. Unionens institutioner ska tillämpa subsidiaritetsprincipen i enlighet med protokollet om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. De nationella parlamenten ska se till att 
subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i protokollet” (Fördraget om den 
Europeiska Unionen, Artikel 5). 
14 Den uppmärksamme läsaren kommer att lägga märke till att även om Regionkommitténs uppdrag 
också är att fungera som en institutionell länk mellan EU och den regionala och lokala nivån så 
förekommer inte Regionkommittén speciellt mycket i denna studie. Detta beroende på att 
Regionkommittén inte nämns speciellt ofta i intervjuer och dokument. Snarare är intrycket att 
Regionkommittén spelar en väldigt liten roll för regionala aktörer i Västsverige. Regionkommittén 
nämns i Johanssons (2011) utredning, vilket kan förstås mot bakgrund av att Kent Johansson, som 
författat utredningen, vid tiden för författandet satt som ledamot i Regionkommittén. På det sättet som 
Regionkommittén tas upp i utredningen, är det snarare en uppmaning till regionala aktörer att bli bättre 
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Regionalpolitiken i Europa påbörjar en omorientering mot att ge regioner 
större ansvar för den ekonomiska utvecklingen (Lidström 2008:58f; se även 
Gren 2002a:79). 

Det svenska medlemskapet i EU har påverkat svenska regioner på många sätt. 
Men det är framförallt sammanhållningspolitiken, som skrevs in i fördragen i 
samband med Enhetsakten 1986, som lett till att den regionala nivån 
uppmärksammats betydligt mer i europeiska sammanhang (Gren 2002a:84). 
Sammanhållningspolitikens finansiella instrument, strukturfonderna, har 
konstruerats på ett sådant sätt att regionala aktörer involveras mer formellt i 
EU:s beslutsprocesser. Implementeringen av strukturfonderna styrs av fyra 
principer: koncentration, partnerskap15, additionalitet16 samt programplanering. 
Störst betydelse för regioners involvering är partnerskapsprincipen, som 
handlar om att utforma partnerskap, vertikalt såväl som horisontellt, mellan 
olika typer av involverade aktörer under hela processen – från projektens 
förberedelse till dess implementering och utvärdering (Allen 2000; Gren 
2002a:84; Pasquier 2010:295). Partnerskapsprincipen stärker regionala aktörers 
roll i EU, och fungerar som en modell för inkludering av regionala aktörer i 
policyutformande processer. Förutom strukturfonderna, där nationella 
regeringar spelar en viktig roll, finns möjlighet att söka pengar mer direkt ur 
EU:s så kallade sektorsprogram17. Generellt kan man dela in EU:s olika 
stödformer i två kategorier. Den ena utgörs av strukturfonderna, som är 
kopplade till sammanhållningspolitiken, vars policy syftar till att omfördela 
resurser och minska regionala obalanser genom att stödja ekonomiskt svagare 
regioner i Europa. Den andra utgörs av de transnationella sektorsprogrammen 
som är öppna att söka medel från för alla regioner och kommuner i Europa. 
Dessa medel är knutna till speciella sektorer vars syften är att implementera de 
övergripande målen i Europa 2020-strategin.  

                                                                                                                             
på att utnyttja Regionkommittén. Denna uppfattning, att Regionkommitténs inte ses som viktig för 
regionala aktörer i Västsverige, stärks även av en av respondenterna (IP6), som tidigare varit en av 
Sveriges ledamöter i Regionkommittén (jfr Nergelius 2005). 
15 Partnerskapsprincipen omfattar hela planeringsprocessen, från förberedelse via genomförande till 
utvärdering. Partnerskapsprincipen har utvecklats under den nuvarande programperioden till att 
involvera även icke-statliga aktörer som bidrar till projektens genomförande (Kommissionen 2012). 
16 Additionalitetsprincipen innebär att ett bidrag från fonden inte får ersätta de nationella utgifterna, 
utan bara komplettera.  
17 Det finns ett stort utbud av sektorsprogram i EU. De är indelade efter teman och syften och under 
perioden 2014-2020 är målen med programmen kopplade till den övergripande Europa 2020-strategin. 
Programmen är transnationella och kräver oftast att partners från minst tre EU-länder deltar. Även 
Norge och kandidatländerna kan delta. Under perioden 2014-2020 delas programmen in under 10 
paraplyprogram: Erasmus+, Kreativa Europa, Ett Europa för medborgare, LIFE-EU:s miljöprogram, 
Programmet för sysselsättning och social innovation, Hälsa för tillväxt, Programmet för rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap, Programmet för rättsliga frågor och rättvisa, COSME samt Horisont 
2020 (SKL 2016). 
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Med detta sagt, så har en av utgångspunkterna för denna studie klarlagts, 
nämligen att regionaliseringsprocesser i Europa hänger nära samman med 
europeiseringsprocesser (Gren 1999:9; Lindeborg 2008; Rowe 2011:5). Båda 
dessa processer påverkar de nationella politiska systemen i dess grundvalar. Jag 
väljer medvetet pluralformen processer eftersom det är svårt att identifiera vare 
sig en entydig regionaliseringsprocess (Grundel 2014:5) eller 
europeiseringsprocess (Gren 1999:19). Därmed går det att argumentera för 
dubbelriktade och samverkande processer (Lindeborg 2008:27). Dels en 
regionalisering av Europa, där vi kan se fortlöpande decentraliserings- och 
federaliseringsprocesser inom medlemsstaterna. Dels en europeisering av 
regionerna som tar sig uttryck genom att regioner involveras i ett europeiskt 
sammanhang.  

Att regioners betydelse ökat, innebär inte per automatik att statens betydelse 
minskat, vilket ibland har framförts (se t ex Jessop 2004). Begreppet 
”regionernas Europa”18 har använts som ett politiskt slagord för att illustrera 
en process där regioner skaffar sig, eller tilldelas, makt på statens bekostnad. 
Även om detta inte var tanken när begreppet togs upp av Kongressen för 
lokala och regionala myndigheter inom Europarådet (CLRAE)19 i slutet av 70-
talet (Lindeborg 2005), har begreppet blivit så värdeladdat att det möjligen bör 
undvikas i akademiska sammanhang. Istället för ”regionernas Europa” som kan 
kopplas till föreställningen att regioner övertar rollen som centrala politiska 
enheter från staten, bör vi kanske snarare tala om ”ett Europa med regioner”20 
(Hooghe 1995; 1996; Jerneck & Gidlund 2001:68; Lindh et al. 2009:19), där det 
centrala resonemanget är behovet av att involvera och inkludera regionala 
aktörers aktiviteter i vår förståelse av den europeiska politikens dynamik (jfr 
Murphy 2011). Därmed har en andra utgångspunkt för studien uttryckts, 
nämligen att regionala aktiviteter i relation till EU inte bör ses som ett nollsummespel där 
regioners ambitioner är att öka sin makt på statens bekostnad, utan snarare att ökade 
internationella aktiviteter från regionala aktörer är något som i viss mån 
efterfrågas av staten i syfte att stärka Sveriges intressen och inflytande i EU. 
Med andra ord bör svenska regioners ökade internationella aktiviteter snarare 
utgå från ett antagande om ett vinn-vinnspel, i relation till staten21. Jag 

                                              
18 ”Regionernas Europa” myntades av den schweiziske filosofen Denis de Rougemont 1968, och togs 
upp av Europarådet, av dess enhet för regioner och lokala församlingar, Congress of Local and 
Regional Authorities (CLRAE) 1978 (Lindeborg 2005).  
19 För CLRAE handlar begreppet ”regionernas Europa”, när det tas i bruk, som ett sätt att lyfta upp 
regioner som en legitim aktör vid sidan av staten. Inte som en aktör involverad i en maktkamp med 
staten (Lindeborg 2005). 
20 I engelskt original; ”a Europe with the regions” (Hooghe 1996). 
21 Detta antagande stärks av Cecilia Malmström uttalande (se avhandlingens inledande stycke; 
Malmström 2007).  
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betraktar därmed regionalt handlande i EU-relaterade frågor som ett fenomen 
som bör lokaliseras inom nationalstaten snarare än bortom densamma (Se t ex 
Murphy 2011:552). Huruvida staten som en konsekvens av ökade regionala 
aktiviteter i EU tappar makt i relation till regioner är en empirisk fråga att ställa 
i framtida studier. 

Regionsystem i Europa 
Som tidigare nämnts så finns ingen enhetlig modell för hur regioner i Europa 
organiseras eller vilka delegerade funktioner de ansvarar för. De europeiska 
staternas regionsystem varierar stort. Anders Lidström har på ett förtjänstfullt 
sätt beskrivit variationen av regionsystem i Europa. Här finns inte utrymme att 
göra en heltäckande beskrivning av dessa, utan jag väljer att göra några 
specifika nedslag i relation till den regionala nivåns organisering och dess 
tilldelade funktioner (för utförligare redogörelse se Lidström 2008:49–65). 

Med utgångspunkt från den största multiregionala sammanslutningen i Europa, 
Assembly of European Regions (AER) definition22 av vad som utgör en region, 
identifierar Lidström (2008:50) närmare 1400 regioner i Europa med i 
genomsnitt 536 000 invånare. Den folkrikaste regionen enligt denna definition 
är Nordrhein-Westphalen med ca 18 miljoner invånare, den minsta regionen är 
Delvine i Albanien med ca 11 000 invånare. Europas länder organiserar 
regionsystem på olika sätt. Ett regionsystem förstås som att staten kan delas in i 
olika nivåer av subnationell organisering. Antingen består ett regionsystem av 
en nivå eller så urskiljs två nivåer. Huvudregeln är att de större staterna, med 
avseende på folkmängd, valt ett två-nivåsystem, med både en lokal och en 
regional nivå, medan majoriteten, liksom Sverige, valt ett en-nivåsystem (se mer 
om Sveriges regionala system nedan).  

Eftersom jag utgår från ett funktionellt perspektiv på regionalt handlande i 
relation till EU (se kapitel 3 ”Teoretiska och begreppsliga klargöranden”) kan 
vi konstatera att även när det gäller tilldelade funktioner förekommer en viss 
variation mellan Europas regioner. På ett generellt plan kan vi urskilja fyra olika 
typer av tilldelade funktioner. För det första så finner vi i federala och semi-
federala länder – som Tysklands länder, Spaniens autonoma regioner, Italiens 
regioner samt Skottland – regioner som tilldelats LAGSTIFTANDE 

FUNKTIONER. För det andra så urskiljs funktionen KOORDINERING AV 

OFFENTLIG VERKSAMHET på regional nivå. Här finns en mängd olika typer av 
organisatoriska lösningar, från statligt upprättade regionala organ som 
länsstyrelser och prefekturer till mer självstyrande organ. För det tredje är en 

                                              
22 En region definieras i detta sammanhang som ”alla former av direktvalda självstyrande mellanorgan 
mellan staten och kommunen” (Lidström 2008:49). 
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vanlig funktion för regioner att ansvara för medborgares VÄLFÄRD OCH 

SERVICE, uppgifter som av effektivitetsskäl behöver ett större 
befolkningsunderlag än vad lokala församlingar kan erbjuda. Det handlar då 
oftast om hälso- och sjukvårdsfrågor och social omsorg. Avslutningsvis, och i 
relation till regionalpolitikens förändrade karaktär, så kan regioner tilldelas 
ansvar för ÖVERGRIPANDE PLANERING OCH UTVECKLING (Lidström 
2008:56f; Lindh et al. 2009:20f). Det varierar mellan europeiska länder, såväl 
som i det svenska fallet inom länder, vilka funktioner som tilldelas den 
regionala nivån, så på så vis så föreligger alltså en viss funktionell variation. 
Dock med en avgörande skillnad. Drivkraften att involvera regioner i ett 
sammanvävt flernivåsystem kan kopplas till frågor som rör ekonomisk 
utveckling och utformningen av EU-policys som till exempel Europa 2020-
strategin (se t ex Kommissionen 2010). Så även om vi ser en variation i regional 
organisering och tilldelade funktioner bland Europas länder, så har de en sak 
gemensamt, de måste alla på något sätt hantera EU-policys vad gäller frågor om 
ekonomisk utveckling och tillväxt.  

1.3.2 Den svenska ”regionala röran”  
Svensk politik har en lång tradition av en stark centralmakt och samtidigt 
relativt starka lokala politiska församlingar (primärkommuner). Den 
kommunala självstyrelsen och betoning på nationell välfärd har varit viktiga 
värden för det politiska systemets organisering och fördelning av politiska 
funktioner och roller. Samtidigt har landstingen (sekundärkommunerna) spelat 
en mindre roll och betraktats som politiskt svaga. Landstingen har tilldelats 
uppgifter och funktioner som primärkommunerna anses för små för, samtidigt 
som de anses för ohanterliga på statsnivå. Därmed kan man säga att den 
regionala nivån i Sverige har hand om det som inte anses kunna skötas på ett 
effektivt sätt på lokal eller central nivå (Lidström 2010:155). Jag skulle vilja 
hävda att det har vilat ett tämligen pragmatiskt förhållningssätt till hur den 
regionala politiska nivån i Sverige hanteras.  

I den svenska nationella debatten har dock föreställningen om den regionala 
nivåns roll förändrats och stärkts under senare år. Från statligt håll betraktas 
regioner i allt högre grad som självständiga och oberoende aktörer i strävan 
efter hållbar utveckling och ökad attraktionskraft för kapital och investeringar 
(se t ex Grundel 2014). Ett uttryck för synsättet på regioner som oberoende 
aktörer är att svenska regeringen tillåtit regioner att välja olika 
organisationsformer för att hantera det så kallade regionala 
utvecklingsuppdraget vilket har bidragit till en otydlighet hur regioner hanterar 
dessa frågor (SOU 2012:81; SKL 2014:11).  
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Gren (2002a:79) menar att även regioners självuppfattningar genomgår en 
förändringsprocess. Den ökade medvetenheten om finansiella möjligheter via 
EU:s olika fonder och program, tillsammans med ökat antal kontakter mellan 
subnationella och överstatliga aktörer, bidrar till att förändra den regionala 
självbilden och stärker förutsättningar för regionalt internationellt handlande 
(jfr Bache 2008; Stegmann McCallion 2011. Om regioners internationella 
aktiviteter se även Soldatos 1990; Berg & Lindahl 2007; Kuznetsov 2015). 

Föreställningen om en regional 
nivå har även förts in i den 
svenska konstitutionen. Numera 
stadgar regeringsformen att, ”[i] 
riket finns kommuner på lokal 
och regional 
nivå.” (Regeringsformen, kap 1, 7 
§). I den svenska grundlagen 
används alltså termen regional 
nivå, vilket stärker bilden av två 
subnationella nivåer. Men även 
om den regionala nivån definieras 
som en egen nivå betraktas 
regionerna som jämställda 
med kommunerna. Regioner är 
inte överordnade kommuner 
men har tilldelats andra 
funktioner, så som till exempel 
det regionala 
utvecklingsuppdraget (SKL 
2014). 

Det är inom ramen för hur det 
regionala utvecklingsansvaret 
tolkas och verkställs som ett 
regionalt handlande i relation till 
EU uppfattas som alltmer viktigt. 

Tidigare låg detta ansvar på staten och länsstyrelserna, men genom en pågående 
regionaliseringsprocess så stärks de folkvalda regionala församlingarnas 
inflytande är regionala utvecklingsfrågor23. Under senare tid har den regionala 

                                              
23 I detta ansvar ligger: att utveckla och fastställa en utvecklingsstrategi för länet; att samordna 
nödvändiga insatser för att verkställa denna strategi; besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete 
skall användas; följa upp, utvärdera och redovisa resultatet av tillväxtarbetet till regeringen; utföra 

Kategori 1: Regioner där det regionala 
utvecklingsuppdraget ligger hos regionen. Kategori 2: 
Regioner där det regionala utvecklingsuppdraget ligger hos 
regionala samverkansorgan. Kategori 3: Regioner där det 
regionala utvecklingsuppdraget ligger hos länsstyrelserna. 
Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Karta 1.0 Regional organisering i 
Sverige avseende det regionala 
utvecklingsuppdraget. 
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organiseringen i Sverige blivit alltmer fragmenterad till sin struktur. Gränser, 
geografiska såväl som funktionella, mellan länsstyrelser, landsting och regionalt 
organiserade statliga myndigheter, har förändrats till den grad att forskare 
börjat beskriva den regionala förändringsprocessen i Sverige som ”en regional 
röra” (Olsson & Åström 2003:79; Stegmann McCallion 2008; Lidström 
2010:158). Nio landsting och en kommun (det vill säga Gotland som är en 
kommun med ett landstings befogenheter) har organiserats som regioner24. 
Formellt är de dock fortfarande landsting. Det som skiljer regioner från 
landsting är att ett direktvalt regionfullmäktige har tilldelats ett politiskt ansvar 
över fler politikområden, däribland regionala utvecklingsfrågor. I skrivande 
stund (2016) finns tio regioner i Sverige25. Västra Götalandsregionen och 
Region Skåne, var de regioner som etablerades först som ett resultat av den 
försöksverksamhet med mer självstyrande regioner som riksdagen beslutade 
om 15 maj 1997. Region Halland och Region Gotland blev båda regioner från 
och med 1 januari 2011. Från och med 1 januari 2015 blev de övriga sex 
landstingen fullfjädrade regioner. För att komplicera bilden ytterligare så har 
regeringen från och med 1 januari 2017, föreslagit att ytterligare fyra landsting 
skall bli regioner26 (Sveriges kommuner och landsting, SKL 2016).  

Totalt finns 21 landsting i Sverige. Av dessa är alltså tio så kallade regioner, av 
de kvarvarande elva landstingen så har fem27 valt att forma regionala 
självstyrelse- och samverkansorgan. I fyra landsting ligger fortfarande 
utvecklingsfrågorna hos länsstyrelserna28.  

Regionala samverkansorgan blev möjliga att skapa från och med 2002 (Lag 
2002:34) och fungerar som kommunalförbund. För att kunna etablera ett 

                                                                                                                             
uppgifter inom ramen för EU:s strukturprogram samt upprätta och fastställa länsplaner för transport 
infrastruktur. Dessutom har regioner ansvar för att utveckla så kallade kompetensplattformar (SKL 
2014:23).  
24 Tidigare användes begreppet regionkommun, men under senare tid har begreppet region blivit 
alltmer förhärskande. I dagligt tal används ibland begreppet region även på de så kallade regionala 
samverkansorganen (SKL 2014).   
25 Landsting, organiserade som regioner i Sverige: Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg, 
Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Region Gotland, Region 
Örebro län, Region Gävleborg samt Region Jämtland Härjedalen (Sveriges kommuner och landsting, 
SKL 2015). 
26 De tillkommande regionerna 2017 är: Norrbottens läns landsting, Västernorrlands läns landsting, 
Uppsala läns landsting och Västmanland läns landsting (Sveriges kommuner och landsting, SKL 2016). 
27 Regionala samverkansorgan i Sverige: Region Blekinge, Regionförbund Kalmar län, Region 
Sörmland, Region Värmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Dalarna samt Region 
Västerbotten. 
28 De fem landsting som valt att inte skapa en region eller ett regionalt samverkansorgan är: 
Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, Västernorrlands läns landsting samt 
Västmanlands läns landsting (Sveriges kommuner och landsting, SKL 2016). Av dessa föreslår 
regeringen att tre landsting skall bli regioner från och med 1 januari 2017 (se ovan). Efter 2017 är det 
bara i Stockholms läns landsting där utvecklingsfrågorna hanteras av länsstyrelsen. 
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regionalt samverkansorgan krävs att samtliga kommuner i ett län skall vara 
överens om detta. Ett regionalt samverkansorgans beslutande församling är ett 
indirekt valt regionfullmäktige bestående av representanter från de ingående 
kommunerna och landstinget. Ett regionalt samverkansorgan övertar ansvaret 
för regional utveckling från länsstyrelserna (Staaf 2009).  

I relation till denna studie som innefattar tre regionala organisationer, så är 
Västragötalandsregionen den region som varit verksam längst. Regionen 
etablerades som ett pilotprojekt 1999, och blev permanentad från och med 1 
januari 2011. Samtidigt som beslutet att permanenta Västra Götalandsregionen, 
beslutas även att Region Halland ska tilldelas samma status (Lag 2010:630). 
Region Halland har dock inte lika lång erfarenhet av ett direktvalt 
regionfullmäktige som Västra Götaland eftersom de inte deltog i pilotprojektet. 
Den tredje regionen i studien, Region Värmland, är sedan 2007 organiserad 
som ett samverkansorgan (se mer i avsnittet om studiens urval i kapitel 2 
”Metod, material och avgränsningar”).  

Vad kan studiet av svenska regioner tillföra forskningen om europeisering? 
En relevant fråga är vad valet av svenska regioner kan tillföra forskningen om 
ett framväxande flernivåsystem i Europa. Ett viktigt argument för mitt intresse 
av svenska regioner är att den internationella forskningen om regioners 
internationella aktiviteter har fokuserat på relativt starka regioner i Europa, 
som t ex Katalonien och Skottland (se t ex Mazey & Richardson 1993). Vi vet 
däremot väldigt lite om ett regionalt handlande i internationella sammanhang i 
länder med en relativt svag regional nivå (Lindh 2011:96; Lindh & Miles 
2011:118). Om vi enbart fokuserar på relativt starka regioner riskerar vi att 
missa viktiga aspekter om vi eftersöker en bred förståelse av den funktionellt 
drivna dynamiken i framväxten av ett sammanvävt flernivåsystem. Dels 
förklaras starka regioners internationella aktiviteter ofta av en stark kulturell 
regional gemenskap, inte sällan sprungen ur en spänd relation mellan region 
och centralmakt som i till exempel Katalonien och Skottland. I dessa fall skiljer 
sig betingelserna för internationella aktiviteter från de antaganden som styr 
denna undersökning. Dels riskerar vi, om vi låter oss nöja med studier av starka 
regioner, en skevhet i våra slutsatser om regionala aktiviteter i relation till EU. 
Som tidigare nämnts, så finns en mycket stor variation hur Europas regioner 
organiseras och vilka funktioner de tilldelats (Lidström 2008:50ff, se ovan). 
Studerar vi enbart starka regioners internationella aktiviteter riskerar vi att 
övertolka regioners roll i EU-relaterade frågor.  

Bache och Flinders (2004:10) argumenterar för att forskningen om ett 
sammanvävt flernivåsystem även bör inkludera svagare regioner i länder med 
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stark centralmakt. För deras del handlar det om England, men argumentet 
passar även in för Sverige och svenska regioner. Genom studier av den 
funktionellt drivna processen i länder med relativt svaga regioner, skapas en 
bättre och bredare förståelse för dynamiken i ett framväxande europeiskt 
sammanvävt flernivåsystem. Den förändringsprocess som svenska regioner 
genomgår mot ett större ansvar över fler politikområden; där en delvis 
bottomup-driven självorganisering av det regionala utvecklingsuppdraget skapat 
en organisatorisk ”röra” och komplexitet; där regioner blivit allt viktigare 
aktörer för samhällsutvecklingen i en kontext som präglas av global ekonomisk 
konkurrens, innebär en stor omställning för svenska regioner (SKL 2014:21). 
Gren (2002a:91) karaktäriserar den förändring och anpassning som de svenska 
regionerna genomgår i termer av en pågående revolution, ”what is a discreet 
evolution in certain other countries (e.g. France) is almost a revolution in the 
Swedish case” (Gren 2002a:91). Om vi bevittnar en regional revolution i 
Sverige eller inte låter jag vara osagt29, men uppenbarligen pågår regionala 
processer i Sverige som gör att jag vill betrakta svenska regioner som ett bra 
och spännande fall. 

1.4 Om begreppet regionalt handlande 
Lindh et al. (2007; 2009) har utvecklat begreppet regionalt handlande [regional 
action] som ett analytiskt verktyg som är designat för att studera regionala 
aktiviteter i relation till ett EU-relaterade frågor (Lindh et al. 2007; Lindh et al. 
2009). Regionalt handlande i EU-relaterade frågor kan definieras som ”those 
consciously, rationally-taken political measures that seek to transmit and 
promote regional interests in an EU-related framework” (Lindh et al. 2009:48). 
För att ytterligare förtydliga vad som menas med regionalt handlande måste vi 
sortera ut vad som i studien menas med REGIONER och vilka som definieras 
som REGIONALA AKTÖRER.  

1.4.1 Avhandlingens regionbegrepp 
Det finns få begrepp som diskuterats så flitigt under senare år som begreppet 
region. Det har använts för att fånga in en mängd olika företeelser, i olika 
discipliner. Om man i vardagliga sammanhang använder termen region tycker 
nog de flesta att det är rätt oproblematiskt. En region representerar i det 
sammanhanget vanligen en territoriell nivå mellan stat och kommun (Keating 

                                              
29 Tesen om revolution refereras i Grens fall till mer generella förändringsprocesser i termer av 
nyregionalism. Fusionsansatsen ser inte de förändringsprocesser som sker i relation till den europeiska 
integrationen som processer som resulterar i en konstitutionell revolution, utan snarare att 
förändringen sker i inkrementella steg som innebär mindre justeringar som leder till en stor variation 
och asymmetri mellan medlemsländernas sätt att anpassa sig till EU:s utmaningar (se kapitel 3.4 ”Micro 
fusion framework”; Miles 2011a:82). 
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2003:9), men om man som forskare vill definiera begreppet tydligt och koncist 
drabbas man av problem, speciellt om man har komparativa ambitioner. 
Lindeborg (2008:18f) slår ett slag för behovet av att hitta den ”rätta” 
definitionen av en region. Hon kritiserar (miss)bruket att olika akademiska 
discipliner utvecklar egna definitioner och klassificeringar för sina syften och 
intressen. För att komma ifrån en begreppslig ”röra” menar hon att det är 
behjärtansvärt med en klar och tydlig definition. Må så vara, men 
regionbegreppet har samtidigt en attraktionskraft i att det kan användas för 
olika kunskapsintressen och syften, på samma sätt som begrepp som demokrati 
och globalisering. Här är inte platsen att föra längre begreppsliga diskussioner 
om vad som utgör en region utan snarare att tydliggöra hur begreppet region 
används i denna studie.  

Ett vanligt sätt att klassificera en region är att dela in regioner i tre typer: 
funktionell-, politisk-administrativ- respektive historisk/identitetsregion (Gren 
2002b:15; Jönsson et al. 2007:106f; Grundel 2014:22; Lindh et al. 2009:45). 
Den FUNKTIONELLA REGIONEN identifieras genom de handlingar, 
interaktioner, transporter, pendlingsområden och liknande där kontakter 
mellan människor skapar beroenden. En funktionell region refererar till ett 
territorium, men dess gränser är svåra att precist definiera, och de tenderar 
även att förändras snabbare över tid än t ex politisk-administrativa regioner. En 
arbetsmarknadsregion, till exempel, kan relativt snabbt ändra karaktär som ett 
resultat av infrastrukturella investeringar som gör det lättare att pendla i någon 
riktning.  

En ADMINISTRATIV REGION relaterar till en statligt reglerad territoriell 
uppdelning av staten i syfte att effektivt styra riket. Men en POLITISK-
ADMINISTRATIV REGION kan också förstås som ett territorium där det fattas 
politiska beslut. En politisk-administrativ region kan ses både som ett resultat 
av en download-aktivitet – i och med att det är stater som beslutar om en 
administrativ indelning av staten – men också som ett resultat av crossload-
aktiviteter genom regionala aktörers aktiviteter som påverkar regionens 
utveckling. En funktionell region och en administrativ region kan många 
gånger sammanfalla, men i takt med att samhället förändras tenderar den 
funktionella regionen att tänja på den administrativa regionens gränser (Lindh 
et al. 2009:46). Om vi är intresserade av förändringsprocesser, ter det sig rimligt 
att betona den funktionella definitionen av en region. Detta innebär dock inte 
att den politisk-administrativa regionen är ointressant, men i fall då det 
regionala handlandet inte följer tydliga administrativa gränser blir det intressant 
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att studera regioner utifrån ett funktionellt perspektiv. Detta innebär att även 
om jag, i likhet med Keating (2003:72), ser den funktionellt drivna dynamiken 
som central för att förklara nya former för regionalt handlande, så kan vi inte 
”koppla bort” den politiska dimensionen. Tvärtom, vi måste se hur den 
funktionella logiken anammas och tolkas av politiska aktörer. Keating beskriver 
hur ”[p]olitical and institutional form does not necessarily follow function, 
whatever Marxists, neo-liberals or exponents of ’post-Fordism’ or regulation 
theory might argue. Political responses can seek to accommodate the new 
functional logic, they can oppose it, or they can bend it, but in all cases the 
functional logic is mediated by politics” (Keating 2003:76). 

En HISTORISK/IDENTITETSREGION, betonar djupare och historiska traditioner 
som medborgare i regionen kan ty sig till, och som därmed skapar en känsla av 
samhörighet med andra medborgare i en region. En historisk/identitetsregion 
kan bygga på olika kulturella element som språk, religion, historia. Även denna 
typ av region kan sammanfalla med den administrativa indelningen av regioner, 
men det behöver inte vara så. Det kan finnas två eller flera identitetsregioner 
inom en administrativ region, och en identitetsregion kan överbrygga två eller 
flera administrativa regioner. En historisk/identitetsregion kan vara 
motståndskraftig mot funktionellt drivna förändringar. Så även om analysen 
fokuserar på vad regioner gör, i funktionella termer, bör både den politisk-
administrativa- såväl som historiska/identitetsregionen beaktas.  

Regionalt handlande i denna studie ses som en konsekvens av, och är riktat 
mot, politiska utmaningar som följer av medlemskapet i den Europeiska 
Unionen. Den funktionella dynamiken måste kanaliseras genom och uttryckas i 
ett politiskt sammanhang.  

Hittills har jag diskuterat regioner som en första subnationell enhet, mellan 
staten och det lokala. Men en komplikation är hur vi skall förhålla oss till 
relationen mellan lokala och regionala aktörer30. I diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation så kan alla medlemmar delta. I 
avhandlingen betraktas diskussionen mellan medlemsorganisationerna som en 
diskussion om de ingående regionernas förhållande till EU. Det finns skäl att 
problematisera denna avgränsning. Det är stora skillnader mellan de olika 
medlemsorganisationerna i West Sweden, inte minst mellan regioner och 
kommuner. Förutsättningarna för att vara aktiv i relation till EU skiljer sig 

                                              
30 I fusionslitteratur förekommer tidigare studier som riktar sig både mot regioner (Lindh et al. 2007; 
2009; Lindh 2011; Lindh & Miles 2011; Miles et al. 2011) och lokala styren (Guderjan 2013; 2015; 
Guderjan & Miles 2016). 
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markant mellan de olika medlemmarna. Denna spänning är väl värd en studie i 
sig själv. Men det finns också goda skäl att betrakta de uppfattningar och 
attityder som uttrycks som en del i en sammansatt diskussion om regionens 
förhållande till EU. För det första så betraktas West Sweden som ett regionalt 
representationskontor som är öppen för kommuner och regioner (West 
Sweden 2012b). Därmed har kontoret till uppgift att representera ett regionalt 
territorium, där kommuner förväntas ha ett eget intresse som enheter i 
regionen. Detta intresse kan kanaliseras in i EU som ett territoriellt aggregerat 
intresse. Ur ett funktionellt perspektiv ter det sig rimligt att betrakta 
diskussionen som ett fall av en regional diskussion. För det andra har Sverige 
formellt och konstitutionellt bara en subnationell nivå under staten. För det 
tredje riktar sig sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument 
strukturfonderna primärt till regioner, där samspelet mellan regionen och det 
lokala kan ses som delar av en helhet. För det fjärde är termen region den 
gängse termen i EU:s diskussioner om platsbaserad tillväxtpolitik. Detta 
synliggörs t ex i inrättandet av regionkommittén som ett rådgivande organ för 
subnationellt intresse, att en specifik kommissionär tilldelats ansvar över 
regionalpolitiken, att Europaparlamentet har ett utskott om regional utveckling 
samt att det finns ett generaldirektorat i kommissionen som ursprungligen 
benämndes, DG Regio, men som år 2012 byter namn till Generaldirektoratet 
för regional och stadspolitik (Guderjan & Miles 2016). Namnbytet kan ses som 
ett resultat av större städers lobbyinsatser för att stärka städers roll i 
sammanhållningspolitiken. Denna namnändring signalerar också det 
problematiska med vad som avses med en region även i diskussioner på EU-
nivå.31  

I diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation är både 
lokala och regionala företrädare involverade. Diskussionen ses som ett uttryck 
för en subnationell diskussion om hur regionen bäst hanterar utmaningar och 
möjligheter med EU-medlemskapet. Detta innebär att när en mindre kommun 
i Västsverige deltar i diskussionen om West Swedens framtida inriktning och 
organisation, så förstås det i avhandlingen som uttryck för en regional 
diskussion om regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 

                                              
31 Det är också viktigt att erinra att i diskussionen om West Swedens inriktning och organisation har 
Göteborgs stad en central roll, med ett eget Brysselkontor. Vid intervjuerna med representanter från 
Göteborgs stad så framkommer att Göteborg betraktar sitt EU-arbete utifrån ett regionalt perspektiv 
(IP4). Regionbegreppet är centralt även för större kommuner i deras aktiviteter i relation till EU. 
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1.4.2 Konceptualisering av regionala aktörer  
Vad är då regionala aktörer och hur skall vi se på ett regionalt aktörskap i EU:s 
beslutsfattande? Frågan utvecklas vidare i avsnittet om studiens urval (se kapitel 
2 ”Metod, material och avgränsningar”) men vi måste även placera in 
begreppet regional aktör i den teoretiska ram som omger studien. Frågan 
handlar om hur vi ska se på ett regionalt aktörskap som i avhandlingen tilldelas 
en potentiell förmåga som en förändringsagent i ett framväxande sammanvävt 
flernivåsystem.  I sammanhanget framstår minst tre aspekter som viktiga att 
relatera denna diskussion till, och som kan fungera som utgångspunkter för att 
bena ut förståelsen av regionala aktörer och ett regionalt aktörskap.  

 Regionala aktörer som (delar av) en regional elit 

 Regionalt handlande i EU-relaterade frågor som ett ”tvånivå-spel” 

 Ett behaviouralistiskt perspektiv på regionalt handlande i EU 

Regionala aktörer som (delar av) en regional elit 
För att klargöra vad som menas med regionala aktörer och ett regionalt 
aktörskap i avhandlingen kan vi inleda med att utgå från fusionsansatsen, och 
den syn på aktörskap som uttrycks där (se kapitel 3 ”Teoretiska och 
begreppsliga klargöranden”). Fusionsansatsen stipulerar att den europeiska 
integrationen drivs på av en nationell politisk elit som är positiva till ett 
överstatligt samarbete men skeptisk till federala lösningar. Analogt med denna 
syn på en politisk elit som politiska förändringsagenter så kan vi följaktligen 
anta att de regionala aktörer som jag intresserar mig för här står att finna i 
någon form av en regional elit. Vilka ingår då i förståelsen av vad som utgörs 
av en regional elit?  

Lindh et al. (2009:48) använder en tämligen bred definition av regionala aktörer 
som tillsammans bidrar till ett regionalt handlande. Ett regionalt handlande 
”includes both local and regional actors that are not in opposition to the 
existing state or its constitutional arrangements, and contains both public and 
private actors, including public authorities and agencies, companies, 
universities, chamber of commerce, trade unions, political parties and cultural 
and social movements” (Lindh et al. 2009:48). I denna definition ingår i princip 
alla tänkbara samhälleliga aktörer32 som, ur ett funktionellt perspektiv, blir 
intressanta i den mån de deltar i aktiviteter som kan ses som relaterade till 

                                              
32 Lindh et al. (2009:73) studerar tre nordiska regioner, där bland annat Värmland ingår. I fallet 
Värmland identifieras med hjälp av ett snöbollsurval totalt 47 individer som ingående i den regionala 
elit som är verksam i relation till EU. Av dessa kommer 34 (72%) från offentliga organ och 
verksamhet; 6 (13%) från privat sektor; 2 (4%) från akademi samt avslutningsvis 5 (11%) från 
civilsamhället och intresseorganisationer. 
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regionala EU-relaterade frågor. Det vill säga aktiviteter som görs i ett 
territoriellt aggregerat intresse (jfr Featherstone 2003:4).  

I diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation uttrycks 
uppfattningar och attityder både som gemensamt beslutade positioner av 
organisationens olika medlemsorganisationer och personer som är verksamma 
inom medlemsorganisationerna. Primärt så betraktas regionala aktörer i 
avhandlingen som interagerande individer. Men grupper av individer, till 
exempel en kommun, kan komma överens om en gemensam linje i en fråga 
och blir då en aktör i sig.  

Vid West Swedens stämmor diskuteras frågan om West Swedens framtida 
inriktning och organisation. Flera av talarna gör en åtskillnad mellan egna 
åsikter och den gemensamma hållningen i kommunen. För avhandlingens syfte 
är det viktigt att inte bara redogöra för medlemsorganisationernas positioner, 
utan även involvera uppfattningar och attityder som uttrycks av regionala eliter 
under West Swedens årsstämmor samt via intervjuer. Institutionella positioner 
behöver inte sammanfalla med de individer som är verksamma inom 
institutionen. Genom att studera både individers uppfattningar och attityder 
samt de gemensamt överenskomna så kommer vi närmare den komplexa 
dynamik som driver europeiseringsprocesser (Bache 2008:25). 

Regionalt handlande som ett ”tvånivå-spel” 
Utifrån analysramens logik existerar två interaktionssystem för regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor som analytiskt skiljs åt. För det första 
interagerar regionala aktörer inomregionalt i crossload-dimensionen. I denna 
dimension kommer regionala aktörer överens (eller inte) om vilka frågor som 
skall ses som EU-relaterade och hur regionen skall agera i dessa frågor. Det kan 
till exempel handla om att utveckla en regional position i en specifik EU-
relaterad fråga, eller beslut om hur regionen skall hantera denna fråga. I den 
mån regionen väljer att utöva påverkansförsök i relation till EU så träder 
regionen in på en överstatlig politisk arena och eftersträvar ett erkännande som 
en aktör i detta europeiska interaktionssystem, utifrån en förhoppning om att 
kunna utöva inflytande i EU:s beslutsprocesser. I praktiken är det kanske 
rimligare att tala om ett ”trenivå-spel”, där staten utgör en arena för regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor33. Men eftersom jag intresserar mig för ett 

                                              
33 Jämför t ex med Patterson (2003), som analyserar reformering av EU:s jordbrukspolitik i termer av 
ett ”trenivå-spel”. 
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regionalt handlande mot bakgrund av ett framväxande flernivåsystem, så görs 
en analytisk distinktion mellan den inomregionala samt den överstatliga nivån. 

Utifrån ett nationellt perspektiv beskriver Putnam (1988:433) hur staters 
utrikespolitik ska förstås som ett ”tvånivå-spel”34. I detta spel behöver en 
politisk elit hantera två olika politiska arenor, som separeras analytiskt. För 
Putnams del handlar det om staters inrikes- och utrikespolitik, men metaforen 
är även applicerbar och fruktbar i studier av regionalt handlande i EU-
relaterade frågor. 

Den första nivån (givet analysmodellens underifrånperspektiv) relaterar till det 
inomregionala interaktionssystemet. I frågor som handlar om att regionalt 
komma överens hur en EU-relaterad fråga skall hanteras involveras en bred 
palett av regionala aktörer. En bred definition av regionala aktörer är speciellt 
användbar inom ramen för europeisering i download- och crossload-
dimensionerna.  Organisationer, företag såväl som akademiska institutioner har 
i varierande grad möjlighet att konkurrera om medel för olika 
utvecklingsprojekt, och är lika bundna av EU:s lagstiftning som andra 
samhälleliga aktörer (download). Den breda definitionen av regionala aktörer 
stämmer även in (åtminstone teoretiskt35) på inomregionala processer kopplade 
till det regionala utvecklingsuppdraget (crossload).  Behovet av en bred definition 
av regionala aktörer stöds också om vi utgår från Europa 2020-strategins 
uppmaning om breda inkluderande plattformar för regional tillväxt där ”the 
contribution of stakeholders at national and regional level and of social 
partners needs [---] to be enhanced’ (Kommissionen 2010:29). Den breda 
förståelsen av vilka som bör definieras som regionala aktörer uppmärksammas 
även av Keating. 

Regions are complex entities containing a multiplicity of groups which may share 
common interests in some areas but be sharply divided on other issues. Even where 
there are strong devolved governments, they cannot simply lay down a line to be 
followed by all but must seek to bring together independent actors around specific 
programs and issues. They must fit their own activities into a world dominated by 
national governments and transnational organizations, which they rarely challenge head 
on but work around it (Keating 2000:1). 

                                              
34 Putnams föreställning om politik som ett ”tvånivå-spel”, har tidigare tillämpats på studier av Sverige 
under förhandlingarna inför Amsterdamfördraget (Miles 1998), men har inte tillämpas på studier av 
svenska regioners handlande i EU. 
35 Att på en retorisk nivå efterfråga en bred uppslutning i frågor om regionalt samhällsbygge innebär 
inte automatiskt ett brett inflytande i de politiska besluten. Hur den reella makten är fördelad över de 
faktiska besluten kan skifta (jfr Forsberg & Lindgren 2010). 
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I citatet ovan antyds två aspekter som kan vara av intresse. Dels skiljer Keating 
mellan ett regionalt politisk styre [government] och andra samhälleliga 
grupperingar. Det regionala politiska styret har ett överordnat politiskt ansvar 
för det regionala samhällsbygget och har till uppgift att utveckla en regional 
politik som är förankrad inom regionen. Det är fel att anta att även om 
regionen strävar efter konsensus, och en enad röst utåt, att det inte skulle 
förekomma konflikter och stridigheter om dessa positioner (se t ex Säll 2014; 
Putnam 1988:432). Dels antyds även i citatet av Keating att regionalt handlande 
bör förstås som ett ”tvånivå-spel” (eller till och med ett ”trenivå-spel” mellan 
regionen, staten och EU) i det att ett regionalt handlande även måste ta hänsyn 
till utomregionala politiska strukturer.  

En rimlig fråga att ställa, utifrån ovanstående resonemang, är om en bred 
definition av regionala aktörer är lika relevant i analysramens upload-dimension.  

I frågor som berör analysramens upload-dimension är det mer tveksamt att en 
bred definition av vad som utgör en regional aktör är fruktbar. Det är mer 
rimligt att anta att den politiska eliten har större relevans i regionala upload-
aktiviteter. Det vill säga som den aktör som representerar och företräder ett 
territoriellt aggregerat intresse. Detta av två skäl. För det första så är det inte 
troligt att andra aktörer, som t ex en universitets- eller företagsledning, även 
om de kan sägas vara verksamma inom en region, skulle investera tid och 
energi att agera i relation till EU enbart i regionens namn. Det är rimligt att anta 
att särintresset i dessa fall föregås av ett territoriellt aggregerat intresse. Därmed 
inte sagt att det inte kan förekomma tillfällen då andra aktörer än en regional 
politisk elit driver regionala frågor i upload-dimensionen men i sådana fall är det 
troligt att positionen som drivs även ligger i berörd organisations, eller individs, 
intresse. Det är givetvis möjligt och kanske till och med troligt att regionala 
aktörers särintressen sammanfaller med ett politiskt beslutat regionalt intresse 
eftersom det är en av det regionala ledarskapets utmaningar att utveckla och 
orkestrera ett regionalt intresse på ett sådant sätt att regionala aktörers 
särintressen inte utmanas i allt för hög grad. Ju större uppslutning och styrka 
bakom en regional position, desto starkare blir ”rösten” utåt.36 

                                              
36 Andra studier har uppmärksammat tendensen att regionala tillväxtfrågor ofta hanteras inom ramen 
för ett konsensusorienterat beslutsfattande (se t ex Säll 2014), där intressemotsättningar tonas ned och 
frågor avpolitiseras. I den modell som utvecklats här är konsensussökande tämligen logiskt, vilket 
förklaras av att ju starkare konsensus, desto effektivare kan frågan drivas utåt. Och vice versa, om det 
förekommer splittring inom en region i en fråga kan denna utnyttjas av externa ”motståndare” genom 
olika ”söndra och härska”-strategier. Men även om ett konsensusorienterat agerande kan förstås som 
logiskt betyder inte det att det ska betraktas som oproblematiskt. I alla frågor där en position 
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För det andra ska det regionala handlandet som avhandlingen intresserar sig för 
förstås i ett sammanhang som beskrivs som ett potentiellt framväxande 
sammanvävt flernivåsystem. Då är det rimligt att betona en regional politisk elit 
i studiet av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i upload-
dimensionen. Detta eftersom en regional politisk elits handlande rimligen har 
central roll som indikator på en eventuell pågående systemförändring. Med 
politiska regionala aktörer menas i det här sammanhanget såväl folkvalda 
politiska ledare som högre tjänstemän inom offentlig verksamhet, med mandat 
att agera i internationella frågor.  

Ett behaviouralistiskt perspektiv på regionalt handlande i EU 
Avhandlingen rör sig i gränssnittet mellan inomstatliga och överstatliga 
politiska processer och ser ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor som 
ett ”tvånivå-spel”. En viktig fråga blir då hur regioner, och regionala aktörer, 
skall förstås inom ramen för EU:s beslutsfattande. Det tämligen djärva 
påståendet – att regioner kan spela en roll i överstatliga sammanhang – behöver 
förtydligas ytterligare utifrån ett teoretiskt perspektiv. Ett sätt att gå tillväga är 
att ta hjälp av hur aktörer och aktörskap förstås inom forskningsfältet 
internationella relationer. Bretherton och Vogler (2006) närmar sig frågan om 
aktörskap i internationella politiska sammanhang utifrån tre ansatser; en 
juridisk formell ansats, en ansats som tar avstamp i traditionella teorier i 
internationella relationer samt en behaviouralistisk ansats.  

Tidigare har jag redogjort för det problematiska att betrakta regioner som 
aktörer i EU-sammanhang utifrån en formell juridisk mening. Internationell 
rätt ser inte regioner som relevanta aktörer, och regioner kan inte stå till svars i 
internationell domstol. Men samtidigt så har regioner allteftersom tilldelats en 
mer formell roll genom reformeringen av sammanhållningspolitiken. Å ena 
sidan sker en praxisorienterad process mot ett tydligare regionalt aktörsskap. Å 
andra sidan finns en viss eftersläpning i hur den regionala rollen kodifieras i 
fördrag och regelverk. Bretherton och Vogler förstår denna dynamik då 
aktörers formella roller stärks i relation till praxis som en del i en dialektisk 
process; ett spel mellan institutionella juridiska befintliga strukturer och ett 
politisk handlande som inte alltid helt överensstämmer med det konstitutionen 

                                                                                                                             
formulerats och beslutats om antas att det förekommer en latent intressemotsättning. Även om 
föreställningen utåt är att det föreligger konsensus finns alltid vinnare och förlorare på den valda linjen. 
För regionala aktörer som agerar i ett tvånivåspel gäller att hela tiden balansera två typer av 
systemvärden; kraven på effektivitet, att t ex få sin röst hörd i EU, och demokratiskt legitima beslut, 
det vill säga att de regionala positionerna som beslutats om är förankrade och uppfattas av 
medborgarna som legitima (Nilsson 2012:59).  
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stipulerar. På det viset kan en europeiseringsprocess som leder till en starkare 
position för regioner i internationella sammanhang också ses som en 
struktureringsprocess där internationell rätt både reflekterar och skapar 
förutsättningar för handlande samt ett regionalt handlande som skapar nya 
förutsättningar för en reformerad internationell rätt (Bretherton & Vogler 
2006:14). 

Traditionellt har teorier i internationella relationer utgått från en stats-centrisk 
ansats i förståelsen av internationell politik. Det ontologiska valet att se staten, 
som den mest betydelsefulla, eller rent av enda aktören i internationell politik 
har dessutom ackompanjerats med en utpräglad sakfrågehierarki där 
diplomatiska aktiviteter inom ramen för utrikes- och säkerhetspolitik setts som 
de viktigaste och mest relevanta att studera. (Bretherton & Vogler 2006:12) I 
den bemärkelsen blir påståendet att regioner kan spela en roll i överstatliga 
politiska processer tämligen djärv. Regioner och regionala aktörer är vad 
Rosenau skulle beteckna för suveränitetsbundna aktörer, med ingen eller liten 
möjlighet att driva egna frågor internationellt (Rosenau & Durfee 2000:57ff). 
Regionalt handlande i EU-relaterade frågor har dessutom tämligen lite, om än 
något, med utrikes- och säkerhetspolitik att göra. Följaktligen har traditionella 
teorier i internationella relationer svårt att bidra med en teoretisk förståelse av 
regionalt aktörskap i EU för denna studie.  

Eftersom de formella juridiska ansatserna och de traditionella stats-centriska 
teorierna i internationella relationer har svårt att hantera subnationella aktörers 
involvering i internationella sammanhang så är en behaviouralistisk ansats mer 
fruktbar. För att framstå som en relevant aktör i ett sammanvävt flernivåsystem 
så räcker det inte med att identifieras som en enhet i systemet. En aktör måste 
också uppvisa någon grad av AUTONOMI från den externa miljö som aktören 
interagerar i. Det vill säga kunna uttrycka en egen vilja och vara kapabel till att 
utforma mål för sina aktiviteter. (Bretherton & Vogler 2006:16). En minimal 
definition av en aktör utifrån en behaviouralistisk aktörsförståelse blir då; en 
enhet som är kapabel att formulera mål och ta egna beslut, och därigenom vara 
engagerad i någon form av ändamålsenligt handlande.  

I en behaviouralistisk aktörsförståelse ingår även en FÖRMÅGA att genom sitt 
handlande kunna utöva inflytande i ett internationellt sammanhang och bli 
erkänd av tredje part som en relevant aktör. Dessa kriterier för aktörskap måste 
vara förhanden ”in some degree for most of the time”, som Cosgrove och 
Twitchett (1970:12) uttrycker sig; vilket föreskriver någon form av systematik 
och kontinuitet i aktörens handlande i internationella sammanhang. Regionala 
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kontor i Bryssel kan betraktas som funktionella arenor som möjliggör ett 
systematiskt och kontinuerligt regionalt handlande i relation till EU. Utan 
denna tillgång till ett kontor är det svårt, för att inte säga omöjligt, för regionala 
aktörer att utveckla ett aktörsskap i enlighet med en behaviouralistisk 
aktörsförståelse (Guderjan & Miles 2016). 

För att vi ska kunna tala om ett potentiell framväxande sammanvävt 
flernivåsystem i Europa, så krävs att subnationella aktörer involveras i ett 
överstatligt sammanhang i enlighet med en behaviouralistisk aktörsförståelse. 
Guderjan och Miles beskriver i deras studie över lokala aktörers betydelse i ett 
sammanvävt flernivåstyre att “[t]he litmus test for the fusion approach is thus 
whether local government actors and institutions are participating in EU 
policy-making and part of multilevel compound within which responsibilities 
over public policies are shared” (Guderjan & Miles 2016:6). Det vill säga, ett 
minimalt kriterium för en förekomst av ett sammanvävt flernivåsystem är att 
ett regionalt handlande förekommer inom analysramens upload-dimension i 
enlighet med en behaviouralistisk aktörsförståelse. 

Avhandlingen utgår från en behaviouralistisk ansats. Ett aktörskap utvecklas i 
en dynamisk och interaktiv process mellan en aktör med ambitioner att vara en 
aktör och en omgivning som accepterar en aktör som en aktör. En aktör 
etableras och accepteras i relation till: de strukturella förutsättningarna i den 
externa miljön (möjlighetsstrukturer)37; en acceptans som aktör av tredje part 
(närvaro och synliggörande)38; samt genom de interna strukturernas förmåga 

                                              
37 Möjlighetstrukturer refererar till de strukturella förutsättningarna i den externa arenan som sätter 
gränser för regionalt handlande. EU, som beslutsarena, erbjuder formella såväl som informella 
spelregler som sätter gränser såväl som möjliggör för ett regionalt handlande (se kapitel 1.3.1 ”Regioner 
i Europa”). 
38 Närvaro och synliggörande refererar till de processer som leder fram till ett erkännande från tredje 
part som en legitim påverkansaktör med förmåga att utöva inflytande i beslutsprocesserna. Bretherton 
och Vogler (2006:24) identifierar två faktorer som analytiskt skiljs åt, men som är intimt 
sammanlänkande, och som bidrar till att avgöra en aktörs status och rykte i relation till tredje part. Den 
första faktorn refererar till de medvetna, och omedvetna, konsekvenser som kommer som en följd av regionala 
initiativ i EU. I den mån regionalt handlande och påverkansförsök i EU renderar någon form av 
respons från EU, som sedan regionen i sin tur måste agera på, utvecklas en relation mellan EU och 
regionen. Genom att regionen synliggörs och visar närvaro så involveras regionens företrädare alltmer i 
ett överstatligt beslutsfattande och grad av erkännande som legitim aktör ökar. Genom vara synlig och 
aktiv i ett EU-sammanhang ökar förutsättningarna att tredje part uppfattar regionen som en legitim 
part. Den andra faktorn relaterar till regioners karaktärer och självbild. En regional självbild uttrycks via en 
intersubjektiv förståelse av hur den egna regionen skall uppfattas och vilket regionalt handlande den 
bör vara engagerad i. Hur en regional självbild förstås är betydelsefull eftersom den utgör den fond 
varemot regionalt handlande utvärderas. 
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och vilja att utöva aktörskap i en extern miljö (möjlighet och förmåga)39 
(Bretherton & Vogler 2006:24). 

1.5 Tidigare forskning  
Ett flertal studier visar hur den europeiska integrationen drivit på för ökat 
regionalt handlande i relation till EU (se t ex: Mazey & Mitchel 1993:105; 
Baldersheim 2000:17; Jerneck & Gidlund 2001:53; Moore 2007; Berg & 
Lindahl 2007; Lindh et al. 2009:25f; Pasquier 2010; Murphy 2011; Rowe 
2011:2f; Guderjan 2013; Herrschel 2014). I och med att allt fler EU-beslut har 
relevans för den regionala politiska nivån så blir EU en allt viktigare arena för 
regionala beslutsfattare att förhålla sig till (Bache 2008:32). I takt med att 
regioner blir allt mer involverade i EU:s beslutsfattande anser sig vissa regioner 
ha rätt – enligt principen in foro interno, in foro externo40 – att agera i EU-relaterade 
frågor inom ramen för deras interna kompetenser. Men trots att alla regioner i 
EU, på ett eller annat sätt, måste förhålla sig till de beslut som fattas i EU 
förekommer en stor variation av hur EU-frågor hanteras. Det finns ingen 
enhetlig modell för hur en region väljer att hantera EU-relaterade frågor 
(Jerneck & Gidlund 2001; Johansson 2011; Rowe 2011:8). 

Det finns flera forskningsfält som studerar regioners ökade betydelse. Om vi 
utgår från ett antagande om ett framväxande sammanvävt flernivåsystem, där 
den regionala nivån tilldelas betydelse för dess utveckling, så saknas dock bra 
och hanterbara modeller som begripliggör regionalt handlande som en del av 
den europeiska integrationens interna funktionella dynamik. Det finns dock en 
del forskning som delvis kan relateras till denna studies kunskapsintresse.  

Det är i huvudsak tre forskningsfält som på ett eller annat sätt är intressanta för 
denna studies upplägg. För det första så förekommer en stor och växande 
litteratur som intresserar sig för regioners internationella aktiviteter inom 
ramen för begreppet PARADIPLOMATI. Denna forskning har tydliga 
beröringspunkter, men också avgörande skillnader, med denna studie. För det 

                                              
39 Möjlighet och förmåga att utöva påverkansförsök i EU refererar till det handlingsutrymme som 
regioners interna kontext erbjuder. Möjlighet och förmåga blir därmed starkt knutet till analysramens 
crossload-dimension. De interna regionala politiska processerna kan antingen bidra till eller försvåra för 
regionalt handlande i upload-dimensionen. I avhandlingen spelar förekomst av politiska prioriteringar i 
EU-relaterade frågor en viktig roll. Vilka frågor en aktör skall driva i ett internationellt sammanhang 
existerar inte a priori utan måste på ett eller annat sätt beslutas om och uttryckas i en prioritering. 
40 Principen in foro interno, in foro externo handlar om att i de politikområden där regioner har 
beslutskompetens internt, har de också rätt att driva dessa frågor externt (Beyers et al. 2004:30). I 
svensk rättstradition används istället termen lokaliseringsprincipen, som dess uttolkning står att finna i 
kommunallagen (Kommunallagen, kap 2, 1 §), ”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller 
deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting 
eller någon annan”. 
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andra så har vi en forskningslitteratur som riktar in sig mer precist på de 
REGIONALA KONTOREN I BRYSSEL OCH REGIONALT INFLYTANDE I EU och 
som bidrar till vår förståelse om utformningen av den institutionella länken 
mellan regionen och EU. För det tredje redogörs för delar av det som i 
avhandlingen betecknas den KOMPARATIVA NORDISKA 

REGIONFORSKNINGEN, som bidrar med empiriska resultat hur den 
subnationella nivån i Norden förhåller sig till EU. Samtliga dessa forskningsfält 
har bäring på denna studie och dess upplägg, men ingen av dem analyserar 
regionalt handlande i relation till EU på det sätt som görs i denna studie.  

1.5.1 Paradiplomati 
Ett specifikt forskningsfält har studerat regionala aktiviteter på en internationell 
arena i termer av PARADIPLOMATI. Det finns ingen gängse accepterad 
definition av vad paradiplomati är. En definition erbjuds av Kuznetsov 
(2015:25ff) där paradiplomati refererar till, ”a form of political communication 
for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the 
core of which consists in self-sustained actions of regional governments with 
foreign governmental and non-governmental actors”. Definitionen är öppen, 
och rymmer ett flertal aktiviteter som regioner kan uppfatta som nyttiga att 
driva. I definitionen uttrycks en föreställning att det existerar regionala 
intressen som anses strategiskt viktiga att driva internationellt. Det är den 
politiska styrelsen i regioner som antas vara drivande i internationella 
sammanhang. Paradiplomati manifesteras till exempel genom: öppnandet av 
handels- eller kulturellt relaterade ”beskickningar” i andra länder och städer; att 
förhandla och signera internationella avtal med aktörer i andra stater (eller för 
den delen icke-statliga internationella aktörer) eller att delta i internationella 
nätverk. Dessa aktiviteter är även riktade till arenor utanför EU. Det finns 
uppenbara likheter med ansatsen i denna studie, framförallt i relation till 
analysramens upload-dimension. Paradiplomati är ett begrepp som vill fånga in 
ett regionalt handlande som skiljer sig från traditionell statlig diplomati i och 
med att regioner inte konstituerar suveräna enheter med kapacitet att definiera 
ett statligt intresse.  

Men även om det finns likheter så finns även avgörande skillnader med denna 
studies upplägg. Den paradiplomatiska forskningen intresserar sig primärt för 
starka regioners agerande i internationella frågor där den internationella 
kontexten definieras betydligt bredare än i denna undersökning. Mitt intresse 
riktar sig mot relativt svaga regioner i Europa, och uppfattningar och attityder 
till hur de agerar inom ramen för en funktionellt drivet flernivåsystem. Att 
benämna regioners aktiviteter som paradiplomati signalerar å ena sidan att 
externt regionalt handlande, genom att betraktas som ”diplomatiska”, kan 
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jämföras med aktiviteter som centralmakten gör inom ramen för dess 
utrikespolitik, och förstärker därmed föreställningen om en konflikt mellan stat 
och region. Å andra sidan ger termen ”para” (i meningen parallell) intrycket av 
en hierarki där externt regionalt handlande rangordnas, som en parallell 
aktivitet till statlig utrikespolitik, som en andra gradens diplomatiska aktivitet 
(Kuznetsov 2015:29), vilket inte stämmer överens med de antaganden och 
ramar som omger denna studie.  

Paradiplomatiforskningen skiljer sig sålunda från denna studies upplägg på flera 
punkter. För det första så tenderar paradiplomati att ta regionala intressen för 
givna. Det vill säga att regionala intressen existerar a priori och som ”väntar på” 
att drivas externt. I ett europeiskt flernivåsammanhang, utifrån ett funktionellt 
perspektiv, är förekomst av politiska regionala prioriteringar inte givna på 
förhand. Förekomst av ett regionalt intresse, och hur detta intresse utformas 
kan även antas ha teoretiska implikationer på hur den vertikala dimensionen, 
download och upload, hanteras (se kapitel 3 ”Teoretiska och begreppsliga 
klargöranden”). För det andra så ger paradiplomati intrycket av att regionala 
internationella aktiviteter sker i motsatsställning till nationalstatlig diplomati, 
vilket strider mot denna studies utgångspunkt att regionalt handlande i EU-
relaterade frågor skall förstås som ett komplement till hur staten hanterar EU-
relaterade frågor.  För det tredje så studeras regionala internationella aktiviteter 
ur ett bredare perspektiv, där EU inte involveras som en explicit dimension för 
paradiplomati. Kuznetsov identifierar inte mindre än elva dimensioner av 
paradiplomatisk forskning (Kuznetsov 2015:50f), men saknar en explicit EU-
dimension. Visst kan vi betrakta regioners upload-aktiviteter – så som de 
definieras i denna undersökning – som en sorts paradiplomati, men eftersom 
kontexten i denna studie uppfattas som en framväxande sammanvävt 
flernivåsystem, blir termen mer missledande en behjälplig. Man kan också fråga 
sig vad en tolfte dimension av paradiplomati egentligen kan bidra med. 

1.5.2 Om regionala kontor i Bryssel och regional inflytande 
De första regionala kontoren i Bryssel etablerades redan i början av 1980-talet 
då tyska länder, Birmingham City Council och Strathclyde Regional Council 
öppnar kontor i Bryssel i syfte att bevaka egna intressen i relation till EU:s 
beslutsfattande (Jerneck & Gidlund 2001:63; Moore 2007:277; Rowe 2011). 
Tretton år senare, 1997, finns ungefär 150 regionala kontor i Bryssel (Jerneck & 
Gidlund 2001:65; se även Hooghe & Marks 2000:96). Idag finns över 300 
regionala kontor i Bryssel, som alla varierar stort avseende funktion, roll och 
storlek (IP6; Ruin 2016). Den avsevärda mängden kontor i Bryssel visar på 
vilken betydelse EU spelar för den regionala nivån. Den stora variationen i hur 
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man valt att organisera och formera dessa kontor visar på varierande 
uppfattningar och attityder bland regionala aktörer om hur relationen mellan 
regionen och EU skall hanteras. Det vill säga vilken roll regionen kan eller bör 
spela i relation till EU samt vilken roll EU uppfattas spela i relation till 
regionen. 

Regionala kontor i Bryssel fungerar som ett institutionellt och funktionellt stöd 
för att kanalisera regioners intressen i relationer till EU. En region som saknar 
kontor i Bryssel har betydligt svårare att komma in i EU:s komplicerade 
arkitektur, vilket försvårar ett utbyte av idéer, intressen och expertkunskap 
(Rowe 2011:6). Brysselkontoren skapar förutsättningar för regionala aktörer att 
lära sig mer om europeiskt beslutsfattande och kan fungera som en mötesplats 
för att träffa kollegor från hela Europa (Råd et al. 2006). Flera regionala kontor, 
inte minst West Sweden, har utvecklat och förfinat metoder att matcha lokala 
och regionala prioriteringar med politiska processer i EU (se kapitel 4, West 
Sweden: ett funktionellt samarbete i EU-relaterade frågor). Genom en närhet 
till beslutsprocesserna i EU så stärks förutsättningarna för att få insyn i hur 
diskussionerna går. Kontoren kan ses som funktionella arenor som kan stärka 
regioners möjligheter för att hantera EU-frågor. Kontoren förstärker 
möjligheten att utöva påverkansförsök i relation till EU då de kan agera som 
”dörröppnare” och utveckla nära kontakter med nyckelpersoner i EU-
administrationen (Kettunen & Kull 2009). 

Regionala aktörers uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor bidrar till utformningen av ett regionalt Brysselkontor som en 
institutionell länk mellan regionen och EU. De regionala 
representationskontoren verkar således i gränssnittet mellan inomregionala och 
överstatliga interaktionssystem (jfr Rowe 2011:4-5). 

Det finns en stor variation i hur regioner väljer att utforma och organisera ett 
regionalt kontor i Bryssel (Murphy 2011:552; Rowe 2011:7ff). Det rör sig om 
olika organisationsformer, funktioner, ägarkonstellation såväl som 
arbetsmetoder (jfr Jerneck & Gidlund 2001:58ff; Johansson 2011; Rowe 
2011:30). Trots ett ökat regionalt handlande i relation till EU, via regionala 
kontor, kan vi ännu inte se en sammanhållen och enhetlig modell för hur 
regionala aktiviter i Bryssel utövas. Den huvudsakliga anledningen till detta 
beror enligt Rowe (2011:8f) på inomnationella faktorer bland EU:s 
medlemsländer, och hur den regionala nivån organiseras. Rowe hävdar till och 
med att den stora variationen av hur regioner hanterar EU-relaterade frågor 
gör att vi kanske inte kan tala om regioner som en enhetlig tredje beslutsnivå. 
Komparativa studier bör istället, enligt Rowe, fokusera på vad regioner faktiskt 
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gör i EU och vad de åstadkommer med sitt görande (Rowe 2011:10f). Det är 
ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor vi bör studera närmare. Vi vet 
väldigt lite om vad detta handlande, via dessa kontor, eventuellt kan innebära 
på längre sikt (se t ex Jerneck & Gidlund 2001:153ff; Rowe 2011). Avsaknad av 
en gängse modell för regioner att utöva påverkansförsök uppmanar till studier 
över hur regioner ser på de regionala kontorens roll i relation till EU i denna 
typ av frågor. 

Variationen mellan de regionala kontorens funktion och roll manifesteras bland 
annat av hur man väljer att benämna dem. Genom att kalla det regionala 
kontoret för ”informationskontor” eller ”representationskontor” ger man 
också signaler om vad man tänker sig för typ av aktiviteter i dessa kontor. Ett 
informationskontors främsta uppgift är att samla relevant information av 
intresse och se till att den förmedlas till rätt personer i tid. Denna typ av kontor 
är primärt organiserad för ett regionalt handlande i avhandlingens download-
dimension (se kapitel 3.3 ”Europeiseringsprocesser”). Ett 
representationskontor indikerar istället förekomst av någon form av regionala 
intressen som anses viktiga att representera i relation till EU, vilket i huvudsak 
är funktioner som relaterar till analysramens upload-dimension. Någon form av 
territoriellt aggregerat intresse förväntas då bli representerat i relation till EU:s 
processer och institutioner. Men hur denna representation skall se ut, eller hur 
den skall utövas, finns det ingen gängse accepterad förställning om. Som vi 
kommer att se i diskussionen om West Swedens framtida inriktning och 
organisation så är frågan om representation och företrädarskap ett av de 
centrala områden där uppfattningar och attityder om regionalt handlande i EU-
relaterade frågor går isär.  

Det akademiska intresset för de regionala kontoren i Bryssel har varit stort. Det 
är väl inte så underligt egentligen, med tanke på den stora variationen mellan 
kontoren såväl som fenomenets tämligen unika karaktär, att vi vill veta mer om 
vilken roll och eventuell nytta som dessa kontor kan ha. Större delen av dessa 
studier bygger sina resultat på data som inhämtats från de regionala kontoren i 
Bryssel (se t ex Mazey & Mitchell 1993:95; Jerneck & Gidlund 2001; Murphy 
2011; Rowe 2011). En vanlig ansats är att intervjua representanter för dessa 
kontor och presentera svaren i en systematisk form. Det finns förstås en 
inneboende risk att data insamlad från de regionala kontoren tenderar att 
övervärdera kontorens betydelse. Regionala kontor kan ses som ombud för 
regionala aktörers intressen i EU-relaterade frågor. Därför är det viktigt att visa 
huvudmännen på den nytta och mervärde som kontoren ger för regionen. Att 
studera kontorens aktiviteter i Bryssel är förstås behjärtansvärt. Däremot 
saknas det studier över huvudmännens (det vill säga regioner och kommuner i 
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fallet West Sweden) uppfattningar och attityder till att etablera en institutionell 
länk i Bryssel. Denna studie bidrar till att minska denna kunskapslucka.  

Ett annat perspektiv som behöver belysas är relationen mellan regionalt 
handlande och regional inflytande. Även om ett regionalt handlande i relation 
till EU ökat så menar Jeffrey (2000) i en tidig studie att vi bör vi vara försiktiga 
med att anta att det automatiskt innebär att regioners inflytande i EU:s 
beslutsprocesser ökat. Regional mobilisering behöver inte innebära direkt 
inflytande på faktiska beslut. Det är enligt Bache (1998:155) viktigt att skilja på 
regionalt deltagande i EU-sammahang och regionalt inflytande över EU-beslut. 
Jeffrey undersöker under vilka betingelser som regionernas aktiviteter i relation 
till EU också resulterar i direkt inflytande. Han kritiserar studier om regional 
involvering i EU:s beslutsfattande som tenderar att övertolka regioners roll, 
och att de ofta präglas av en stor portion önsketänkande. Även om Jeffrey visar 
på att regioner kan spela en roll i EU:s beslutsfattande och att de faktiskt varit 
framgångsrika i enskilda fall så ifrågasätter han mer generella antaganden om 
regioners förmåga att driva egna frågor i EU bortom nationalstaten (Jeffrey 
2000).  

Att studera i vilken mån regioner har inflytande i EU, och på vilka sätt ett 
sådant inflytande organiseras, är förstås viktiga frågor, inte minst för den 
forskning som intresserar sig för flernivåsystemets karaktär. Att regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor ökat över tid är flertalet forskare överens om, 
men hur nya styrningsformer skall karaktäriseras, och dessas betydelse för 
nationalstaten debatteras flitigt (se t ex Murphy 2011:555). För att kunna 
avgöra det behövs mer forskning om regioners inflytande i EU. Det vill säga en 
forskning som intresserar sig för aktiviteter i analysramens övre högra hörn (se 
kapitel 3.3.6 ”Det analytiska ramverkets tre dimensioner”, figur 3.9). Min ansats 
utgår snarare från ett regionalt perspektiv och hur regionala aktörer verksamma 
inom en regional kontext uppfattar och värderar regionala aktiviteter i relation 
till EU. Jag menar, i likhet med Rowe (2011), att studier av hur en lokal och 
regional elit ser på EU-frågor är ett betydelsefullt komplement. Som jag just 
noterat har riskerar frågor om inflytande, som ställs till regionala representanter 
i EU, att övervärdera regioners roll eftersom det ligger i deras intresse att visa 
på goda resultat. Till syvende och sidst är det en regional och lokal elit som ger 
mandat till ett regionalt kontor att eventuellt utöva påverkansförsök i EU.  

Frågan om regionalt inflytande blir då i denna studie relevant i relation till hur 
regionala aktörer uppfattar och värderar inflytandefrågor, som 
bevekelsegrunder för sina positioner. Ett rimligt antagande är att de regionala 
aktörer som är aktiva med att utöva påverkansförsök gör det med en 
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förhoppning om att aktiviteterna spelar roll, eller som Wallace & Young 
(1997:244, min betoning) skriver: 

It is reasonable to assume that participation is generally pursued in the 
hope of exercising influence, and that repeated investments in the costs (not 
insignificant) of participation, at least imply that the participants believe 
themselves to be having an impact. 

För mig, i denna studie, är en behaviouralistisk aktörsförståelse viktigare än 
frågan om regionalt inflytande eller inte. Ett aktörskap i EU bygger på förmåga 
och vilja att vara en aktör, samt att man erkänns som en aktör av andra aktörer.   

1.5.3 Den nordiska komparativa regionforskningen om EU-frågor 
Efter Sverige och Finland blivit medlemmar i EU år 1995 har en hel del 
forskning intresserat sig för hur nordiska regioner hanterar EU-frågor. Här 
benämns denna forskning som den nordiska komparativa regionforskningen, 
med avseende på relationer till EU (se t ex Baldersheim 2000; Baldersheim et 
al. 2001; Lindh et al. 2007; Lindh et al. 2009; Baldersheim 2011; Baldersheim et 
al. 2011; Baldersheim & Ögård 2011; Lindh 2011; Miles & Lindh 2011). De 
nordiska regionerna har det gemensamt att de betraktas som politiskt svaga i 
förhållande till centralmakt och lokala församlingar. Men genom EU-
medlemskapet ökar det akademiska intresset för att studera hur regioner i 
Norden anpassas till den europeiska integrationens utmaningar och 
möjligheter.  

I en tidig studie identifierar Baldersheim et al. (2001:254ff) att nordiska 
regioners internationella aktiviteter håller på att ändra karaktär som de menar är 
ett resultat av ett EU-medlemskap. Baldersheim et al. beskriver detta som att 
nordiska regioners internationella verksamheter har gått från att vara av mer 
SYMBOLISK karaktär – vilket definieras som aktiviteter som att etablera 
vänortsrelationer eller olika former av kulturella utbyten – till att bli mer 
POLITISK OCH STRATEGISK. Det vill säga aktiviteter som tar sin utgångspunkt 
från regionala politiska prioriteringar i syfte att stärka regionens intressen 
(Baldersheim et al. 2001:254ff). Det här är en viktig iakttagelse. Regioners 
internationella aktiviteter är i så fall i ökande grad att betrakta som politiska, i 
meningen att driva en politisk fråga och påverka en politisk beslutsprocess i 
syfte att nå önskvärda politiska resultat. Det har diskuterats om regioners 
intresse av EU enbart handlar om att få tillgång till EU-finansiering och 
projektutveckling41. Detta stämmer förstås till viss del fortfarande, men 
Baldersheim et al. driver tesen att regioners intresse för finansiellt stöd i 
                                              
41 En uppfattning som jag vid ett flertal tillfällen stött på från en mer statscentrisk forskning om 
europeisk integration.  
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växande grad har kompletterats med politiska aktiviteter i syfte att strategiskt 
driva regionala intressen på en extern arena. Lindh et al. (2009:104) stöder 
tesen att regionalt handlande i EU-relaterade frågor inte bara handlar om att 
”kamma hem” så mycket pengar som möjligt. De identifierar tre motiv till 
regionala aktörers engagemang i EU-relaterade frågor. För det första motiveras 
EU-relaterade aktiviteter av en önskan att lära sig hur andra regioner och EU 
hanterar olika frågor. För det andra motiveras regionalt handlande som ett sätt 
att söka finansiering via EU:s olika fonder och program. Men detta motiv 
måste, för det tredje, kompletteras med motiv som handlar om att utöva 
politiska påverkansförsök. Även i andra studier stärks tesen att politiska 
påverkansförsök blivit alltmer betydelsefulla (Baldersheim et al. 2011; för 
svenska regioner se Berg & Lindahl 2007).  

Ett strategiskt agerande för politisk påverkan innebär att regioner antas skapa 
och underhålla ett flertal möjliga påverkanskanaler, och utnyttja de kontextuella 
fördelar och handlingsutrymmen som kan finnas i relation till olika 
politikområden. Även om jag i denna studie har ett analytiskt fokus på 
relationen mellan regionen och EU, så innebär inte det att staten är ointressant. 
Regionala företrädare antas strategiskt välja de kanaler som de uppfattar ger 
bäst effekt avseende politiska prioriteringar (Gren 2002a:85). Att regioner 
försöker påverka statsnivån är inget nytt i historien, men genom möjligheten 
för regionala aktörer att involveras som en påverkansaktör i ett överstatligt 
sammanhang indikeras ett nytt, och spännande, inslag i europeisk politik.  

Att regionala aktörer, även svenska, har utövat påverkansförsök i EU har bland 
annat beskrivits i fusionslitteraturen (Lindh et al. 2009; Lindh 2011; Miles & 
Lindh 2011; Miles 2011c:24). På både stats- och EU-nivå fattas beslut som får 
konsekvenser för den regionala nivån. Även om staten fortfarande spelar en 
viktig och central roll för regionala aktörer så hindrar inte detta att regioner 
mycket väl kan gå direkt till EU för att driva sina intressen (Gren 2002a:95; 
Lindh et al. 2009). Det regionala intresset behöver inte alltid stämma överens 
med statens prioriteringar. I dessa fall kan EU uppfattas som en bättre arena att 
driva regionala frågor på. EU kan även användas för att utöva påverkansförsök 
mot den egna statens prioriteringar.  

Även om regionala aktiviteter i form av politiska påverkansförsök i relation till 
EU ökar så är det intressant att Baldersheim och Øgård (2011:41) slår fast att 
nordiska regionala och lokala politikers direkta kontakter med EU:s 
institutioner är tämligen begränsad42. Det finns dock en svaghet med detta 

                                              
42 I en stor enkätstudie 2008 riktad till samtliga folkvalda på regional och kommunal nivå i Norden, 
svarar 8% att de haft kontakt med DG Regional Policy; 16% att de haft kontakt med annan EU-
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resultat då studien enbart riktar sig till folkligt valda politiker och undantar 
centrala tjänstemän. Därför är det svårt att avgöra hur paradoxen – där vi ser 
ökade regionala aktiviteter mot EU samtidigt som regionala och lokala 
politikers direkta kontakt med EU är förhållandevis liten – skall förklaras. En 
hypotes som författarna till studien ovan driver är att denna typ av kontakter i 
stor grad lämnas över till de regionala Brysselkontoren, och till de tjänstemän 
som är verksamma där. Enkätsvaren i undersökningen visar nämligen samtidigt 
att relativt många politiker haft kontakt med det regionala kontoret i Bryssel 
(Baldersheim & Øgård 2011:41). En alternativ hypotes som läggs fram är att i 
takt med att internationella frågor ”mognar” och blir rutinmässiga så utvecklas 
en arbetsdelning där politiker ansvarar mer för det strategiska arbetet att 
utveckla regionala prioriteringar, medan tjänstemännen blir mer involverade i 
detaljarbetet, som projektutveckling och skriva ansökningar, och därmed ges 
större ansvar för de direkta kontakterna med EU43 (Baldersheim & Øgård 
2011:42). Detta resultat lyfter en viktig fråga, nämligen vilka aktörer som skall 
inkluderas för att vi ska kunna få en så relevant bild som möjligt av regionala 
aktiviteter i relation till EU. Jag har tidigare diskuterat frågan om regionala 
aktörer, i förhållande till resultatet i anförd studie så är det rimligt att vi 
åtminstone bör involvera centrala tjänstemän, i alla fall de med specifikt ansvar 
för EU-relaterad verksamhet.  

Regionala politiker och eliter i Norden i allmänhet, och svenska regionala 
företrädare i synnerhet, har förhållandevis positiva attityder till de utmaningar 
och de möjligheter som EU-medlemskapets ger (Lindh et al. 2009; Lindh 2011; 
Miles 2011a; Baldersheim 2011; se även Guderjan & Miles 2016). Baldersheim 
(2011:60) skiljer i en studie mellan fyra grupper av attityder som regionala 
beslutsfattare kan ha i relation till EU: integrativ regionalism, statscentrerad 
regionalism, utökad nordisk regionalism samt konkurrensregionalism. Med 
begreppet INTEGRATIV REGIONALISM åsyftas attityder som enligt Baldersheim 
pekar på en regional roll bortom den som förespråkas i multilevel governance-
litteraturen. Han menar att delar av multilevel governance-forskningen tillskriver 
regioner en mer klientistisk roll, där relationen till EU handlar om att etablera 
regionala informationskontor med funktioner som kunskapsinhämtning och 
informationsförmedling för den regionala nivån. I en sådan beskrivning av 
regionalt handlande tonas ett politiskt handlande ned. I den integrativa 

                                                                                                                             
institution samt 38% att de haft kontakt med det regionala kontoret i Bryssel under det senaste året 
(Baldersheim & Øgård 2011:40f). 
43 Ytterligare en alternativ hypotes, som dock inte författarna till nämnda studie lyfter fram, men som 
jag uppfattar som tänkbar, är att flernivåpolicys, det vill säga politikområden som involverar regionen, 
staten och EU, är tämligen komplicerade till sin karaktär och kräver specifik politisk kompetens, 
teoretiskt såväl som erfarenhetsmässigt, och att färre politiker får större ansvar i just dessa frågor. Det 
vill säga att färre gör mer. 
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regionalismen vill regionala aktörer gå längre och förespråkar, ”a movement to 
make regions institutionalized partners in decision-making at levels beyond the 
nation-state and especially in EU-affairs” (Baldersheim 2011:50). Möjligen ger 
författarna en lite väl snäv bild av multilevel governance-litteraturens syn på 
regionalt handlande, men viktigast här är att med begreppet integrativ 
regionalism menas attityder där regioner bör ges en utökad roll i EU:s 
beslutsfattande, och att regioner i större utsträckning bör omorientera sin 
organisering och sina administrativa rutiner i syfte att integreras i ett 
flernivåsystem och ta del av de möjligheter som ligger i att kunna påverka EU:s 
beslutsprocesser.  Den STATSCENTRERADE REGIONALISMEN fångar in attityder 
som tonar ned regioners roll i den europeiska kontexten, och istället 
förespråkar en stark stat som bästa garanten för en positiv regional utveckling.  
Den UTÖKADE NORDISKA REGIONALISMEN är även den skeptisk till EU-
integrationen, och förespråkar ett stärkt nordiskt samarbete, framförallt i 
relation till Östersjöstrategin och Nordsjösamarbetet. Slutligen så utgår 
KONKURRENSREGIONALISMEN från den alltmer sårbara position regioner 
försätts i genom globaliseringens konsekvenser och fångar in attityder som 
förespråkar en mer generell frihet att utveckla egna prioriteringar och 
utrikespolitik för att möta just dessa utmaningar. Resultaten i Baldersheims 
studie visar på att attityder som överensstämmer med den integrativa 
regionalismen dominerar bland regionala politiker i Sverige medan den 
kommunala nivån tonar ned densamma. Intressant är att attityder till hur 
regioner bör förhålla sig i relation till EU inte skiljer sig åt vad gäller 
partitillhörighet (Baldersheim 2011). Även Lindh et al. (2009) identifierar 
positiva attityder till EU-medlemskapets möjligheter i regional elit i 
Värmland44. Detta är speciellt intressant eftersom medborgare i Värmland 
traditionellt haft en tämligen skeptisk syn på EU-samarbetet.45 

Summering av tidigare forskning 

Det finns flera intressanta teoretiska och begreppsliga angreppssätt såväl som 
empiriska resultat från tidigare forskning som har betydelse för denna studie. 
Här sammanfattas de viktigaste. 

                                              
44 I studien genomfördes ett snöbollsurval för att identifiera de regionala beslutsfattare som är aktiva i 
relation till EU. Av dessa svarade 91% att det är viktigt för Värmland att driva ett värmländska 
regionalt intresse gentemot EU (Lindh et al. 2009:93). 
45 Enligt SCB, så har sympatierna för EU i Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg) 
varierat under undersökningsperioden: 2011 var 35,8% för ett svenskt medlemskap. Under 2013 sjönk 
stödet till 32,4 för att sedan öka igen 2014 till 39,8%. Att jämföra med Sverige som helhet under 
samma period: 2011 (51,9%), 2013 (44,2%), 2014 (50,5%). Siffrorna gäller de som svarat ”för EU” på 
frågan ”är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU (Europeiska Unionen) eller har 
du ingen bestämd åsikt?”. Ett klart mindre stöd för EU i Norra Mellansverige under mätperioden en 
Sverige som helhet (Statistiska centralbyrån, SCB 2015). 
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 Studier av regioners internationella aktiviteter i termer av paradiplomati 
signalerar processer som utgår från andra antaganden än de som denna 
studie utgår från. Att tillföra paradiplomatiforskningen en tolfte 
dimension känns inte fruktbart. 

 Den stora variationen av regionalt handlande i relation till EU 
återspeglas i hur regioner valt att organisera de regionala kontoren i 
Bryssel. Ett regionalt kontor i Bryssel kan betraktas som en funktionell 
arena, som en institutionell länk, mellan regionen och EU. 

 Trots ett ökat regionalt handlande i relation till EU, så ska vi vara 
försiktiga med slutsatser att ökat handlande innebär ökat inflytande. 
Men utifrån en behaviouralistisk aktörsförståelse är grad av inflytande 
mindre relevant.  

 Den nordiska komparativa regionforskningen indikerar ett antal spår: 
För det första tenderar karaktären på regionalt handlande i 
internationellt sammanhang förändras från ett mer symboliskt agerande 
mot ett mer politiskt handlande i syfte att påverka politiska processer 
och beslutsfattande. För det andra visar forskningen att det förekommer 
att regioner driver egna frågor i relation till EU. För det tredje bör 
studier över regionalt handlande i EU-relaterade frågor inte bara 
fokusera på politiker utan även beakta centrala tjänstemän med ansvar 
för regionalt handlande i relation till EU. För det fjärde, kan vi förvänta 
oss att den regionala politiska eliten i Sverige har en förhållandevis 
positiv attityd till EU och dess betydelse för regionen. 

1.6 Disposition 
I introduktionskapitlet har jag redogjort för studiens ämnesval, dess syfte och 
frågeställningar. Vidare har diskussionen om West Swedens framtida inriktning 
och organisation relaterats mot två bakgrundskontexter, den europeiska 
respektive svenska. Tre centrala begrepp har definierats, det vill säga regionalt 
handlande, regioner och regionala aktörer.  

I det följande, i kapitel två, redogörs för avhandlingens metodologiska 
utgångspunkter. Studiens explorativa angreppssätt presenteras samt hur jag 
använder processpårning som analysmetod. Vidare preciseras avhandlingens 
metod, material och urval. 

I kapitel tre redogörs för de teoretiska och begreppsliga utgångspunkter som 
bygger upp studiens analysram och de preciseringar som styr avhandlingens 
forskningsfrågor. Kapitlet inleds med fusionsansatsens syn på europeisk 
integration som en dynamisk process där överstatliga och nationella resurser 
och instrument smälter samman i en ”rörig” och överstatlig arkitektur som 
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involverar olika aktörer i beslutsprocesserna, även regionala aktörer. Vidare 
redogörs för multilevel governance-litteraturens beskrivning av ett framväxande 
sammanvävt flernivåsystem. Därefter utvecklas en analysram ur 
europeiseringslitteraturen bestående av tre dimensioner av 
europeiseringsprocesser, download, crossload och upload.  Med hjälp av den så 
kallade micro fusion framework-modellen preciseras sedan de variabler som 
vägleder avhandlingens tre forskningsfrågor.  

I kapitel fyra redogörs för hur West Sweden organiserats som en funktionell 
arena för medlemsorganisationerna för att hantera EU-relaterade frågor i 
termer av att etablera ett kostnadseffektivt samarbete. Dessutom redogörs för 
de fyra största medlemsorganisationerna i West Sweden (Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland samt Region Värmland) 
avseende hur de hanterar EU-relaterade och frågor. Kapitlet illustrerar hur 
olika uppfattningar och attityder till regionalt handlande resulterar i skilda sätt 
att organisera EU-frågor. I kapitlet indikeras en begynnande splittring i synen 
på West Sweden och hur den funktionella arenan alltmer uppfattas som 
dysfunktionell. 

I kapitel fem analyseras de centrala dokumenten från och med Christers Svahns 
utredning år 2011 fram till beslutet om West Swedens nedläggning i oktober 
2013. Under resans gång framträder tre konfliktlinjer i synen på vilka 
funktioner en institutionell länk mellan regionen och EU bör omfatta. West 
Sweden uppfattas till slut som en dysfunktionell lösning på det regionala 
handlande som efterfrågas av en majoritet av medlemmarna vilket resulterar i 
att organisationen läggs ned. De två konfliktlinjerna i diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation avgränsas i analysen till tre 
positioner av uppfattningar och attityder i diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation: en download-, en upload- respektive en 
sammanhållen position.  

I kapitel sex analyseras dessa positioner i relation till avhandlingens analysram, 
det vill säga i relation till de tre europeiseringsdimensionerna. Vidare analyseras 
var och en av positionerna i relation till de fem variablerna i micro fusion 
framework. Bilden som framträder i diskussionen analyseras i relation till hur 
fusionsansatsen ser på den europeiska integrations dynamik.  

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av studiens 
resultat. Det mönster som framträder i diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation kan delas upp i tre positioner av 
uppfattningar och attityder. I den download-orienterade positionen fokuserar ett 
regionalt intresse primärt på de finansiella möjligheterna som EU erbjuder. 
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Nyttan av ett EU-medlemskap definieras genom att framgångsrikt söka medel 
ur sektorsprogrammen och andra finansiella källor. I den upload-orienterade 
positionen tonas de finansiella möjlighetstrukturerna ned och intresset 
fokuserar mer på att utöva påverkansförsök i syfte att stärka ett territoriellt 
aggregerat intresse. Avslutningsvis framträder en sammanhållen position som 
strävar efter att balansera både download- och upload-orienterade aktiviteter. 
Detta ske dels utifrån ett solidaritetsargument, där större och starkare aktörer 
bör solidarisera sig med svagare, dels utifrån en föreställning om att vad som 
utgör ett regionalt intresse kan vara föremål för förhandling mellan flera 
subnationella aktörer. Större uppslutning bakom en position stärker 
förutsättningarna för att vara framgångsrik i påverkansförsök mot EU. Detta 
sätt att förstå ett regionalt intresse benämns i avhandlingen som ett funktionellt 
aggregerat territoriellt intresse. 

Avslutningsvis reflekteras över hur diskussionen om West Swedens framtida 
inriktning och organisation skall förstås i termer av fusionsscenarios. Det kan 
vara frestande att tolka West Swedens nedläggning som av-
europeiseringsprocess som pekar mot en defusionstrend. Men så ska man inte 
tolka resultatet. Snarare, menar jag, så bevittnar vi en tilltagande 
fragmentisering av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor bland regionala aktörer. I Sverige finns idag tolv regionala 
kontor i Bryssel vilket är en fördubbling sedan 1990-talet. I kölvattnet av West 
Sweden har vi idag tre regionala kontor för Västsverige. Bara Region Halland 
saknar en funktionell arena i Bryssel. Jag benämner processen som en re-
konfigurerad europeiseringstrend, där alltfler regioner uppfattar ett större 
behov av att utveckla egna kontakter med EU i Bryssel. Göteborgs stad 
omdefinierar synen på regionalt handlande i relation EU, och driver därmed på 
denna process mot en re-konfigurerad europeisering.  
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2 Metod, material och avgränsningar 
I följande kapitel redogörs för metodologiska val, vilket innefattar angreppssätt, 
analysmetod, motiv för val av kvalitativ metod samt urval av material med 
källkritiska reflektioner. 

2.1 Angreppssätt och analysmetod 
Angreppssättet är i grunden explorativt, men ambitionen är inte enbart att 
identifiera och beskriva olika positioner i diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation utan även att bidra till, och stärka, 
förutsättningarna för att förfina och utveckla teoretiska och analytiska verktyg 
som kan vara fruktbara för att förstå (och i förlängningen förklara) dynamiken 
av regionalt handlande i relation till EU och dess betydelse för framväxten av 
ett sammanvävt flernivåsystem. För att genomföra detta tar jag hjälp av ett 
antal teorier och begrepp som länkas samman och används på ett specifikt sätt. 

 För det första använder jag centrala element från makrofusionstesen, 
och som ursprungligen utvecklats av Wolfgang Wessels (se t ex Wessels 
1997). Makrofusionstesen skall förstås som ett bakgrundskoncept som 
tillhandahåller flera viktiga teoretiska antaganden om den europeiska 
integrationsprocessens dynamik som spiller över på utvecklingen av det 
mer analytiskt operationella verktyget micro fusion framework (Miles 
2011b). Förutom antaganden om de överstatliga processerna erbjuder 
makrofusionstesen länkar mellan olika analysnivåer – övernationell, 
nationell samt subnationell – och ger ett stöd för hur dessa kan 
hanteras. Kort sagt, makrofusionstesen är en tes som beskriver 
överstatliga anpassningsprocesser, men är också fruktbar för att 
identifiera kopplingar mellan regionen och EU i en flernivåkontext. 
Vanligen görs en analytisk åtskillnad mellan europeisk integration och 
europeisering. Europeisering riktar in sig på inomstatliga 
förändringsprocesser som en konsekvens av europeisk integration. I 
”standardmodellen” för europeisering så föregår därmed europeisk 
integration det som studeras som europeisering. Men processerna kan 
bara analytiskt skiljas åt då de i verkligheten är tätt sammanvävda. Som 
Bache (2008:9) skriver, ”EU itself may be best understood as both a 
feature and cause of Europeanization”. Makrofusionstesen är öppen för 
en sådan tolkning och beskriver integration som en trestegsmodell i 
vilken ett mått av europeisering anses nödvändigt för att en europeisk 
integration skall kunna ske. Därmed kan vi genom fusionsansatsen 
länka europeisk integration med europeisering som en dynamisk och 
komplex process, där de båda påverkar varandra.  
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 För det andra behöver jag relatera studien till forskningen om multilevel 
governance. Jag betraktar inte multilevel governance som ett alternativ till 
makrofusionstesen utan som en sektoriell del av densamma. I 
avhandlingen används termen sammanvävt flernivåsystem. Jag tar inte 
ställning till frågan om systemet kan karaktäriseras som sammanvävda 
beslutsnivåer eller som distinkta nivåer som interagerar med varandra 
(se t ex Bache 2008:27). Det är framförallt den strukturella logiken, och 
beskrivningen av varför regionala företrädare blir alltmer involverade i 
EU:s beslutsfattande som multilevel governance-litteraturen bidrar med. Jag 
ställer samtidigt ett minimikrav för att vi ska kunna tala om framväxten 
av ett sammanvävt flernivåsystem (jfr Guderjan & Miles 2016). För att 
processen ska kunna förebåda ett framväxande sammanvävt 
flernivåsystem krävs att regionala företrädare och intressen involveras i 
beslutsfattandet i EU, och att detta sker systematiskt och kontinuerligt, i 
enlighet med en behaviouralistisk aktörsförståelse. 

 För det tredje och på ett mer operationellt plan, tar analysen hjälp av 
europeiseringsforskningen. I avhandlingen definieras europeisering som 
pågående processer i tre dimensioner, vilka jag anser är fruktbara för att 
analysera regionalt handlande i relation till EU. De tre dimensionerna 
benämns som download-, crossload- och upload-dimensioner. 
Europeiseringsbegreppet används huvudsakligen om sådana 
inomnationella anpassningsprocesser som är en konsekvens av den 
europeiska integrationen46, (Bache 2008:10ff). Men grunderna i det 
teoretiska tänkandet, och specifikt de tre ovanstående dimensionerna, 
har även visat sig vara fruktbara för att studera subnationella 
europeiseringsprocesser (se t ex Lindh et al. 2007; Lindh et al. 2009). 

 För det fjärde, och avslutningsvis, utvecklas avhandlingens 
forskningsfrågor i relation till micro fusion framework som utvecklats av 
Miles (2007; 2011a; 2011b), där han definierar ett antal variabler som 
härleds från makrofusionstesen. Dessa variabler är användbara för att 
operationalisera och definiera uppfattningar och attityder i diskussionen 
om West Swedens framtida inriktning och organisation (för ett mer 
utförligt resonemang om dessa teoretiska utgångspunkter, se kapitel 3 
”Teoretiska och begreppsliga klargöranden”). 

Den analysmetod jag använder mig av i avhandlingen kan betraktas som en 
form av processpårning. Processpårning används flitigt inom 

                                              
46 Europeiseringsbegreppet har även använts för studier av utrikespolitik och av hur EU påverkar 
andra länder och makroregioner genom till exempel spridning av moderniseringsprojektet i en global 
kontext (se till exempel Wong 2011). 
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europeiseringsforskningen och syftar till att bringa ordning på ett komplext 
material (Eriksson 2006:8f; Haverland 2007; Moumoutzis & Zartaloudis 2016). 
Komplexiteten och frånvaron av externa variabler gör det ibland svårt att 
avgöra vad som orsakar vad och hur samband skall fastställas. Genom en 
detaljerad analys av processer och händelser över tid är det dock möjligt att 
rekonstruera politiska processer och samspelet mellan olika faktorer som bidrar 
till att identifiera kausala mekanismer som kan förklara olika utfall (Mörth 
1996:12; Eriksson 2006:8; Haverland 2007). Även om användandet av termer 
som ”mekanismer” och processpårning som en analysmetod för att fastställa 
kausalitet antyder studier designade med explanativa ambitioner, så är det inget 
avgörande skäl till att inte använda sig av processpårning för studier även vid 
mer explorativa angreppssätt (jfr Eriksson 2006:8). Användandet av 
processpårning inom europeiseringsforskningen har dock kritiserats för att i allt 
för hög grad intresserat sig för detaljerad beskrivning av anpassningsprocesser 
med svag koppling till teori (se t ex Moumoutzis & Zartaloudis 2016:338). 
Processpårning i denna studie sker dock inte som en renodlad induktiv 
beskrivning, utan är i hög grad styrd av teori och begrepp. Genom en teoretisk 
härledd analysmetod stärks förutsättningarna för att utveckla en mer detaljerad 
och specifik kunskap om ett område som är relativt okänt och där 
teoriutveckling fortfarande pågår (jfr t ex Eriksson 2006:6; Esaiasson et al. 
2012:129f). Avhandlingens syfte är analytiskt, och ambitionen är att förstå hur 
europeiseringsprocesser påverkar den subnationella nivån.  

Analysen delas in i två delar. I den första delen redogörs för tre interna 
utredningar och rapporter som genomförts mot bakgrund av diskussionen om 
West Swedens framtida inriktning och organisation. Dessa dokument, 
tillsammans med yttranden på West Swedens styrelses remiss till 
medlemmarna, analyseras inledningsvis mot bakgrund av analysramens tre 
dimensioner av europeiseringsprocesser. I dessa texter framkommer tre 
positioner av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor; en download-, en upload- samt en sammanhållen position. I den 
andra delen fördjupas sedan analysen av de uppfattningar och attityder som är 
dominerande inom de olika positionerna. Det kan vara på sin plats att 
tydliggöra att dessa diskussioner inte på något sätt avslutats. De fortgår alltjämt. 
Men någonstans måste en studie av en pågående process avslutas.  

2.2 Valet av en kvalitativ metod  
Fusionsansatsen beskriver framväxten av en överstatligt politiskt arkitektur i 
termer av ett ”rörigt”, sammansatt och komplext system. Det explorativa 
angreppssättet med ambitionen att analysera och förstå komplexa processer 
uppmanar till att använda en kvalitativ metod. Som Snape & Spencer (2011:3) 
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uttrycker kvalitativa metoder, de är ”particularly well suited to exploring issues 
that hold some complexity” (jfr med Vifell 2006:58; Mason 2010:3). Det 
innebär inte att jag anser att kvalitativ metod är det enda tänkbara sättet att 
studera dessa fenomen, men det passar bra för avhandlingens syfte. Den 
kontext, som regionalt handlande förväntas ske i antas vara mångfacetterad, 
differentierad och svårfångad; en komplexitet som ger en mångfald och en 
variation av möjliga sätt att förstå och erfara denna verklighet (Snape & 
Spencer 2011:19). Min ambition är att skapa en förståelse, men också en 
förenklad bild av regionala aktörers potentiella roll den komplexitet som EU 
representerar. Det vill säga att empiriskt fånga in de uppfattningar och attityder 
som förekommer, samt utveckla en teoretisk modell som bidrar till att 
systematisera och analysera den variation av uppfattningar och attityder som 
förekommer i materialet. Genom att bygga studien på teoretiskt härledda 
analytiska verktyg bidrar avhandlingen till att bemöta den kritik som 
förekommer mot att europeiseringsforskning, genom processpårning, tenderar 
att vara alltför induktiv (se t ex Moumoutzis & Zartaloudis 2016).  

En vanligt förekommande kritik mot fallstudier är i sin tur att de beskriver 
enskilda händelser med små möjligheter till generalisering (se t ex Vifell 
2006:59f; Esaiasson 2012:108f; Mason 2010:194; Lewis & Ritchie 2011:263ff). 
Men tanken i denna avhandling är inte att studera enskilda händelser i sig utan 
att relatera uppfattningar och attityder till befintlig teori, och därmed bidra till 
en förståelse av subnationellt handlande och dess potentiella påverkan på 
överstatliga processer. Min syn stämmer väl överens med Lewis och Ritchie 
(2011:267), som skriver:  

It is our view that that qualitative research studies can contribute to 
social theories where they have something to tell us about underlying 
social processes and structures that form part of the context of, and the 
explanation for, individual behaviours and beliefs. The particular value of 
qualitative research lies in its ability to explore issues in depth.  

Genom att kvalitativt studera uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor är avsikten att skapa en förståelse av vad 
regionala aktörer uppfattar som möjliga och önskvärda politiska aktiviteter 
inom ramen för det handlingsutrymme som medlemskapet i EU erbjuder. Det 
är förstås en omöjlighet att kvalitativt studera samtliga svenska regionala och 
lokala aktörers uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor; avgränsningar måste göras.  
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2.3 Avhandlingens studieobjekt, med motivering 
Att subnationella aktörer agerar på överstatlig nivå kan uppfattas som 
utmanande i och med att det strider mot våra traditionella uppfattningar om 
hur utrikes- och inrikespolitik traditionellt skiljer sig från varandra47. Detta kan 
möjligtvis förklara varför det har varit relativt få regionala aktörer (i alla fall i 
Västsverige) som på allvar engagerat sig i och satt sig in i EU-relaterade frågor 
och därmed kunnat leverera genomtänkta uppfattningar och attityder till 
regioners handlande i relation till EU (Baldersheim & Øgård 2011:41; jfr Lindh 
et al. 2009:73). Liknande tendenser har också konstaterats av Vifell (2006) i 
hennes studie över europeisering och internationalisering av den svenska 
statsförvaltningen. I enlighet Vifells terminologi hanteras Europafrågor ofta i 
enklaver med aktörer med liten transparens och insyn, och där relationen 
mellan makt och ansvar blir otydlig. Genom initieringen av diskussionen om 
West Swedens inriktning och organisation ”tvingas” regionala och lokala 
företrädare i Västsverige att avkrävas uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor. Därför utgör, menar jag, denna diskussion 
ett synnerligen lämpligt fall för att samla upp en så bred palett av genomtänkta 
uppfattningar och attityder till regionalt handlande som möjligt, och som 
uttrycks i ett och samma sammanhang.  

För det första, West Sweden var ett av de första, och sedermera största, av de 
svenska regionala kontoren med ansvar för att hantera EU-frågor. West 
Sweden var verksamt över tjugo år, och har ansetts framgångsrik med ett väl 
inarbetat ”varumärke” i Bryssel (Persson 1997; Jerneck & Gidlund 2001:78; 
Johansson 2011). Med sina 72 medlemsorganisationer borgar diskussionen om 
West Swedens framtida inriktning och organisation för en bred, djup och 
engagerad diskussion. För det andra, efter West Swedens nedläggning utvecklar 
de tre involverade regionala organisationerna egna sätt att hantera EU-
relaterade frågor, och med stor variation. Göteborgs stads kontor har ett tydligt 
fokus på påverkansarbete, medan Region Halland (vid avhandlingens 
publicering) som enda region i Sverige inte har tillgång till ett regionalt kontor i 
Bryssel. Västra Götalandsregionens kontor har lokaliserats tillsammans med 
Göteborg stads kontor, med förhoppningar om att kunna dra nytta av 
varandras resurser. Region Värmland har öppnat ett eget kontor som verkar 
både för påverkansarbete och för projektutveckling. Kort sagt, hur Västsverige 
valt att organisera (eller inte) regionens EU-relaterade frågor genom en 
institutionell länk till Bryssel visar på en stor variation; från uppfattningar som 
förespråkar en aktiv regional lobbyverksamhet, till de som väljer en mer 
avvaktande hållning. För det tredje, i diskussionen om West Swedens framtida 

                                              
47 Se mer om valet av svenska regioner i kapitel 1.3.2 ”Den svenska regionala ”röran””. 
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inriktning och organisation återkommer kritiken mot West Sweden att den inte 
existerar formellt som en politisk-administrativ enhet (IP4; IP5). Detta 
argument har bidragit till problematiken att enas i hur EU-frågor skall hanteras. 
Mot bakgrund av den pågående regionreformen, där ett av förslagen är att 
Västragötalandsregionen och Region Värmland, två av de regionala 
organisationerna som tidigare var medlemmar i West Sweden, tillsammans skall 
bilda en storregion (SOU 2016:48), så är det intressant att i relation till denna 
studies resultat reflektera över hur denna storregion skall hantera EU-relaterade 
frågor.  

2.3.1 Material och avgränsningar 
En analys av en politisk diskussion kan förstås göras med stöd av olika material 
och med olika avgränsningar. I denna undersökning använder jag mig till tre 
typer av material. För det första ett textmaterial, som i avhandlingen benämns 
som centrala dokument, i meningen att de figurerar som viktiga dokument i 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation, och 
refereras till av de som deltar i diskussionen. Dessa centrala dokument består 
av två mindre utredningar och en diskussionssammanställning som gjorts av 
ansvariga tjänstemän. Till detsamma räknas också de yttranden som kommer in 
till West Sweden som svar på den remiss som skickades ut av West Swedens 
styrelse 20 februari 2012. För det andra har jag deltagit vid tre av West Swedens 
avslutande årsstämmor. Under dessa stämmor diskuterades West Swedens 
framtida inriktning och organisation. Diskussionerna har spelats in, och 
sedermera transkriberats. För det tredje så har ett antal intervjuer med centrala 
aktörer i denna diskussion genomförts. Intervjuerna och deltagande vid West 
Swedens årsstämmor bidrar till en förståelse om den mer informella dynamiken 
i diskussionen som inte alltid står att läsa om i dokumenten. Detta blir speciellt 
viktigt eftersom jag intresserar mig för en bred palett av uppfattningar och 
attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Nedan redogörs för 
detta material mer ingående. 

Urval av centrala dokument 
Det första dokumentet som ligger till grund för diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation är en UTREDNING som 
genomförts av Christer Svahn på uppdrag av West Swedens styrelse och som 
förväntades ligga till grund för beslut om West Swedens framtida inriktning 
och organisation. Som huvudsakligt skäl till att genomföra denna utredning 
angavs att West Swedens dåvarande vd, Kjell Pettersson, skulle gå i pension, 
och att styrelsen upplevde ett behov av att – inför framtagandet av en 
kravprofil för rekrytering av en ny vd – fråga medlemmar hur de såg på West 
Swedens framtid. West Swedens styrelse ansåg att det är dags för en översyn av 
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verksamheten. Uppdraget styrs av två frågor. Hur skall verksamheten i West 
Sweden se ut de närmaste åren? Och, hur ser medlemmarna på den framtida 
verksamheten och vilka krav ställs på det framtida medlemskapet? Utredningen 
bygger på ett antal intervjuer av representanter från Västra Götalandsregionen, 
Region Halland, Region Värmland, Göteborgs stad samt kommunerna 
Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Intervjuerna genomfördes mellan 15 april 
och 10 maj 2011. Utredningen presenteras som tämligen kortfattad i form av 
sammanfattande slutsatser på tre sidor, tillsammans med en sexsidig bilaga där 
intervjusvaren redogörs för mer detaljerat. Vilka personer som intervjuats 
framkommer inte. Utredningen presenteras vid West Swedens årsstämma den 
20 maj 2011 (Svahn 2011).  

Utifrån ett källkritiskt perspektiv är det viktigt att erinra sig att utredaren, 
Christer Svahn, är före detta regiondirektör i Region Värmland, och kan 
således inte uppfattas som en oberoende utredare. Som vi kommer att se så 
stämmer utredningens slutsatser tämligen väl med Region Värmlands 
uppfattningar och attityder i diskussionen om West Swedens framtida 
inriktning och organisation. Ytterligare kritik som kan riktas mot utredningen 
är att den presenteras tämligen kortfattat och redogör för olika ståndpunkter 
och ställer frågor snarare än levererar svar. Dessa brister öppnar upp för 
kritiska röster, vilket också leder till att utredningen inte uppfattas som 
tillräcklig för att fatta ett gemensamt beslut i frågan. Diskussionerna under 
West Swedens årsstämma 20 maj 2011, då Christer Svahns utredning 
presenterades, blev livliga (IP9; IP7). Årstämman lyckades inte besluta om en 
gemensam syn på West Swedens framtida inriktning och organisation, utan 
beslutade om att ge styrelsen för West Sweden i uppdrag att återkomma med 
förslag om organisation och stadgeändringar som anses nödvändiga för att 
anpassa West Swedens verksamhet för framtida utmaningar. 

Det andra dokumentet är den RAPPORT som togs fram av Västra 
Götalandsregionen under sommaren 2011. Inför de stundande diskussionerna 
om West Swedens framtida inriktning och organisation ansåg Västra 
Götalandsregionen att man behöver ett eget material som kan ligga till grund 
för Västra Götalandsregionens fortsatta ställningstagande i diskussionen. 
(Johansson 2011). Västra Götalandsregionen gav i uppdrag åt dåvarande 
regionrådet Kent Johansson48 att ta fram ett underlag som stöd till företrädare 
för Västra Götalandsregionen när de skall delta i dessa diskussioner. Det är 

                                              
48 Kent Johansson (c) var vid tillfället regionråd i Västra Götalandsregionen och ledamot i 
Regionkommittén. Han kan därmed betraktas som mycket väl insatt i regionalt handlande i EU-
relaterade frågor. Senare under hösten, i september år 2011, utsågs han till Europaparlamentariker efter 
att Lena Ek utsetts till miljöminister i Reinfeldts regering där hon efterträder Andreas Carlgren. 
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uppenbart att rapporten bedömdes som viktig eftersom uppdraget ges relativt 
kort tid, drygt sju veckor, och skall genomföras mellan 1 juli och 20 augusti, 
under en tid det offentliga Sverige, och Bryssel, normalt har sommaruppehåll. 
Utredningen är i förhållande till Svahns utredning mer omfattande, och 
presenterades på drygt 30 sidor. Rapporten bygger framförallt på 
dokumentstudier. Inga ytterligare intervjuer av representanter för West 
Swedens medlemsorganisationer gjordes, däremot intervjuas representanter 
från andra Brysselkontor i syfte att visa på olika modeller för hur regionala 
kontor i Bryssel kan utformas. I rapporten presenteras inga färdiga 
ställningstaganden utan den är mer inriktad på att identifiera viktiga 
diskussionspunkter och områden där viss osäkerhet råder om vad ett förändrat 
och utvecklat West Sweden bör syssla med. De slutsatser och förslag som 
presenteras bygger på en kortfattad omvärldsanalys, en jämförelse över hur 
olika regioner i Europa valt att organisera sitt EU-arbete, samt tolkningar av 
Christer Svahns utredning (Johansson 2011). 

Rapportens rubrik, Rapport till Västra Götalandsregionen, Underlag för diskussioner 
om West Swedens framtida uppdrag. Slutsatser och förslag, vittnar om hur texten skall 
förstås. Genom att bygga vidare på Christer Svahns tidigare utredning utvecklar 
denna rapport Västra Götalandsspecifika diskussionspunkter i frågan. Syftet 
var att stärka förutsättningarna för att företrädare för Västra 
Götalandsregionen skulle kunna ges en ledande position i de framtida 
diskussionerna om West Swedens uppdrag. Rapporten byggde på en självbild 
där Västra Götalandsregionen i kraft av sin storlek och med ett direktvalt 
fullmäktige har speciella förutsättningar för en ledande roll. ”Västra 
Götalandregionen är en av de största finansiärerna av West Sweden, har 
ansvaret för regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland och är vald 
företrädare för territoriet Västra Götaland. Mot den bakgrunden behöver 
Västra Götalandsregionen underlag för att ha en aktiv och ledande roll i 
diskussionen om West Swedens framtid” (Johansson 2011). Rapporten har 
inga ambitioner på att vara neutral utan skrivs utifrån ett uttalat Västra 
Götalandsperspektiv.  

Det tredje dokumentet består av en sammanställning av ett mindre antal 
dokument som tillsammans utgör det som här kallas för ett 
DISKUSSIONSUNDERLAG49.  West Swedens styrelse tillsatte en arbetsgrupp om 
fyra tjänstemän bestående av representanter från de tre regionala 

                                              
49 Alla dess tre inledande dokument kan i någon mån betraktas som olika utredningar. Men för att skilja 
dem åt väljer jag att i texten benämna Svahns dokument som UTREDNING, Johanssons som RAPPORT 
samt arbetsgruppens som DISKUSSIONSUNDERLAG. 
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organisationerna samt Göteborgs stad50. De inledde sitt arbete den 12 
september 2011 (IP1). Arbetsgruppen ställer samman ett antal förslag och 
genomförde sedan så kallade dialogmöten med ett urval av West Swedens 
medlemsorganisationer. Under hösten 2011 genomfördes sammanlagt sju 
dialogmöten51 där de olika medlemsorganisationerna gavs möjlighet att 
kommentera arbetsgruppens förslag. I diskussionsunderlaget ingår även 
uppfattningar och attityder som framkommer i dialogmötena. Det finns ingen 
samlad dokumentation av vad som sagts vid dessa möten. Dock har 
arbetsgruppen, under ledning av Magnus Engelbrektsson vid enheten för 
internationell samordning i Västra Götalandsregionen, gjort en sammanfattning 
av dem, med inspel från de tre andra i arbetsgruppen. Sammanfattningen 
redogör för arbetsgruppens slutsatser samt de reaktioner som inkommit från 
dialogmötena. I sammanfattningen har även förts in ”andra synpunkter som 
kommit fram längs vägen”52. Sammanfattningen avslutas med sex slutsatser 
som vägledning för West Swedens styrelse och medlemmarnas fortsatta arbete 
med ett ägardirektiv. (Engelbrektsson 2011) Diskussionsunderlaget ligger till 
grund för den remiss som West Swedens styrelse skickade ut till sina 
medlemmar den 20 februari 2012 (West Sweden 2012). 

Arbetsgruppens diskussionsunderlag sammanfattar de uppfattningar och 
attityder som de gemensamt har kunnat komma överens om. Det förslag som 
slutligen presenterades är en kompromiss mellan de olika intressen som de fyra 
representerar. En respondent uttrycker att flera eftergifter fick göras under 
resans gång, framförallt för att se till att Göteborgs stad fortfarande var 
intresserade av att delta i ett framtida West Sweden (IP1). 
Diskussionsunderlaget kan ses som en minsta gemensamma nämnare, det vill 
säga en suboptimal lösning som alla kunde acceptera, men som inte 
nödvändigtvis uttryckte vad alla tyckte.  

Efter att West Swedens styrelse skickat ut en remiss till West Swedens 
medlemsorganisationer om West Swedens framtida inriktning och organisation, 
den 20 februari 2012, kommer det in 57 yttranden från West Swedens 72 
medlemmar. Remissvaren utgör även de en viktig del i analysarbetet. Remissen 

                                              
50 De som ingår i arbetsgruppen är: Magnus Engelbrektsson, chef för enheten Internationell 
samordning Västra Götalandsregionen; Lars Christensen, biträdande regiondirektör Region Värmland; 
Christer Andersson, utvecklingschef Region Halland samt Lars Göran Larsson, internationell chef 
Göteborgs stad. 
51 De dialogmöten som genomförts sker med Region Halland den 26 oktober, Fyrbodals kommuner 
den 27 oktober, Göteborgsregionens kommuner den 28 oktober, Region Värmland den 28 oktober, 
Västra Götalandsregionen (regionstyrelsens internationella beredning) den 15 november, Sjuhärads 
kommuner den 18 november samt Skaraborgs kommuner den 2 december.  
52 Vilket framförallt handlar om ett yttrande från Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund 
(Sjuhärads kommunalförbund 2011). 
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följer i stora drag diskussionsunderlagets förslag. Men i och med 
remissförfarandet får medlemsorganisationerna själva möjlighet att göra sin 
röst hörd. I de tre tidigare dokumenten har medlemmarnas uppfattningar och 
attityder tolkats av utsedda ansvariga, vilket innebär att det finns en risk att det 
förekommer skevheter i de bedömningar som presenteras. Detta balanseras 
därför till viss del av just remissvaren. 

Deltagande vid West Swedens årsstämmor 
För att ytterligare stärka validiteten, att datamaterialet omfattar de 
uppfattningar och attityder som förekommer i diskussionen, deltog jag vid tre 
av West Swedens avslutande årsstämmor. Samtliga stämmor genomfördes i 
Vänersborg. Den första stämman jag deltog på genomfördes den 31 maj 2013. 
Den viktigaste diskussionen skedde under § 27 (under stämman framflyttad till 
§ 14): West Swedens framtida inriktning, organisering och finansiering. Under 
denna punkt framträdde representanter från 21 medlemsorganisationer53. 
Diskussionen tog drygt en timme, och stämman beslutade med enkel majoritet, 
med röstsiffrorna 41 röster mot 38, för att lägga ned verksamheten. För giltigt 
beslut krävdes vid en första voteringen ett enhälligt beslut. Eftersom 
enhällighet inte uppnåddes behövdes en extra stämma. Vid denna extra 
stämma krävdes två tredjedels majoritet för att uppnå ett giltigt beslut om 
nedläggning. Denna andra stämma genomfördes den 31 oktober 2013. Vid den 
stämman var diskussionerna något mer dämpade. De flest insåg att West 
Sweden var på väg att läggas ned, varför inläggen handlade mest om att beklaga 
den situation som uppstått och hur den nya situationen bäst kunde hanteras. 
Vid stämman den 31 oktober debatterade representanter från åtta 
medlemsorganisationer54. Stämman beslutade sedan om att lägga ned West 
Sweden. Vid den tredje stämman jag deltog i, den 9 januari 2014, förekom inga 
som helst diskussioner om West Swedens framtid, utan de handlade mer om 
att reda ut hur en nedläggning av West Sweden skall kunna verkställas.  

Urval av respondenter 
Respondenterna har valts strategiskt med hjälp av en snöbollsteknik (se t ex 
Lindh et al. 2009:59). Genom att först välja uppenbart centrala aktörer i 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation så 

                                              
53 De som talade den 31 maj 2013 representerade (i den ordning de framträdde): Västra 
Götalandsregionen, Grums kommun, Munkedals kommun, Region Halland, Vänersborgs kommun, 
Skara kommun, Tibro kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Region Värmland, Trollhättans 
kommun, Lidköpings kommun, Färgelanda kommun, Sotenäs kommun, Gullspångs kommun, 
Vänersborgs kommun, Falköpings kommun, Tanums kommun, Borås kommun, Tidaholms kommun, 
Härryda kommun samt Vara kommun. 
54 De som talade vid stämman den 31 oktober representerade: Vänersborgs kommun, Lidköpings 
kommun, Bengtsfors kommun, Gullspångs kommun, Västra Götalandsregionen, Munkedals kommun, 
Region Värmland samt Tanums kommun. 
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avslutas varje intervju med att fråga efter andra viktiga aktörer som kan bidra 
med uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 
Respondenterna representerar i första hand sig själva, men bidrar också med 
information om respektive organisationers uppfattningar och attityder. Syftet 
med att genomföra intervjun är att jag därmed får tillgång till mer informella 
processer som inte alltid uttrycks i dokumenten. Diskussionen ges en bredare 
och mer nyanserad bild av de olika uppfattningarna och attityderna som 
uttrycks i diskussionen. Respondenterna har inte valts ut som informanter, som 
förväntas ge en ”verklig” och ”sann” beskrivning av materiell karaktär, utan 
som engagerade aktörer med uttalade uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor.  

Genom valet av centrala aktörer i diskussionen ges tillgång till uppfattningar 
och attityder hos de aktörer som är mest aktiva och har visat störst 
engagemang och intresse i frågor om regionens relationer till EU. Därmed 
finns en inbyggd skevhet i valet av en snöbollsteknik. Den uppenbara risken är 
att bara de som hörs mest och är mest engagerade också är de som intervjuas.  
Problemet är då att det potentiellt kan finnas uppfattningar och attityder som 
inte uttrycks i analysens intervjumaterial. Det kan förstås uppfattas som en brist 
i studien. Denna brist hanteras på följande sätt. För det första har frågor som 
ställts till respondenter, om alternativa personer att intervjua, specifikt riktat in 
sig på vilka som uttryckt divergerande uppfattningar och attityder. För det 
andra, spännvidden i diskussionen synliggörs kanske bäst genom de 
debattinlägg som görs under de tre årsstämmor som ingår i studien, samt de 
yttranden på West Swedens styrelses remiss som också ingår i studien. De 
respondenter som valts reflekterar väl den spänning som uttrycks på stämmor 
och i inlämnade remissyttranden. För det tredje är det också viktigt att påminna 
om att urvalet styrs även av de teoretiska antaganden som vägleder denna 
studie, och då speciellt fusionsansatsens syn på den europeiska integrationens 
dynamik. Enligt fusionsansatsen är det en politisk elit som driver på för 
ytterligare integration. Det vill säga, det är regionala eliter som tilldelas störst 
intresse, vars uppfattningar och attityder antas ha störst potentiell påverkan på 
ett framväxande sammanvävt flernivåsystem. Förutom att sökarljuset riktas in 
mot en regional elit, så finns även en skevhet i valet av de aktörer som är mest 
engagerade i diskussionen. Potentiellt kan det finnas regionala eliter med andra 
uppfattningar och attityder och som inte är aktiva i diskussionen utan väljer att 
vara tysta eller avvaktande. Min bedömning är att den regionala elit som inte är 
aktiv och engagerad i diskussionerna om West Swedens framtida inriktning och 
organisation inte väljer inaktivitet på grund av att de har alternativa 
uppfattningar och attityder som de av någon anledning inte vill eller kan 
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uttrycka. Snarare är bedömningen att de inte har väl genomtänkta, och 
alternativa, uppfattningar och attityder att delge. Diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation har varit livlig. Genom mitt val 
av material ges en stor variation av uppfattningar och attityder.  

Genom att välja en regional elit som är aktiv i diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation medför inte att inaktivitet är ointressant i 
ett större perspektiv. Men det bidrar inte till denna studies kunskapsintresse. 
Dessutom skall man ha i åtanke att inaktivitet också kan ses som inbyggd i 
problemställningen. En diskussion kräver en aktivitet. Det är de mer aktiva 
aktörerna som syns, inte de passiva. Studien riktar in sig på en diskussion; om 
man inte uttrycker något så deltar man inte heller i diskussionen. Det är de 
uppfattningar och attityder som uttrycks i diskussionen hos de mer aktiva som 
återspeglas i denna studie. 

Sammanlagt har 21 intervjuer av 19 respondenter genomförts55. Inledningsvis 
intervjuades de fyra centrala tjänstemännen som deltog i den av West Swedens 
styrelse utsedda arbetsgrupp med uppgift att sondera vad 
medlemsorganisationerna anser om West Swedens framtida inriktning och 
organisation. Därefter intervjuades höga politiska representanter från de tre 
regionala organisationerna. Det handlar om regionstyrelsens ordförande i 
Region Halland respektive Västra Götalandsregionen samt första vice 
ordförande för regionstyrelsen i Region Värmland. Förutom dessa sju finner 
studien via snöbollstekniken ytterligare 12 respondenter. 

Från Region Halland har jag, förutom den ansvarige tjänstemannen i 
arbetsgruppen och regionstyrelsens ordförande, även intervjuat den högste 
tjänstemannen för regional utveckling inom Region Halland samt två 
tjänstemän med ansvar för EU-frågor för kommunerna Halmstad och 
Kungsbacka.  

Från Västra Götalandsregionen har jag, förutom den ansvarige tjänstemannen 
från regionen i arbetsgruppen respektive Göteborgs stad, även intervjuat 
regionstyrelsens ordförande. Jag har även intervjuat den ansvarige 
tjänstemannen från regionen vid ytterligare ett tillfälle, ett av Göteborgs stads 
kommunalråd, en tjänsteman vid Göteborgsregionen med ansvar för 
utredningen om Göteborgsregionens relation till Göteborgs stads 
Brysselkontor, andra vice ordförande i Vara kommuns kommunstyrelse, tillika 
styrelsemedlem i West Sweden56, samt miljöpartiets representant i West 

                                              
55 Två respondenter intervjuades två gånger, med ett par års mellanrum. 
56 Denne ledamot avgick ur styrelsen vid årsstämman 11 maj 2012. 
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Swedens styrelse, som även satt i Västra Götalandsregionens fullmäktige och 
var partistyrelsens talesman i EU-frågor vid tiden för intervjun.  

Från Region Värmland har jag, förutom den ansvarige tjänstemannen i 
arbetsgruppen även intervjuat förste vice ordförande för regionfullmäktige. Jag 
har även intervjuat vice ordförande för regionfullmäktige ytterligare en gång, en 
tjänsteman och tillika EU-samordnare vid Karlstads kommun, en projektledare 
för klusterprocesser i Värmland och en före detta vd för klusterorganisationen 
The Paper Province. 

För att få med uppfattningar och attityder från den interna administrationen i 
West Sweden har jag intervjuat den före detta vd:n för West Sweden, den 
under den avslutande perioden tillförordnade vd:n för West Sweden, samt 
Göteborgs stads representant i Bryssel.  

Intervjuerna var semi-strukturella och byggde på en i förväg upprättad 
intervjuguide (se bilaga 1). Denna intervjuguide skickades ut till respondenterna 
ett par dagar innan intervjun i syfte att ge tid för respondenten att tänka över 
svaren. Intervjuerna tog drygt en timme i anspråk. Alla intervjuer, utom två, 
spelades in och transkriberades i efterhand. De intervjuer som genomfördes 
med representanter från klusterorganisationerna gjordes tillsammans med en 
kollega, David Olsson, som tog löpande anteckningar. Dessa intervjuer skilde 
sig också något från de andra, eftersom min kollega även var intresserad av 
andra frågor som rörde hans eget projekt om det sociala kapitalets betydelse 
för regionalt handlande i relation till EU. Men de frågor som ställdes till de 
övriga respondenterna i denna studie ställdes även till dessa två respondenter.  

Denna avhandling bygger till stor del vidare på tidigare forskning om regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor som gjorts vid Karlstads universitet, och då 
specifikt forskarrapporten Fusing Regions? Sustainable Regional Action in the Context 
of European Integration (Lindh et al. 2009). Där jämförs tre nordiska regioner 
avseende regional handlande i EU-relaterade frågor. De tre regionerna kommer 
från Finland, Sverige och Norge. Det svenska fallet representeras av Värmland. 
I den studien skickas ett antal enkäter ut till ett urval av regionala företrädare. 
Dessutom genomfördes 21 intervjuer, varav jag deltog i 14 (Lindh et al. 
2009:121). Resultat och erfarenheter från denna tidigare studie fungerar som en 
del i den förförståelse som denna avhandling bygger på. Konstruktionen av de 
semi-strukturella intervjuerna görs alltså inte bara mot bakgrund av teoretiska 
resonemang utan även mot de erfarenheter som samlats under tidigare studie.  

Avseende etiska överväganden hanteras dessa frågor på ett liknande sätt som 
vid ovan nämnda studie. Respondenterna har informerats i förväg vilka frågor 
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som kommer att ställas samt hur deras svar kommer att hanteras och 
presenteras i texten. I referensförteckningen redogörs för de som intervjuats 
och när intervjuerna genomfördes. I löpande text väljer jag att referera till 
intervjupersoner i form av ett nummer, till exempel (IP3). Samtliga 
respondenter accepterade och gav sitt samtycke till förfarandet. Eftersom det 
är relativt få intervjuer som genomförts innebär citeringstekniken att det ibland 
kan bli tydligt vem det är som citeras. Därmed kan man säga att studien vare 
sig strävar efter eller förmår uppnå total anonymitet. Motivet till att jag väljer 
detta förfarande är en ambition att betona de principiella resonemangen. Som 
läsare kan man låta sig lockas in i tankar om vad enskilda aktörer har uttalat, 
och som mer rör läsarens personliga intresse. Förhoppningen är att istället styra 
intresset till de generella resonemangen, även om jag väljer att illustrera dessa 
resonemang med hjälp av enskilda citat från olika respondenter.  

Tidsmässig avgränsning 
Den tidsavgränsning som gäller för studien sträcker sig från och med West 
Swedens årsmöte den 20 maj 2011 till West Swedens nedläggning, och i viss 
mån diskussionerna därefter genom den avslutande intervjurundan57. 
Inomregionala diskussioner om hur regioner ska hantera EU-frågor har på inga 
sätt avslutats. De sista intervjuerna genomfördes i januari 2015. 

Att analysera en politisk diskussion; validitetsfrågor 
 

Det här är ett spel. Ett spel om makt och inflytande. Som vanligt, men 
ingen vill säga det. Med det är naturligtvis det som det handlar om. Det 
handlar om företrädarskap, om att sätta sig på kartan, att se att man lever 
i en konkurrensutsatt situation (IP6). 

Citatet ovan kommer från en av intervjupersonerna och illustrerar den politiska 
spänning som finns i diskussionen om West Swedens framtida inriktning och 
organisation. Diskussionen handlar om en politisk kamp mellan olika intressen 
över hur EU-frågor bäst hanteras i en flernivåkontext (jfr Radaelli & Pasquier 
2007:38). Det är inte rimligt att förvänta sig att alla respondenter ger en helt 
samstämmig bild. De har alla egna intressen som präglar hur de svarar på mina 
frågor. Alla har sina egna uppfattningar och attityder (se t ex Erikson 2011:53). 
En följdfråga blir därmed hur man kan säkra validiteten, i meningen att de 
uppfattningar och attityder som identifieras täcker ”hela bilden” och att inga 
uppfattningar och attityder faller utanför studiens ram. 

                                              
57 Anledningen att inte avsluta studien direkt efter beslutet om West Swedens nedläggning motiveras 
med att nedläggningen i sig driver på för ytterligare diskussioner om hur den institutionella länken till 
EU bör utformas, vilket kan illustreras av citatet: ”Göteborg [har] fått en liten nystart efter West 
Sweden föll ihop. [---] I alla fall så har det blivit mer diskussioner efter det” (IP12). 
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För att stärka validiteten i undersökningen används för det första data från tre 
olika källor (om triangulering av källor se t ex Lewis & Ritchie 2011:275f). Som 
tidigare nämnts finns en skevhet i urval av respondenter i riktning mot de 
aktörer som är mest aktiva i regionens aktiviteter i relation till EU. För att få en 
så sanningsenlig bild som möjligt av variationen av uppfattningar och attityder 
bland den regionala eliten stärks validiteten genom materialinsamling genom 
intervjuer, dokument samt deltagande vid stämmodebatter. Dessa dokument 
och stämmodebatter representerar, i alla fall så långt som jag känner till, en av 
de mest gedigna samlingar av sammanhängande dokument där svenska 
regionala aktörer uttrycker skilda uppfattningar och attityder om regionalt 
handlande i relation till EU-relaterade frågor.  

För det andra, genom att sända ut frågorna i förväg ges möjlighet för 
respondenterna att i lugn och ro sätta sig in i de frågeställningar som 
intervjuerna förväntas handla om. På så vis minskar risken att respondenterna 
missuppfattar någon fråga. Min bedömning är att de respondenter som 
intervjuats också förstått frågornas karaktär och vad de syftade till. En 
uppenbar risk med att skicka ut frågorna i förväg är förstås att respondenterna 
också får tid att ”slipa” på sina svar i enlighet med egna intressen, vilket måste 
beaktas vid tolkningarna av svaren.  

För det tredje är ambitionen att på ett så transparent sätt som möjligt visa på 
mina tolkningar av data (jfr Mason 2010:192). För det ändamålet används citat 
flitigt i framförallt den fördjupande analysdelen.  

För det fjärde, så har ett antal validerande samtal först med olika aktörer i 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisering gjorts 
under resans gång. Dessa samtal handlar i första hand om att validera den 
klassificering som görs i tre positioner av uppfattningar och attityder till 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Två respondenter, chefen för 
internationell samordning i Västra Götalandsregionen samt vice ordföranden i 
Region Värmlands regionfullmäktige, har dessutom intervjuats två gånger med 
ganska precis två års mellanrum. Båda dessa personer har centrala positioner 
avseende avhandlingens studieobjekt, och har stärkt validiteten i de 
kategoriseringar som görs i studien. Vid ett tillfälle58 har jag även valt att skicka 
den transkriberade intervjun för en extra genomläsning av respondenten, i 
avsikt att se om något extra dykt upp efter intervjun genomförts, eller om 

                                              
58 Detta gäller tillförordnade vd:n för West Sweden under dess sista verksamhets år. Valet att skicka 
den transkriberade intervjun en extra gång gjordes eftersom hon var den som hanterade hela 
processen, och den aktör som bäst känner till hela dess komplexitet. 
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något som sagts under intervjun kanske blivit fel. Transkriberingen kunde 
valideras i sin helhet.  

Att studera uppfattning och attityder i praktiken, hur skilja det ena från det andra? 
Att skilja mellan en uppfattning och en attityd är inte alltid en enkel uppgift. 
För att hantera detta dilemma operationaliseras uppfattningar och attityder i 
relation till den så kallade micro fusion framework (Miles 2007; 2011a; 2011b; se 
också Lindh et al. 2009 samt Guderjan & Miles 2016). Avhandlingens 
explorativa angreppssätt innebär att studien drar nytta av teorier och begrepp 
ger studien en mer deduktiv karaktär. Teorier och begrepp ”konsumeras” i 
syfte att identifiera mönster av uppfattningar och attityder59. Med hjälp av 
tidigare studier och väl utvecklade analytiska verktyg operationaliseras och 
avgränsas uppfattningar och attityder till fem variabler. Uppfattningar, 
definieras inom ramen för INSTITUTIONELL FUSION, som i sig består av två 
variabler (uppmärksamhet och handling samt institutionell anpassning). 
Attityder definieras inom ramen för PERSPEKTIV PÅ FUSION, som i sig delas 
upp i tre variabler (en input-, output-, samt outcome-relaterad attityd).60 

  

                                              
59 Om teorikonsumerande studier, se Esaiasson et al. (2012:41f). 
60 För en mer precis definition hänvisas till kapitel 3 ”Teoretiska och begreppsliga klargöranden”. 



 

60 
 

3 Teoretiska och begreppsliga klargöranden 
Diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation 
analyseras i avhandingen som ett fall av en europeiseringsprocess. Det innebär 
att jag analyserar diskussionen i relation till den europeiska integrationens 
dynamik. Jag behöver således sätta regionalt handlande i relation till ett större 
teoretiskt sammanhang som förklarar och beskriver trender inom den 
europeiska integrationen61 (jfr Miles 2011b; Guderjan & Miles 2016). 

Det finns ännu ingen allmänt vedertagen föreställning i forskarvärlden hur vi 
ska förstå det framväxande europeiska politiska systemet62 (se t ex Wessels 
1997; Bartolini 2005). De traditionella integrationsteorierna, som förklarar 
europeisk integration, antingen genom att nationella intressen sammanfaller 
(intergovernmentalism) eller genom funktionellt strukturförstärkande 
mekanismer (neo-funktionalism), utgår från ett stats-centriskt perspektiv och 
tilldelar subnationellt agerande inget eller litet intresse (se t ex Cini 2007:85-
116). För min uppgift behövs snarare en teoretisk förståelse av överstatliga 
trender som inkluderar ett regionalt handlande som en potentiell agent för 
förändring (jfr Miles 2011b:187). Traditionella statscentriska integrationsteorier 
riskerar att missa viktiga element, och undervärdera regioners roll i Europeiska 
förändringsprocesser. Wessels (1997:270) argumenterar för behovet av, ”a 
dynamic middle-range theory”, för att därigenom kunna komma åt de breda 
processerna i den komplexa dynamik som präglar europeisk politik.   

Den teoretiska förståelsen av den överstatliga dynamiken i Europa behöver, å 
ena sidan, vara behjälplig för att förstå regionalt handlande i ett bredare 
teoretiskt perspektiv, och, å andra sidan, och på en analytisk operationell nivå, 
vara användbar genom att ”sätta fingret på” och identifiera och avgränsa 
relevanta element som länkar regionalt handlande i EU-relaterade frågor till en 
överstatlig dynamik. I korthet, även om ett större sammanhang indikerar hög 

                                              
61 Detta förfarande, att sätta europeisering i relation till ett teoretiskt bakgrundskoncept, är tämligen 
vanligt i europeiseringsforskningen (Featherstone 2003:12). I denna studie används makrofusiontesen 
och multilevel governance som två bakgrundskoncept, som ska förstås som det övergripande teoretiska 
beskrivningen som informerar de mer systematiserade och analytiska verktygen, det vill säga 
europeisering och micro fusion framework. Om distinktionen background concepts och systematized concepts se 
Radaelli & Pasquier (2007:36). 
62 Litterarturen inom Europaforskningen tillhandahåller en mängd förslag att begreppsligt beskriva den 
framväxande europeiska politiska systemet. De flesta forskarna är överens om att utvecklingen av EU 
inte går mot formerandet av en stat i modern tappning, utan att EU representerar något annat. I de fall 
termen stat används refereras det alltid till en speciell typ av stat, som en regulatory state, (Majone 1995) 
eller en policymaking state (Richardsson 2012). Vissa forskare använder den klassiska termen konfederation 
(Warleigh 1998), eller en speciell form av federation (Burgess 1989). Vissa ser EU som en internationell 
politisk regim (Breckenridge 1997), medan andra ser EU som ett politiskt system (Hix 1999), eller en centre-
formation (Bartolini 2005).   Trots denna listas ofullkomlighet är det uppenbart att det förekommer en 
stor och konkurrerande mängd uppfattningar och förståelser av hur EU:s natur skall förstås.  
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grad av komplexitet, behöver vi en analytisk design som erbjuder en viss grad 
av förenkling, struktur och ordning. Denna insikt har lett till att jag, i 
utvecklingen av avhandlingens analysram influerats av tre teoretiska fält: 
fusionsansatsen, europeisering samt litteraturen om multilevel governance. Det är 
en uppenbar risk härmed att upplägget riskerar att uppfattas som begreppsligt 
överlastad. Men den komplexa process, där regioner antas spela roll i europeisk 
politik, kräver, enligt min mening, ett mångfacetterat och genomarbetat 
analysinstrument som erbjuder en uppsättning påståenden och antaganden som 
sätter studieobjektet i sitt sammanhang (jfr Mörth 2003:160).  

I det här kapitlet presenteras delar ur det som här benämns fusionsansatsen. 
Denna ansats introduceras av Wolfgang Wessels (Wessels 1992; Rometsch & 
Wessels 1996; Wessels et al. 2003) som på ett teoretiskt plan beskriver och 
förklarar varför nationella beslutsfattare är villiga att överföra 
beslutskompetens till gemensamma överstatliga institutioner. Ansatsen har på 
senare tid utvecklats vidare av Lee Miles (Miles 2005; 2008; 2009; 2011a; 
2011b; 2011c), genom det så kallade micro fusion framework som ett specifikt 
verktyg behjälpligt för att analysera nationella beslutsfattares förhållningssätt till 
överstatligt samarbete. Ansatsen har också visat sig vara fruktbar för att 
analysera och förstå subnationellt handlande i relation till EU-relaterade frågor 
(Lindh et al. 2007; Lindh et al. 2009; Lindh 2011; Miles & Lindh 2011; 
Guderjan 2013; 2015; Guderjan & Miles 2016). Dess styrka ligger i att den 
erbjuder en förståelse av hur processer på överstatlig- och subnationell nivå 
kan länkas samman [system linkages] och tillhandahåller ett antal specifika 
variabler som definierar och operationaliserar uppfattningar och attityder till 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor (Lindh et al. 2009:35ff; Miles 2011a; 
Guderjan & Miles 2016). Fusionsansatsen delas därför i två separata men 
sammanlänkade delar. För det första så har vi den så kallade makrofusionstesen 
(MFT). MFT skall förstås som ett bakgrundskoncept som erbjuder en 
förståelse av den europeiska integrationens politiska dynamik, och beskriver 
den europeiska integrationen som en överstatlig politisk process, som i sig 
representerar en, om än suboptimal, tredje väg mellan den federala och den 
konfederala (Miles 2005:35; Lindh et al. 2009:36). I denna politiska process 
fördjupas den europeiska integrationen stegvis genom att politiska eliter 
utvecklar överstatliga institutioner och strukturer där offentliga resurser och 
politiska instrument vävs samman, både vertikalt och horisontellt [fusion] 
(Wessels 1997). Subnationella strukturer och aktörer är inte exkluderade från 
denna process, även om de inte kan ses som centrala spelare (Lindh et al. 
2009). Resultatet av denna fusionsprocess är ett tämligen rörigt och otydligt 
styrningssystem som är differentierat och utvecklas på olika sätt inom skilda 
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politikområden och mellan olika medlemsstater (Miles: 2005:38; Lindh et al. 
2009:42). För det andra så använder jag mig av micro fusion framework (MFF) 
som ett analytsikt verktyg som operationaliserats och utvecklats ur MFT. Miles 
(2007; 2011a; 2011b; Guderjan & Miles 2016) definierar i MFF ett antal 
variabler som fungerar som centrala element för att studera den europeiska 
integrationen som en fusionsprocess. Dessa variabler preciserar, lätt 
modifierade, denna studies forskningsfrågor.  

I relation till MFT behöver vi reflektera över den forskning som beskriver det 
framväxande europeiska politiska systemet i termer av ett flernivåsystem, eller 
multilevel governance (MLG). MLG har utvecklats specifikt för att beskriva hur 
den regionala nivån i Europa involveras i EU:s beslutsfattande och som 
resulterar i ett flernivåsystem (Marks 1992; 1993; Hooghe 1996; Hooghe & 
Marks 1996; 2001; 2010). Det viktigaste bidraget i denna studie är den 
strukturella logik som MLG erbjuder där EU ses som en politisk arena, en 
möjlighetsstruktur, som öppnar för regionalt handlande.  

Låt oss tillfälligt stanna upp här ett ögonblick och fråga oss hur relationen 
mellan de båda bakgrundskoncepten MFT och MLG ska förstås. Enligt MFT 
så varierar den europeiska integrationen sektoriellt mellan olika politikområden, 
det vill säga det saknas en sammanhållen integrationsmodell som gäller över 
alla politikområden. Enligt MLG involveras regionala aktörer i EU-frågor 
primärt inom frågor som rör regional utveckling och 
sammanhållningspolitiken. Därmed betraktar jag MLG som en del av MFT (jfr 
Lindh et al. 2009). Det handlar alltså inte om MLG eller MFT, utan snarare om 
MLG som en sektoriell del av MFT (se figur 3.1). Att MLG fokuserar på ett 
specifikt politikområde för att förklara framväxten av ett flernivåsystem 
innebär inte att MLG är exkluderad från andra politikområden. Det vill säga att 
MLG arrangemang kan utvecklas även inom andra områden, även om de 
ursprungligen kan lokaliseras till sammanhållningspolitiken. Därför prickas 
MLG-cirkeln i figur 3.1. 
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Figur 3.1 Multilevel governance som en sektoriell del av 
makrofusionstesen63 

 

 

 

 

 

 

 

För den mer operationella delen av analysen av diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation använder jag mig av 
europeiseringslitteratur samt micro fusion framework. Europeisering intresserar sig 
enligt standardmodellen (se nedan) för inomnationella anpassningsprocesser 
som en följd av europeisk integration (Caporaso 2007:28). Begreppet 
europeisering har använts, och kan användas, på många olika sätt (se t ex Olsen 
2002). I denna studie används europeiseringslitteraturen främst till att spåra 
anpassningsprocesser i relation till tre dimensioner av europeisering: download-, 
crossload- samt upload-dimensionen. De tre dimensionerna av europeisering, som 
utgör avhandingens analysram, är speciellt fruktbara för att studera 
europeisering utifrån ett regionalt perspektiv. 

Följande kapitel presenterar dessa teoretiska och begreppsliga klargöranden var 
och en för sig. Inledningsvis presenteras MFT och dess bidrag till denna studie, 
samt hur MLG kan förstås som en del av MFT. Därefter fortsätter kapitlet 
med europeiseringslitteraturens bidrag i form av tre dimensioner av 
anpassningsprocesser samt de variabler som definieras inom ramen för MFF. 

Strukturen och karaktären på kapitlet kan beskrivas som en resa från en högre 
abstraktionsnivå, och överstatliga trender som en bakgrundsförståelse, mot mer 
operationella och analytiskt fruktbara variabler. Under denna resa mot mer 
konkretion tar vi med oss centrala element, påståenden och antaganden som 
styr utformandet av det analytiska ramverket, och bidrar till hur de preciserade 
forskningsfrågorna skall förstås.   

                                              
63 Egen bearbetning. Storleken på cirklarna skall inte förstås som proportionella relationer, utan 
cirklarna fungerar endast som en illustration av hur jag ser på relationen mellan MFT och MLG. 
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3.1 Makrofusionstesen – att förstå the bigger picture 
Makrofusionstesen erbjuder en teoretisk bakgrundsförståelse för det 
sammanhang som analysen skall sättas in och förstås i. Makrofusionstesen 
beskriver europeisk integration som dynamisk. Den formella institutionella 
anpassningen av strukturer och procedurer kompletteras med ett mer 
informellt handlande i nätverk, där policy förbereds, utvecklas och kontrolleras. 
Överstatliga och nationella resurser, instrument och procedurer vävs samman 
och fusioneras. Som en konsekvens utvecklas en komplex och sammansatt 
politisk överstatlig arkitektur. För att identifiera fusion definierar MFT ett antal 
indikatorer, som analyseras med hjälp av aggregerad makrodata. Dessa 
indikatorer på överstatliga trender kan länkas till studier av 
anpassningsprocesser på nationell och subnationell nivå (Miles 2005; Lindh et 
al, 2009). Wessels uttrycker det som att, ”a broader macropolitical approach 
might offer an additional perspective and a framework into which 
micropolitical studies could be integrated” (Wessels 1997:270). Micro fusion 
framework, (se nedan) fungerar som en operationalisering av MFT för studier på 
mikronivå.  

Makrofusionstesen betraktar den långsiktiga utvecklingen av den europeiska 
integrationen som ett resultat av medvetna beslut och fundamentala val gjorda 
av en nationell politisk elit, som i huvudsak ses som rationell (Wessels 
1997:273; Miles 2005:28; Lindh et al. 2009:36). Motiven som driver en nationell 
elit mot ett ökat överstatligt samarbete utgår från en föreställning om att de 
därigenom stärker nationalstatens kapacitet att leverera välfärd och ekonomisk 
nytta till sina medborgare. Nationella politiska eliter har en övervägande positiv 
syn på överstatligt samarbete – eftersom det uppfattas leverera önskvärda 
resultat – men samtidigt är de skeptiska till en utveckling mot en fullfjädrad 
europeisk federation (Wessels 1997:271–275; Lindh et al. 2009:36).  

Makrofusionstesen stipulerar därför att den europeiska integrationen sker mot 
bakgrund av fundamentala förändringar inom de europeiska nationalstaterna. 
Nationella politikers förmåga att leverera politiskt önskvärda resultat har 
försämrats mot bakgrund av en accelererande ekonomisk globalisering och en 
tilltagande ekonomisk interdependens. Detta gör det allt svårare för nationella 
politiker att mobilisera och använda inomstatliga politiska instrument. Därför 
accepterar, och föredrar, de nationella politiska eliterna en fördjupad 
integration där nationella resurser och procedurer vävs samman med 
överstatliga institutioner. Den politiska elitens stöd för den europeiska 
integrationen är därför villkorat till samarbetets förmåga att leverera önskvärda 
resultat (Wessels 1997:285; Guderjan 2013:24). 
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Integrationsprocessen drivs framåt av politiska beslut som i huvudsak kan 
karaktäriseras som pragmatiska snarare än storslagna politiska visioner om vad 
den Europeiska unionen borde utvecklas mot. Gemensamma problem måste 
hanteras på något sätt och som ett resultat utvecklas de gemensamma politiska 
institutionerna i riktning mot ett sammansatt och komplext styrningssystem 
som inte kan karaktäriseras som vare sig ett mellanstatligt eller federalt 
samarbete. Detta dynamiska och komplexa styrningssystem, där offentliga 
resurser på nationell och överstatlig nivå fusioneras, uppfattas av 
makrofusionstesen som en tredje väg för den europeiska integrationen, en väg 
som inkorporerar element av både överstatligt och mellanstatligt 
beslutsfattande (Miles 2005:34; Lindh et al. 2009:36; Lindh 2011). 

Det europeiska styrningssystemet har visserligen kommit till som ett resultat av 
politiska beslut, där makt och befogenheter delegeras till en överstatlig nivå, 
men detta innebär inte att EU:s institutioner betraktas som underordnade och 
instrumentella, utan de utvecklar över tid egna ambitioner och intressen 
(Wessels 1997:274). Detta bidrar till att det europeiska styrningssystemets 
otydliga och röriga karaktär. Enligt fusionslitteraturen är detta otydliga och 
röriga system till och med önskvärt av den politiska eliten, då det möjliggör för 
flexibla lösningar på politiska problem genom samarbeten och 
konsensusskapande (Miles 2005:38f; Lindh et al. 2009:41). I ett sammanvävt 
politiskt system blir det allt svårare för europeiska medborgare att få insyn i de 
politiska processer och att utkräva ansvar för de politiska beslut som dagligen 
berör dem (Lindh et al. 2009: Guderjan & Miles 2016). Makrofusionstesen 
fokuserar på den funktionella logiken i europeiskt beslutsfattande. Den 
beskriver utvecklingen av det överstatliga systemet som en suboptimal lösning, 
som uppfattas som funktionellt användbart för olika politiska syften (Miles 
2011a). 

3.1.1 Europeisk integration som en trestegsmodell 
Framväxten av ett sammanvävt styrningssystem antas ske i tre steg (Lindh et al. 
2009:36; se figur 3.2). Först har vi en EUROPEISERINGSPROCESS, vilket i detta 
fall definieras som att alltfler aktörer i nationella politiska eliter riktar sin 
uppmärksamhet mot, och involveras i, ett europeiskt politiskt beslutsfattande, 
och därmed ett europeiskt sammanhang. Eliters engagemang i överstatliga 
aktiviteter villkoras av den nytta som de uppfattar ett deltagande leda till.  
Därefter, och för det andra, antas en FUSIONSPROCESS ske. Genom överstatliga 
aktiviteter skapas och utvecklas institutioner där nationella och överstatliga 
offentliga resurser och instrument vävs samman som tvingar beslutsfattare att 
dela kompetenser och ansvar med andra aktörer, horisontellt som vertikalt. 
Makrofusionstesen betraktar därmed institutioner utifrån ett funktionellt 



 

66 
 

perspektiv. I ett tredje steg i modellen antas en kontinuerlig, men STEGVIS 

[RATCHETING] PROCESS som fördjupar den europeiska integrationen bit för 
bit. Även om integration antas fördjupas över tid, så ses inte 
integrationsprocessen som en linjär process, utan snarare som att perioder av 
fördjupad integration kan avlösas av en avstannande integrationsprocess64, 
vilket stipuleras i det så kallade defusions-scenariot (Miles 2011a; Guderjan & 
Miles 2016; se mer nedan). Vanligtvis sker integration genom så kallade package 
deals, där ett flertal överenskommelser, kompromisser och kohandel mellan 
olika intressen resulterar i ett suboptimalt, otydligt och rörigt styrningssystem.  

Figur 3.2 Fusionsansatsens trestegsmodell 

 

 

 

 

Denna trestegsmodell är även applicerbar på studiet av regionalt handlande i 
EU-relaterade frågor. Jag har tidigare berört den övervägande positiva attityden 
till EU:s betydelse för regioner bland svenska regionala aktörer (se kapitlet Den 
nordiska komparativa regionforskningen). Vi kan anta att regionala politiska 
eliter alltmer flyttar fokus mot politiska processer på en europeisk nivå. Genom 
ett ökat regionalt handlande i relation till EU, involveras subnationella resurser 
och procedurer i ett överstatligt sammanhang som indikerar ett framväxande 
sammanvävt flernivåsystem. Vi ska inte förvänta oss att processen mot ett 
sammanvävt flernivåsystem kommer att ske linjärt, utan snarare i att den 
kommer att ske i vågor, mot bakgrund av upplevd nytta av att vara involverad i 
överstatliga aktiviteter.   

3.1.2 Länkar mellan analysnivåer 
Trestegsmodellen beskriver en integrationsprocess där europeisering kan ses 
som den oberoende variabeln som förklarar integration som en process driven 
av nationella beslutsfattare. Men europeisk integration resulterar även i 
inomstatliga anpassningsprocesser i relation till överstatliga utmaningar. 
Europeisering och europeisk integration påverkar varandra i en loop of adaptation 
(Guderjan & Miles 2016). Därför behöver vi fråga oss hur fusionslitteraturen 
ser på inomstatliga anpassningsprocesser som en konsekvens av överstatlig 

                                              
64 Detta eftersom eliters deltagande i överstatliga sammanhang hänger nära samman, och är delvis 
villkorat, med upplevd nytta av dessa aktiviteter. Om upplevd nytta avtar, finns heller inga starka 
incitament för nationella eliter att ytterligare fördjupa samarbetet (Lindh et al. 2009:36). 

Europeiseringsprocesser där 
politiska eliter flyttar fokus 
mot ett europeiskt 
sammanhang 
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samman (fusion) 
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villkorad, av upplevd nytta 
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integration. Rometsch och Wessels (1996), Wessels (1997) och Wessels et al. 
(2003), har utvecklat begreppet INSTITUTIONELL FUSION (se nedan) som ett 
analytiskt verktyg för att studera hur medlemsstater anpassas till den europeiska 
integrationen. Institutionell fusion identifierar ett antal indikatorer på fusion 
som kan ses som länkarna mellan överstatlig- och nationell nivå. Dessa länkar 
mellan de olika systemen [systemic linkages] definieras av Guderjan och Miles 
(2016:641) som hur: ”top-down legislation and policies lead to adaptation 
processes and responsive mobilisation towards Brussels”. I definitionen spelar 
två dimensioner av europeisering en viktig roll, topdown och bottomup. 
Lagstiftning och beslut i EU driver inte enbart på för inomnationell 
anpassning, utan ”triggar” även inomstatliga aktörer att utöva påverkansförsök 
i relation till EU. Denna relation utvecklas vidare i avsnittet om europeisering, 
men vi behöver redogöra för hur de institutionella länkarna definieras i 
fusionslitteraturen. 

Institutionell fusion erbjuder fem indikatorer på fusion, som är behjälpliga för 
att analysera och värdera relationen mellan den överstatliga nivån (europeisk 
integration) och inomnationella processer (europeisering), där även regionalt 
handlande ingår (Lindh et al. 2009:37). 

Den första indikatorn på en fusionsprocess relaterar till den ökande mängd 
bindande EU-beslut som nationella aktörer och institutioner måste förhålla sig 
till. Allt fler politikområden hanteras av EU-institutioner. Tillväxttakten av 
bindande beslut är inte linjär utan går, så som fusionstesen förutspår, stegvis. 
Den tilltagande mängd bindande beslut som tas i EU ska inte uppfattas som ett 
alternativ till nationalstatliga välfärdsstater, utan som en process mot ett 
sammanvävt politiskt system. Att EU producerar alltmer bindande beslut för 
medlemsstaterna ska sättas i relation till den omfördelning av ekonomiska 
resurser som sker via EU:s budget. Utvecklingen av EU sker genom så kallade 
package deals som innebär att de olika medlemsstaterna ”ger och tar” i relation 
till egna intressen. Skapandet av den inre marknaden är nära kopplat till EU:s 
omfördelande funktioner, och sammanhållningspolitiken. Eller som Wessels 
uttrycker sig ”no single market without structural funds” (Wessels 1997:278). 

Detta leder oss till den subnationella nivån. Subnationella aktörer är givetvis 
inte opåverkade av det ökande antal bindande beslut som produceras i EU. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppskattar att EU-beslut påverkar så 
mycket som 60 procent av ärendena i lokala församlingar och 50 procent på 
regional nivå (SKL 2010). Implementering av EU-beslut driver på för mer 
proaktiva förhållningssätt till EU. Regioner är dessutom direkt involverade 
inom ramen för sammanhållningspolitiken. Genom partnerskapsprincipen, har 
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regionala beslutsfattare utvecklat ett mer proaktivt förhållningssätt till EU. En 
illustration på mer aktiva regioner är etablerandet av regionala kontor i Bryssel 
(Guderjan & Miles 2016).  

Den andra indikatorn handlar om hur innehållet i de bindande besluten i EU 
alltmer utvecklas mot en statslik agenda. Det vill säga att de beslut som fattas på 
EU nivå kan i ökande grad betraktas som inrikespolitik, snarare än 
utrikespolitik. Även om EU inte kan betraktas som en stat, eller ens vara på väg 
mot en sådan politisk ordning, så utvecklas den politiska dagordningen på ett 
sätt som gör det svårt att betrakta EU-politik som (helt och hållet) 
utrikespolitik. De frågor som EU beslutar om gör att EU kommer närmare 
inrikespolitikens domäner (Wessels 1997:278).  

En statslik agenda leder till att de frågor EU hanterar känns igen av regionala 
beslutsfattare som politiska frågor som berör regionalt beslutsfattande. Vi kan 
anta att vad regionala beslutsfattare uppfattar som EU-relaterade frågor vidgas, 
och att detta i sig driver på för ett mer proaktivt regionalt handlande i relation 
till EU (Lindh et al. 2009).  

Den tredje indikatorn av betydelse för ett framväxande sammanvävt system 
handlar om hur makten över den statslika agendan delegeras till en överstatlig 
nivå. Ett sådant påstående skulle kunna förstås som att vi ser en process mot 
ett federalt Europa, men så är inte fallet. Genom en utveckling driven av 
package deals sammanvävs olika nationella intressen och resulterar i en rörig och 
motsägelsefull vertikal arbetsdelning mellan medlemsstaterna och EU. Bilden 
som målas upp kan inte förstås i termer av traditionell uppdelning av 
beslutkompetens mellan politiska nivåer som federalism förespråkar. Denna 
tredje indikator stipulerar en gradvis tillväxt mot ett sammanvävt system med delad 
beslutsmakt. Hur beslutsmakten fördelas varierar mellan policyområden och 
sektorer (Wessels 1997:279).  

I det sammanvävda systemet har den regionala nivån involverats alltmer. Vi 
förväntar oss att regionala beslutsfattares intresse för att involveras i ett 
sammanvävt system ökar i takt med att ett alltmer proaktivt förhållningssätt 
utvecklas. Men uppmärksamhet på EU:s beslutsfattande kan antas vara 
sektoriellt begränsat till vad regionala aktörer uppfattar som EU-relaterade 
frågor och variera mellan och inom subnationella aktörer (Lindh et al. 2009).  

En fjärde, och den kanske mest tydliga indikatorn för en långsiktig utveckling 
mot ett sammanvävt flernivåsystem, är tillväxt och differentiering av överstatliga 
procedurer och institutioner. Antalet nya politiska institutioner, myndigheter och 
administrativa enheter ökar (Wessels 1998). Kommitologin involverar 
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företrädare för medlemsstaterna och medger ett statligt deltagande i alla faser 
av EU:s  beslutsfattande, från policy-utformning till implementering och 
utvärdering. Nationella politikers uppmärksamhet på EU har ökat betydligt 
under åren. Fusionsansatsen betecknar detta som en europeiseringsprocess, 
som leder till att ”responsible and competent national office-holders are 
looking for access to Brussels and try to obtain a major say in the joint policy-
making; they are neither excluded nor crowded out by Commission officials” 
(Wessels 1997:280). Att beslutsfattare europeiseras innebär inte ett substitut för 
nationella aktörer. Den ökande betydelsen av EU resulterar i en ökad intensitet 
och ett differentierat deltagande från nationella aktörer som söker access 
eftersom de uppfattar EU som en relevant politisk arena för politiska 
handlingar. Återigen, resultatet blir ett sammansatt och ”rörigt” 
styrningssystem med dålig insyn och där det är svårt att utkräva politiskt ansvar 
(Wessels 1997:281).  

EU:s lagstiftning spelar stor roll för regional politik eftersom implementeringen 
av EU-beslut till stor del görs av regioner och kommuner. 
Sammanhållningspolitiken med strukturfonderna tillsammans med 
sektorsprogrammen erbjuder finansiella resurser för regional utveckling. Vi kan 
anta att regionala aktörer eftersträvar en egen och mer självständig roll i detta 
sammanvävda system.65 

Den femte och avslutande indikatorn, och som är en direkt följd av den fjärde, 
är att kanalerna in i EU:s beslutsfattande ökar. I takt med ett ökat intresse för EU 
som politisk arena involveras en differentierad skara politiska aktörer som 
driver på för egna kanaler in i EU:s beslutsprocesser. Fler kanaler leder till 
större möjligheter för olika intressen att utöva inflytande i EU:s 
beslutsfattande.  

För att stärka möjligheterna till systematiskt och kontinuerligt deltagande i EU 
etableras regionala representationskontor i Bryssel. Genom en närvaro i Bryssel 
finns förutsättningar att utveckla och underhålla egna nätverk och kontakter 
(jfr Wessels 1997:284). Vi kan anta att subnationella aktörer är intresserade av 
att främja och förmedla sina intressen och preferenser in i ett system vars 
beslutsfattande har så stark påverkan på det egna handlingsutrymmet (Lindh et 
al. 2009:37; Miles 2011a; Guderjan 2013:28; Guderjan & Miles 2016:4). 

Sammanfattningsvis, de fem indikatorerna fungerar som länkar mellan trender 
på makronivå och regionalt handlande på mikronivå. Den europeiska 
                                              
65 Wessels (1998:1350) menar att de administrativa procedurerna och den arkitektur som funktionell 
arena för handling som den uttrycks i kommitologin indikerar ett framväxande sammanvävt 
flernivåsystem [multilevel fusion in action]. 
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integrationen sker stegvis och är asymmetrisk och diversifierad över 
politikområden och påverkar medlemsstaterna olika. Resultatet är en ”rörig” 
och komplex politisk arena, som inte exkluderar regionala aktörer. Regionala 
påverkansförsök sker mot bakgrund av en förhoppning om att kunna utöva 
inflytande i EU:s beslutsprocedurer. Dock antas regionala aktörers involvering i 
EU variera sektoriellt över olika politikområden. Vi bör förvänta oss att 
regionalt handlande i relation till EU är mest tydligt i relation till 
sammanhållningspolitiken, och i frågor som är relaterade till vad regioner anser 
ligga inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget. Litteraturen och 
forskningen om flernivåsystem, multilevel governance, erbjuder en förståelse för 
hur regionalt handlande inom ramen för sammanhållningspolitiken kan bidra 
till ett framväxande sammanvävt politiskt system.  

3.2 Ett framväxande sammanvävt flernivåsystem 
Multilevel governance (MLG) började användas som begrepp i början av 1990-talet 
som ett sätt att beskriva hur EU utvecklas till ett interaktionssystem som är 
öppet för andra aktörer än enbart representanter för medlemsstaterna och 
EU:s institutioner (Marks 1992). Visserligen förnekar vare sig MLG eller 
fusionsansatsen statens centrala roll, men som Hooghe och Marks skriver, 
genom att acceptera andra aktörer i europeiska beslutsprocesser så kommer ”a 
very different polity [---] into focus” (Hooghe & Marks 2001:3). 

Marks definierar ett flernivåsystem som, “a system of continuous negotiations 
among nested governments at several territorial tiers’ which is evolving as a 
result of a broad process of institutional creation and decisional reallocation 
that had pulled some previously centralized functions of the state up and 
down” (Marks 1993:392, min betoning).  

Tesen om ett framväxande flernivåsystem bygger på tre grundsatser. För det 
första, så antas beslutskompetensen i EU vara delad mellan olika politiska 
beslutsnivåer. En viktig aspekt är att de överstatliga institutionerna, som 
Europaparlamentet, EU-kommissionen och EU-domstolen, har ett oberoende 
inflytande i beslutsfattandet som inte kan härledas till deras roll som 
medlemsstaternas ombud. Det vill säga att den överstatliga nivån antas ha ett 
visst mått av autonomi. För det andra, kollektivt beslutsfattande mellan stater 
innebär en märkbar förlust för enskilda medlemsstaters möjlighet att utöva 
kontroll över beslutsfattandet. För det tredje så antas subnationella aktörer och 
regionalt handlande vara sammanvävt [nested] med det europeiska 
beslutsfattandet (Murphy 2011:553; se även Hooghe & Marks 2001:4). 

Initialt använde Marks (1992) termen MLG för att fånga in konsekvenserna av 
1988 års reformering av EU:s strukturfonder. I kölvattnet av den så kallade 
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medelhavsutvidgningen då Grekland (1981), Spanien och Portugal (1986) blev 
medlemmar i gemenskapen ökade det relativa antalet ekonomiskt missgynnade 
regioner. Genom Enhetsakten (1986), vilken i huvudsak syftade till att skapa en 
gemensam inre marknad, kom gemenskapens medlemsstater överens om en 
större reform av sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument, 
strukturfonderna. En viktig del i denna reform var etablerandet av de fyra 
principerna som vägledande för sammanhållningspolitikens implementering: 
partnerskap, additionalitet, programplanering samt koncentrering (se kapitel 
Regioner i Europa). De två första, partnerskap och additionalitet, spelar en 
central roll i MLG-litteraturens argumentation för ett framväxande 
flernivåsystem. Partnerskapsprincipen involverar för första gången i 
gemenskapens historia subnationella aktörer som mer formella partners i EU:s 
beslutsprocesser. För att ta del av strukturfondernas resurser är det villkorat att 
medlemsstaten etablerar formella partnerskap mellan överstatliga (EU-
kommissionen), nationella och subnationella (regionala och/eller lokala) 
aktörer. Principen om additionalitet handlar om att resurser från 
strukturfonderna enbart kan användas till att addera redan existerande och 
planerade omkostnader inom medlemsstaterna. Detta innebär att staten inte 
kan minska resurser till planerade projekt med ursäkten att EU-medel 
tillkommit. Principen om additionalitet har bland annat resulterat i att 
subnationella aktörer i Storbritannien allierat sig med EU-kommissionen i syfte 
att försäkra sig om att centralmakten fullgör sina åtaganden. Dessa allianser 
mellan subnationella aktörer i Storbritannien och EU har setts som en 
indikator på ett framväxande flernivåsystem (Bache 2008:24). 

MLG typ I och MLG typ II 
MLG-litteraturen skiljer mellan två typer av MLG, MLG typ I samt MLG typ 
II. I relation till fusionsansatsen är MLG typ II mest relevant (se tabell 3.1). 
MLG Typ I karaktäriseras av egenskaper som står att finna i federala politiska 
system, där politiskt ansvar och auktoritet är utspritt till ett begränsat antal, 
tydligt definierade, territoriella nivåer. Hooghe och Marks beskriver denna typ 
som att “[f]unctions are bundled; the framework is system-wide” (Hooghe & 
Marks 2010:18). MLG Typ II fångar in styrningsarrangemang som är relaterade 
till en uppgiftsspecifik jurisdiktion, och där det politiska ansvaret ligger på olika 
politiska nivåer och även kan överlappa mellan dessa nivåer. Därmed kan man 
hävda att MLG typ II har vissa likheter med de antaganden som görs i 
fusionsansatsen (se t ex Guderjan 2013:41). 

I länder som Sverige, utan erfarenheter av federala arrangemang, är MLG typ 
II lättare att applicera. Det politikområde som primärt är av intresse i denna 
studie handlar om det regionala utvecklingsuppdraget, som jag betraktar som 
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en uppgiftsspecifik jurisdiktion, som enligt MLG typ II kan involvera olika 
typer av aktörer och överskrida gränser i form av politiska beslutsnivåer. Men 
även om MLG typ II har likheter med min förståelse av vad ett sammanvävt 
flernivåsystem kan vara så är typologiseringen mellan MLG typ I & typ II av 
mindre intresse som analytiskt verktyg då de handlar mer om ”how multi-level 
governance should be organized” (Hooghe & Marks 2010:17). 

Det är den strukturella logiken som tillhandahålls av MLG som är mest 
betydelsefull för denna studie. MLG antar, likt fusionsansatsen, att 
förändringsprocesser som identifieras är funktionellt drivna. Men istället för att 
intressera sig för och studera de funktionella drivkrafterna för förändring så är 
de organisatoriska aspekterna i centrum för MLG-litteraturen.  

Det har argumenterats att den regionala nivån i Sverige kan karaktäriseras som 
en regional röra (se kapitlet Den svenska ”regionala röran”). Om vi studerar 
den regionala nivån utifrån ett organisatoriskt perspektiv blir bilden tämligen 
rörig och otydlig. Det finns (ännu) ingen enhetlig och uniform modell för 
organisering av det regionala utvecklingsuppdraget i Sverige. Men, även om det 
förekommer en ”röra” på ett organisatoriskt plan, så har alla regioner en 
funktionell aspekt gemensam, nämligen att på något sätt svara upp mot de 
utmaningar och möjligheter som emanerar från EU:s beslutsfattande inom 
ramen för det regionala utveklingsuppdraget. Detta innebär förstås inte att 
organisatoriska aspekter är ointressanta, men genom att jag designar studien 
mot uppfattningar och attityder till den funktionellt drivna dynamiken sätts 
förändringsprocesserna i fokus. Hur den politiska lösningen på den funktionellt 
drivna processen kommer att se ut är en empirisk fråga för framtiden.   

Tabell 3.1 Typer av multilevel governance66 

MLG Typ I   MLG Typ II   . 

Generell jurisdiktion  Uppgiftsspecifik jurisdiktion 
Icke delat medlemskap  Delat medlemskap 
Jurisdiktionen är delad  Inga begränsningar i antal nivåer - 
mellan ett begränsat antal nivåer avseende jurisdiktion 
Systemomfattande design  Flexibel design 

       . 

                                              
66 Källa, Hooghe & Marks 2010:18. 
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Hur jag förhåller mig till termen sammanvävt flernivåsystem 
Eftersom jag fokuserar på den funktionellt drivna förändringsprocessen tar jag 
inte ställning till den eventuella karaktären av ett eventuellt sammanvävt 
flernivåsystem. Hur detta eventuella system kan definieras och beskrivas är 
föremål för framtida studier. Termen, och metaforen, sammanvävt används 
primärt för att knyta avhandlingen till den litteratur som publicerats under 
senare tid inom ramen för fusionsansatsen67. Det vill säga jag orienterar 
analysen i relation till ett etablerat forskningsperspektiv. Föreställningen om ett 
sammanvävt system förstås i enlighet med hur fusionsansatsen beskriver hur 
offentliga resurser, institutioner och procedurer vävs samman i ett överstatlig 
beslutsfattande.  

En ytterligare reflektion handlar om hur termen system används. I Marks 
definition av MLG (se ovan) har jag valt att betona termen system. Schmitter 
och Kim använder sig av en annan definition av MLG, som, “[a]n arrangement 
for making binding decisions which engages a multiplicity politically 
independent, but otherwise interdependent, actors – private and public – at 
different levels of territorial aggregation” (Schmitter & Kim 2005:5, citerat ur 
Stephensson 2013:824f, min betoning). Man kan retoriskt fråga sig när 
”arrangemang” av flernivåkaraktär, som Schmitter och Kim föreslår, övergår 
till att benämnas mer rigoröst som ett ”system” enligt Marks tidiga definition. 
Den frågan lämnas dock därhän. Återigen, avhandlingen tar inte ställning till 
hur ett eventuellt sammanvävt flernivåsystem, eller enstaka arrangemang, skall 
karaktäriseras. Men frågan är intressant att reflektera över.  

3.2.1 Styrkor och svagheter med multilevel governance 
Efter att MLG introducerades som begrepp under 1990-talet har det 
förekommit en intensiv debatt om dess fruktbarhet och begränsningar (Jordan 
2001). Här är inte platsen för att ge en komplett redogörelse för denna debatt, 
men några viktiga punkter behöver tas upp.  

                                              
67 Eriksson (2006) använder sig av metaforen embeddedness, som översätts av Jacobsson och Sundström 
(2006:52) som sammansmältning, i hennes studie över försvarspolitikens europeisering. Jag har svårt 
att beskriva regionala aktörers involvering i EU:s beslutsfattande i termer av sammansmältning. Även 
om regioners formella roll stärkts över tid så har de inte samma status som företrädare för nationell 
politik. Vävmetaforen förefaller stämma bättre överens, genom att svenska regionala intressen snarare 
vävs in som parallella trådar i en sammansatt väv av utformningen av politiska beslut, än 
föreställningen att svenska regionala intressen bäddas ned, och hoppar i samma säng som nationella 
och överstatliga intressen. En alternativ metafor presenteras av Vifell (2006) samt Jacobsson och 
Sundström (2006) som betraktar den svenska statsförvaltningen som invävd i ett överstatligt 
sammanhang. Men med samma argument som ovan uppfattar jag att invävd passar bra för 
statsförvaltningen men mindre bra som en beskrivning av svenska regioners faktiska roll (i alla fall i 
nuläget) i EU.  
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För det första så har MLG kritiserats för att fokusera mer på att beskriva 
organisering av förändrade styrningsmönster än att teoretiskt förklara desamma 
(Guderjan 2013:42). Det ligger förstås mycket i den kritiken, men MLG:s 
kunskapsintresse är av mer beskrivande karaktär, det vill säga att belysa 
systemrelaterade förändringsprocesser som en konsekvens av nya 
maktrelationer och auktoritetsmönster inom specifika policyområden inom 
europeisk politik.  MLG är därmed mer en beskrivning av ett fenomen, snarare 
än en teori som identifierar kausala mekanismer som förklarar processen mot 
ett europeiskt flernivåsystem (Jordan 2001:201; Bache 2008:27; Guderjan 
2013:42).  

För det andra så har MLG kritiserats för att övertolka den subnationella nivåns 
autonomi och betydelse (Jordan 2001:201; Bache 2008:27). Subnationell 
inblandning i EU-relaterade frågor varierar. Denna asymmetri finns mellan 
såväl som inom länder. Vidare så bör upprepas att även om subnationella 
aktörer försöker påverka EU direkt, utan att gå via staten, så innebär det inte 
automatiskt att dessa aktiviteter innebär inflytande över EU-beslut. Det är 
också viktigt att påpeka att det inte finns några gängse accepterade kriterier för 
när ett flernivåsystem kan sägas ha etablerats. Detta innebär svårigheter att 
falsifiera utsagor om att ett flernivåsystem existerar. Så även om staten till viss 
del förlorat auktoritet och kontroll över vissa politiska frågor och områden, har 
staten fortfarande stora möjligheter att utöva politisk makt som den centrala 
spelaren (Bache 2008: 26-27). I korthet, vi bör undvika att övertolka regioners 
betydelse. 

För det tredje, en viktig brist i relation till denna studie är att MLG tenderar att 
betrakta subnationella aktörer från ett topdown-perspektiv. Forskare inom 
europeisk integration eller europeisering, där MLG inte är ett undantag, 
fokuserar sina studier i huvudsak på politiska eliter på nationell eller överstatlig 
nivå. Subnationella aktörer är, om de över huvud taget är av intresse, i 
huvudsak betraktade (i alla fall initialt) mer som instrumentella mottagare av 
politiska beslut och maktutövning från EU eller nationella regeringar, och inte 
som politiska aktörer med egen förmåga att agera i eget intresse (Jordan 
2001:201).  

För det fjärde, och som antytts ovan, så har MLG kritiserats för att fokusera 
alltför mycket på den strukturella logiken, och på formell politisk styrning 
[government] snarare än governance-processer. Loughlin (2001:20) 
argumenterar för att ett governance-system är större än de formella 
institutionella strukturerna [government] som inkluderar även icke-politiska 
aktörer. Governance representerar enligt Loughlin en ny form av ”decision-
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making [that] radically affects the nature of democratic practice” (Loughlin 
2001:20). Distinktionen mellan governance och government är speciellt “useful 
for characterizing the EU as a political system” (Loughlin 2001:20). Därför är 
det rimligt att kritisera MLG för att fokusera för mycket på nivåer, och 
strukturer för politisk styrning. Ett alternativ är att istället betona ett 
framväxande europeisk flernivåsystem som en ”complex set of overlapping 
and nested systems of governance involving European, national, and local 
actors, and networks” (Loughlin 2001:20), det vill säga ett perspektiv som 
refererar till ett antagande om ett europeiskt sammanvävt flernivåsystem. I 
korthet kan man säga att den strukturella logik som MLG tillhandahåller bör 
kombineras med en funktionell logik som jag plockar från fusionslitteraturen. 
Detta ger bättre förutsättningar för att identifiera de mekanismer och faktorer 
som driver på för ett framväxande flernivåsystem.  

För det femte, så kan man kritisera MLG i den meningen att den så starkt 
relaterar till ett specifikt politikområde, nämligen sammanhållningspolitiken. 
Därmed så saknar MLG i sig självt en teoretisk koppling till en mer generell 
utveckling av den europeiska integrationen. Regionalt handlande i EU-
relaterade frågor bör kopplas till mer generella trender i Europa. Jordan 
(2001:197) menar att “MLG needs to be viewed in the context of older, 
‘macro’ theories of the EU”.  Fusionsansatsen erbjuder en bigger picture och en 
konceptualisering av europeisk integration som är behjälplig för mitt ändamål 
(se Guderjan 2013; Lindh et al. 2009). 

Summering av de båda bakgrundskoncepten MFT och MLG 

 Makrofusionstesen (MFT) erbjuder en förståelse av den europeiska 
integrationen som en dynamisk process utan tydligt slutmål, driven av 
en pragmatisk och i huvudsak rationell konsensusinriktad elit som 
värdesätter ett överstatligt samarbete, som inte resulterar i en fullt 
utvecklad federation eller ett rent mellanstatligt samarbete. Vi kan anta 
att en process mot ett sammanvävt flernivåsystem, utifrån ett regionalt 
perspektiv, drivs av en pragmatisk och i huvudsak rationell regional elit, 
som uppmärksammar behovet av mer proaktiva arbetssätt i relation till 
EU:s beslutsfattande för att stärka regionens förmåga att leverera 
välfärd till medborgarna. 

 En politisk elit värdesätter ett överstatligt samarbete som ett 
funktionellt och suboptimalt sätt att lösa gemensamma problem. Vi kan 
anta att en regional politisk elit värdesätter ett mer proaktivt handlande i 
relation till EU som ett funktionellt sätt att prestera bättre poliska 
resultat. 
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 MFT beskriver hur en fusionsprocess resulterar i en komplex och 
tämligen rörig överstatlig institutionell arkitektur, där nationella och 
överstatliga instrument och procedurer vävs samman. Vi kan anta att en 
proaktiv regional elit föredrar att utveckla egna institutionella kontakter 
och nätverk in i den komplexa institutionella arkitekturen i Bryssel. 

 En fusionsprocess sker inte enligt en enhetlig modell, utan vi kan 
förvänta oss sektoriell differentiering, och att regionala eliter är primärt 
engagerade i politikområden som relaterar till det regionala 
utvecklingsuppdraget. 

 Multilevel governance (MLG) erbjuder en beskrivning hur regionala aktörer 
involveras i ett överstatligt beslutsfattande inom ramen för 
sammanhållningspolitiken, där regionala aktörer ges en oberoende roll 
med potentiell förmåga att påverka överstatliga politiska processer.  

 MLG bidrar till denna studie främst med en strukturell logik, det vill ett 
flernivåsystem där en regional nivå inkluderas. Givet den funktionella 
karaktären i europeiseringsprocesser, är det dock fruktbart att undvika 
alltför stark betoning på skalnivåer, och öppna för studier av flöden och 
processer. Fusionsansatsen erbjuder en förståelse av europeisk 
integration och sprungen ur en funktionell logik.  

 Enligt MFT är grad av europeisering ett nödvändigt villkor för 
europeisk integration. Om vi intresserar oss för ett potentiellt 
framväxande flernivåsystem, sedd genom regionala aktörers glasögon, är 
det rimligt att på att reflektera vad europeiseringsforskningen har att 
erbjuda denna studie, på en mer operationell och analytisk nivå. 

3.3 Europeiseringsprocesser 
Forskningen om europeiseringsprocesser intresserar sig för hur medlemsstater i 
EU (och i vissa fall kandidatländer) anpassas och förändras i relation till, och 
som en konsekvens av, den europeiska integrationen. Det finns dock ingen 
enhetlig och allmänt accepterad förståelse av vad europeisering är (Timofejevs 
Henriksson 2013:13; se t ex Britz 2004:13ff; Eriksson 2006:44ff). Flera olika 
tolkningar och definitioner existerar parallellt (se t ex Olsen 2002). Jag väljer 
för det första att inte se europeisering som analogt med internationalisering (se 
t ex Vifell 2006; Goldmann 2000, refererat av Britz 2004:14). Regioners 
internationella arbete har ofta breda ambitioner, som kulturutbyten eller att 
utveckla näringslivskontakter och är av mer symbolisk karaktär (se kapitlet Den 
nordiska komparativa regionforskningen). Symboliska aktiviteter antas ha 
relativt liten påverkan på ett eventuellt framväxande sammanvävt 
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flernivåsystem. För det andra avgränsas och definieras europeisering ibland till 
EU:s påverkan på medlemsstaternas centrala förvaltningar (se t ex Jacobsson et 
al. 2004; Trondal 2009). Att enbart fokusera på administrationer är dock för 
snävt för avhandlingens syfte. Den europeiseringsprocess som jag intresserar 
mig av är mindre än internationalisering och bredare än administrativ 
anpassning. En vanligen refererad definition av europeisering kommer från 
Radaelli, som relaterar europeisering till:  

[P]rocesses of (i) construction (ii) diffusion and (iii) institutionalization of 
norms, beliefs, formal and informal rules, procedures, policy paradigms. 
Styles, “ways of doing things” that are first defined and consolidated in 
the EU policy process and then incorporated in the logic of domestic 
discourse, identities, political structures and public policies. (citerat ur, 
Radaelli & Pasquier 2007:36) 

I denna tämligen breda definition ryms en stor uppsättning 
anpassningsprocesser som inkluderar uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i relation till EU. ”The EU policy process” kan antas påverka 
subnationella förhållanden när interaktioner på den överstatliga nivån blir en 
referenspunkt för regionalt handlande, antingen via en socialisationseffekt eller 
genom produktionen av policys, som modifierar och förändrar logiken i den 
politiska interaktionen på den regionala nivån.  

I detta kapitel introduceras de viktigaste elementen i europeiseringslitteraturen 
som är av betydelse för denna studie. Den breda definitionen av europeisering 
ovan operationaliseras ytterligare. I kapitlet presenteras avhandlingens 
analysram vilken består av tre dimensioner av europeiseringsprocesser: 
download, crossload samt upload. Dessa tre dimensioner lokaliserar 
europeiseringsprocesser i den strukturella logik som MLG erbjuder (se ovan). 
Kapitlet avslutas med att diskutera VAD som europeiseras, i vilket de variabler 
som tillhandahålls via micro fusion framework blir användbara för att 
operationalisera europeisering som en anpassningsprocess mot ett sammanvävt 
flernivåsystem. 

3.3.1 Europeiseringsforskning som en tredje fas i EU-forskningen 
Europeiseringsforskningen representerar en tredje fas (se figur 3.3) i 
utvecklingen av forskningen om EU (Eriksson 2006:44). Efter att 
Romfördraget och Euratom undertecknas 1957 inleds den första fasen, som 
riktar in sig på att förklara varför stater frivilligt väljer att överföra suveränitet 
och beslutskompetens till en överstatlig politisk nivå. Integrationsteorier som 
neo-funktionalism och intergovernmentalism utvecklas i syfte att besvara 
varför, och hur, integration sker (George & Bache 2001:9). Den andra fasen av 
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Europastudier inleds i slutet av 1980-talet. För det första får 
integrationsteoretiker förnyad energi från två nya fördrag, Enhetsakten (1986) 
och Maastrichtfördraget (1991).68 För det andra så uppfattas den europeiska 
gemenskapen vid denna tid som, i sociologiska termer, mer institutionaliserad 
och accepterad, det vill säga samarbetet inom den europeiska gemenskapen och 
dess överstatliga funktioner betraktades i högre grad som ”self-evident and 
unproblematic of a political elite” (Caporaso 2007:25). Detta öppnar för studier 
av EU:s interna dynamik och studier av EU som ett politiskt system i sig självt 
(se t ex Hix 1999; Tallberg 2010). Emellertid så kvartstår frågan hur den 
europeiska integrationen, och EU:s beslutsfattande inom ramen för dess 
politiska system, påverkar medlemsstaternas egna inre strukturer. Det är här 
europeiseringsforskningen kommer in i bilden. Denna tredje fas av EU-studier 
analyserar hur och i vilken mån medlemsstaternas strukturer, aktörer och 
procedurer anpassas i relation till EU:s beslutsfattande och europeisk 
integration (Caporaso 2007:29). 

Figur 3.3 Europeisering, en tredje fas av EU-forskning 

 

 

 

 

 

 

 

En viktig analytisk distinktion som behöver klargöras är relationen mellan 
EUROPEISK INTEGRATION och EUROPEISERING. Även om processerna är 
starkt sammankopplade görs en analytisk distinktion. Studiet av europeisk 
integration intresserar sig för hur och varför stater väljer att poola suveränitet 
och delegera beslutsmakt till en överstatlig nivå. Dessa studier fokuserar i 
allmänhet på förhandlingar om, och genomförande av, de mellanstatliga 
fördrag som konstituerar och ramar in samverkan och samarbeten mellan 
medlemsstaterna på en överstatlig nivå. Den klassiska europeiseringsmodellen å 

                                              
68 Denna andra fas av integrationsteorier domineras av debatten mellan liberal intergovernmentalism, 
som en mer rigorös version av intergovernmentalism samt supranational governance som har stora 
likheter till neo-funktionalism (George & Bache 2001:26). Det är också i relation till denna fas som 
Wessels utvecklar fusionsansatsen (Wessels 1992). 

Fas 2: EU:s politiska system 

Fas 1: Integrationsteorier 

Medlemsstaters interna strukturer 

Fas 3: Europeiseringsprocesser 
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sin sida studerar hur medlemsstater anpassar sig till de utmaningar som 
kommer som en konsekvens av europeisk integration (Vink & Graziano 
2007:11). I det perspektivet uppfattas europeisk integration som ett nödvändigt 
villkor för europeisering. Men så som makrofusionstesen förstår den 
europeiska integrationens dynamik så är även grad av europeisering ett 
nödvändigt villkor för europeisk integration (se kapitlet Makrofusionstesen; att 
förstå the bigger picture). För att nationella beslutsfattare ska vara villiga att poola 
suveränitet måste någon form av europeiseringsprocess rimligen ha skett 
dessförinnan som bidrar till att beslutfattarna frivilligt väljer att delegera makt 
till EU. Både europeisk integration och europeisering är avhängiga av varandra 
(se figur 3.4). Å ena sidan ger europeisk integration konsekvenser på den 
inomstatliga arenan. Å andra sidan påverkar nationella europeiseringsprocesser 
förutsättningar för den europeiska integrationen på en överstatlig nivå 
(Featherstone 2003:3; Bache 2008:9). Guderjan och Miles (2016:640) beskriver 
denna dynamiska process som en ”loop of adaptation”. 

Figur 3.4 Europeisk integration och Europeisering 

 

 

 

 

 

 

 

I relation till ovanstående resonemang så skiljer Börzel och Panke (2013:116) 
mellan två ansatser för studier av europeiseringsprocesser. Topdown-ansatser, 
relaterar europeisering till inomstatliga anpassningsprocesser som en följd av 
den europeiska integrationen. I denna ansats betraktas europeisering som ett 
fenomen som ska förklaras och den europeiska integrationens dynamik som 
det som förklarar inomnationella anpassningsprocesser (ansatsen symboliseras 
av den nedåtgående pilen i figur 3.4). Bottomup-ansatser, vänder på perspektivet 
(det vill säga den uppåtgående pilen i figur 3.4)och definierar europeisering som 
det som förklarar den europeiska integrationens dynamik. Det vill säga 
europeisering ses som en dynamisk process med kapacitet att påverka och 
förklara dynamiken i den europeiska integrationen (Börzel & Panke 2013:116).  

Europeisk integrationsprocess 

Europeisering 
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Även om europeiseringsbegreppet intresserar sig för relationen mellan 
europeisk integration och inomstatliga anpassningsprocesser så har 
europeiseringsforskningen kritiserats för att primärt fokusera på att identifiera 
och beskriva centrala anpassningsprocesser (Radaelli 2003:30). I det avseendet 
är det svårt att se europeisering som en regelrätt teori med en ambition att 
förklara (Bursens & Deforche 2008:2). Även om forskningen på senare tid 
gjort framsteg i att utveckla bättre metoder för att avgöra kausalitet (se t ex 
Moumoutzis & Zartaloudis 2016) så ligger dess fruktbarhet och attraktionskraft 
snarare i dess förmåga att identifiera centrala anpassningsprocesser och 
mekanismer för förändring. I den meningen är begreppet europeisering ett 
fruktbart verktyg för att definiera fenomen som i sig själv behöver en teoretisk 
förklaring (Bulmer 2007:47). 

Fortsättningsvis i detta kapitel redogörs för analysramens tre dimensioner. För 
det första så har vi topdown-ansatsen, som illustrerar vad som här kallas för den 
”klassiska” modellen av europeisering, vilken intresserar för europeisering i en 
download-dimension. Därefter redogörs för bottomup-ansatsen som ser 
europeisering som en anpassningsprocess i en upload-dimension. Slutligen 
kompletteras dessa båda dimensioner med en tredje dimension, där 
europeisering också har inslag av horisontella anpassningsprocesser i vad som 
benämns som en crossload-dimension.  

3.3.2 Den ”klassiska” europeiseringsmodellen 
I den klassiska europeiseringsmodellen, eller standardmodellen, som Radaelli 
och Pasquier (2007:40) benämner den, förstås europeisering som en 
trestegsprocess (Eriksson 2006:50; Radaelli & Pasquier 2007:49; Bursens & 
Deforche 2008:2). Det första steget i modellen innehåller politiska aktiviteter 
på överstatlig nivå som fördjupar och/eller breddar den europeiska 
integrationen (se figur 3.5). Alla beslut som skall implementeras på stats- eller 
regionnivå antas ha någon form av påverkan på medlemsstaterna. Emellertid, 
även om forskning om europeisk integration kan slå fast en fördjupning av 
integrationen, genom att antalet bindande beslut ökar, så säger den ingenting 
om hur dessa beslut påverkar inomstatliga förhållanden. Det är här den 
klassiska europeiseringsmodellen identifierar ytterligare två steg.  
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Figur 3.5 Den ”klassiska” europeiseringsmodellen69 

 

 

 

 

 

 

Politiska aktiviteter på överstatlig nivå, som de förstås i det första steget, skapar 
ett anpassningstryck på medlemsstaterna. Detta anpassningstryck ser olika ut 
bland EU:s medlemsstater och representerar det andra steget i modellen, 
genom begreppet goodness of fit. Det är graden av diskrepans [misfit] mellan EU-
beslut och inomstatliga förhållanden som avgör behovet av anpassning. 
Eftersom det förekommer en stor variation mellan medlemsstaterna avseende 
hur de anpassas till överstatliga beslut så införs ett tredje steg. Det tredje steget 
innefattar mellanliggande variabler som förklarar variation i 
anpassningsmönster mellan medlemsstater. Det finns som Caporaso skriver, 
inga raka rör mellan EU och medlemsstaterna (2007:30). I princip kan vilken 
inomstatlig faktor som helst vara viktig för att förklara variationen mellan 
medlemstaternas anpassningsmönster (Bursens & Deforche 2008:3). 

Den klassiska europeiseringsmodellens tre steg påverkar alla varandra, vilket 
gör det svårt att identifiera kausala relationer. Eftersom modellen saknar 
exogena variabler är det ur en metodologisk synvinkel svårt att identifiera bra 
och tillförlitliga förklaringar (Caporaso 2007:27). Vink och Graziano (2007:9) 
beskriver det som att “increasingly intertwined political systems make it 
difficult to detect what causes what”. I vilket fall, å ena sidan är det uppenbart 
att EU har en påverkan på medlemsstaters interna förhållanden även om en 
kausalitet är svår att identifiera. Å andra sidan så bör ambitionen vara att 
försöka avgränsa och identifiera EU:s påverkan på subnationella aktörer och 
strukturer så korrekt som möjligt. 

Europeiseringsforskare är (för det mesta) överens om att den europeiska 
integrationens påverkan på medlemsstaterna inte följer en gemensam modell. 
Europeisering ska inte förstås som en homogeniseringsprocess där olika 
medlemsstater anpassas mot ett enhetligt sätt att hantera EU-frågor. Processen 

                                              
69 Egen bearbetning, Risse et al. (2001:6) 
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resulterar snarare i en synnerligen heterogen bild av hur medlemsstater 
anpassas till EU:s utmaningar (Bursens & Deforche 2008:3). Detta stöds även i 
fusionslitteraturen där integrationsprocessen ses som dynamisk och resultatet 
som asymmetrisk anpassning som inte representerar en konstitutionell 
revolution i medlemsstaterna (Miles 2011a:82). 

Det finns i huvudsak tre typer av download-utmaningar som antas skapa ett 
anpassningstryck och påverka förutsättningar för regionalt handlande i EU-
relaterade frågor (se t ex Tallberg et al. 2010:16f).  

För det första har regioner fått nya möjligheter att utveckla verksamheten 
genom de finansiella möjlighetstrukturerna som EU erbjuder. För det andra 
spelar EU:s lagstiftning och regelverk en stor roll för regioner som förväntas 
implementera fattade beslut (se t ex SKL 2010).  Förutom denna mer direkta 
påverkan sker även en mer informell anpassning, där nya idéer, normer och 
praktiker förväntas påverka regionalt handlande i EU-relaterade frågor (se figur 
3.6).  

Figur 3.6 Regionalt handlande i Download-dimensionen 

 Finansiella möjlighetstrukturer  

 Lagstiftning och regelverk  

 Idéer, normer och praktiker 

Finansiella möjlighetstrukturer refererar till sammanhållningspolitiken och dess 
finansiella instrument strukturfonderna samt de medel inom 
sektorsprogrammen som är möjliga att söka pengar ur för regioner och 
kommuner. Strukturfonderna hanteras primärt av de regionala 
organisationerna, medan sektorsprogrammen är möjliga att söka medel ur för 
både regioner och kommuner. 

Lagstiftning och regelverk som beslutas i EU har ofta stor betydelse för den 
regionala nivån, inte minst genom att besluten till stor del skall implementeras 
av regionala och lokala företrädare (se t ex SKL 2010). I download-dimensionen 
handlar det i första hand om att hålla sig informerad om vad som sker och 
vilka regler som regionerna måste anpassa sin verksamhet efter.  

Regionala institutioner och företrädare påverkas även mer indirekt via ett 
inflöde av nya idéer, normer och praktiker. Att inomstatliga institutioner, som 
kan relateras till EU-frågor, påverkas av EU-beslut är förstås ett givet och 
okontroversiellt påstående (Börzel 2003). Men i den här studien antas 
europeiseringsprocesser påverka flera dimensioner än vad den klassiska 
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europeiseringsmodellen föreskriver. Det är viktigt att erinra att EU-maskineriet 
innefattar fler politiska processer än formella lagstiftningsbeslut.70 Genom 
aktiviteter som benchmarking, deltagande vid semiarier och spridning av egna 
erfarenheter, och lyssna på andras, så är det rimligt att anta att regioner och 
regionala företrädare påverkas på ett mer indirekt och grundläggande sätt än 
den anpassning som sker via en direkt instrumentell anpassning till EU-beslut. 
Genom att delta och vara aktiv i EU-relaterade frågor finns förutsättningar för 
att europeiseringsprocesser påverkar uppfattningar och attityder hos 
involverade aktörer. Regionala företrädare som är aktiva i relation till EU-
relaterade frågor deltar i en lärprocess där nya idéer, normer och praktiker 
utvecklas, och som i sig påverkar regionalt handlande som kan potentiellt 
resultera i en strukturell förändring i EU:s medlemsstater (jfr Pasquier 
2010:296). 

3.3.3 “There is nothing necessarily ‘top-down’ about [- - -] domestic 
adaptation”71  
Den klassiska europeiseringsmodellens ensidiga fokus på topdown-processer kan 
kritiseras. I alla fall utifrån mitt kunskapsintresse om ett framväxande 
sammanvävt flernivåsystem. Det huvudsakliga syftet med den klassiska 
modellen är att analysera grad av diskrepans mellan EU-beslut och inomstatliga 
förhållanden för att sedan typologisera olika anpassningsmönster.72 
Avhandlingens syfte är dock bredare än så. Här ses regionalt handlande även 
inom ramen för, och i relation till, ett europeiskt politiskt interaktionssystem. 
Det vill säga jag intresserar mig för, och söker identifiera, mönster hur regioner 
förhåller sig till aktiviteter i relation till EU-beslutsfattande i ett sammanhang 
som definieras som ett sammanvävt flernivåsystem. För detta ändamål behöver 
jag komplettera med andra dimensioner av europeiseringsprocesser som 

                                              
70 Ett exempel är den öppna samarbetsmetoden som representerar en mer ”mjukare” form av politisk 
påverkan. Den öppna samarbetsmetoden baseras på principen om frivilligt mellanstatligt samarbete 
öppnar upp för politisk påverkar på områden där beslutskompetensen ännu ligger kvar hos 
medlemsländerna, som till exempel social och sysselsättningspolitiken samt hälso- och 
sjukvårdspolitiken. Den öppna samarbetsmetoden implementerades formellt i EU under inledningen 
av 2000-talet. Genom att jämföra nationell, eller i vårt fall regional, policy och visa på best practice är 
målet att utbyta erfarenheter, uppmuntra till policylärande och ibland även att upprätta icke bindande 
riktlinjer för nationella och regionala policys, samtidigt som man vill respektera nationella såväl som 
regionala skillnader (Bomberg & Stubb 2003). Metoden innebär att olika aktörer från nationell och 
regional nivå deltar i nätverkande och benchmarking-aktiviteter. Det kan antas att de aktörer som deltar i 
denna typ av process påverkas genom långsiktigt lärande och socialiseringseffekter, det vill säga att 
aktörerna i sig europeiseras i meningen att de utvecklar nya uppfattningar och attityder i relation till 
EU-frågor. Detta antagande föreskriver en modell som är mer komplex än den klassiska 
europeiseringsmodellen. 
71 Rubriken är ett citat från Vink och Graziano (2007:8). 
72 Radaelli identifierar fyra typer av anpassning: inertia, absorption, transformation och retrenchment. Börzel 
och Risse å sin sida klassificerar tre former av anpassning: absorption, accommodation och transformation (se 
vidare i Bulmer 2007:55). 
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behjälpliga för att fånga upp dynamiken i spelet mellan regionen och EU. 
Framväxten av ett sammanvävt flernivåsystem förutsätter att det förekommer 
ett regionalt handlande riktat mot EU (Guderjan & Miles 2016).  Vi behöver 
därför inledningsvis komplettera download-dimensionen med en upload-
dimension som fångar in regionala aktörers deltagande i EU:s 
interaktionssystem. 

3.3.4 Upload-dimensionen  
Ett regionalt handlande i Upload-dimensionen förstås som aktiviteter som syftar 
till att driva och främja regionala preferenser i EU:s beslutsprocesser. 
Framväxten av ett europeiskt interaktionssystem kräver ett inflöde av 
preferenser in i detsamma (Börzel 2002:193). Staten kan genom upload-
aktiviteter minimera institutionella anpassningskostnader och därmed sänka 
graden av diskrepans mellan EU-beslut och medlemsstaternas inomstatliga 
förhållanden. På samma sätt kan regionala företrädare antas uppfatta ett behov 
av att driva regionala intressen i relation till EU i syfte att minska grad av misfit 
mellan regionala preferenser och EU-beslut.  

Regionala upload-aktiviteter kan förekomma i många skepnader, former och 
med skilda syften. Det är ingen enkel sak att på förhand definiera typer av 
upload-aktiviteter. På samma sätt som det är svårt att på förhand definiera vilka 
frågor som är EU-relaterade, kan regionala aktörer välja olika och innovativa 
sätt att stärka sin roll som aktör i EU:s interaktionssystem. Men för analysens 
skull skiljer jag ut tre typer av aktiviteter i upload-dimensionen som är av 
intresse i denna studie (se figur 3.7). Dessa skall inte ses som vare sig parallella 
eller ömsesidigt uteslutande, utan kan användas av regionala aktörer var och en 
för sig, eller tillsammans i olika kombinationer. Det som skiljer dem åt 
analytiskt är det primära syftet för aktiviteten. För det första har vi direkta eller 
indirekta påverkansförsök riktade mot EU:s beslutsprocess riktade som 
påverkansförsök mot EU:s lagstiftning och regelverk.  

För det andra har vi aktiviteter som riktar sig mot mer övergripande aktiviteter, 
där syftet huvudsakligen är att synliggöra regionen i ett EU-sammanhang, som 
kan förbättra förutsättningarna för att till exempel finna intressanta 
projektpartners eller utforma framgångsrika projektansökningar.  

Avslutningsvis, och för det tredje, så förekommer politiska påverkansförsök i 
relation till EU men som inte primärt handlar om att påverka EU:s lagstiftning, 
utan är riktade mot en tredje part, till exempel den egna nationella regeringen.  
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Figur 3.7 Regionalt handlande i Upload-dimensionen 

 Politisk påverkan på lagstiftning och regelverk 

 Övergripande påverkansarbete och synliggörande  

 Politisk påverkan mot tredje part 

Med politisk påverkan på lagstiftning och regelverk menas de aktiviteter som 
syftar till att artikulera och driva regionala intressen i relation till EU:s 
beslutsfattande. Regionala företrädara kan strategiskt välja tre vägar till 
inflytande i EU (se t ex Lindh et al. 2009:49). För det första kan regionala 
aktörer utöva mer direkta påverkansförsök, som lobby-aktiviteter, riktade mot 
centrala beslutsfattare i EU. För det andra kan regionala företrädare även välja 
att utöva påverkansförsök mer indirekt, via t ex multilaterala regionala 
sammanslutningar som Assembly of European Regions (AER) eller Conference of 
Peripheral Maritime Regions (CPMR). Ett tredje alternativ att utöva 
påverkansförsök mot EU är att använda nationella kanaler som centrala 
myndigheter eller den egna regeringen.73 I en process mot ett sammanvävt 
flernivåsystem förväntas att regionala företrädare uppmärksammar vikten, och 
strategiska nyttan, av ett regionalt handlande i upload-dimensionen som 
inbegriper direkta påverkansförsök i relation till EU. En politisk påverkan på 
lagstiftning och regelverk handlar i första hand för regioner om aktiviteter i den 
policyutformande fasen i processen (se kapitlet Forskningsfrågor; jfr Gren 
1999:178). Men politisk påverkan riktat mot EU:s regelverk inkluderar även 
aktiviteter som handlar om att utöva påverkansförsök inför kommande 
utlysningar, till exempel rörande sektorsprogrammen. Genom att utöva 
påverkansförsök mot lagstiftning och regelverk kan regionala företrädare 
minska grad av misfit mellan egna intressen och i relation till den policy som 
utformas på EU-nivå. 

Med övergripande påverkan och synliggörande menas aktiviteter i syfte att 
stärka regionens förutsättningar att accepteras som en aktör i EU enligt en 
behaviouralistisk aktörsförståelse. Det kan till exempel handla om att delta vid 
seminarier i Bryssel i frågor av regionalt intresse, att vara noga med att svara på 
remisser som kommer från EU, att regionala företrädare deltar vid strategiskt 
viktiga sammankomster etc. Det finns en bred palett av möjliga aktiviteter som 
kan exploateras, antingen var och en för sig eller i samklang för ett större 
genomslag. Aktiviteter som syftar till att synliggöras som relevant aktör i EU 
handlar om att ”kratta manegen”, det vill säga att bygga upp ett långsiktigt 
förtroende bland olika aktörer i Bryssel och visa att regionen är och vill vara en 
                                              
73 I den mån denna tredje kanal är den som utnyttjas av regionala företrädare är det dock tveksamt om 
minimikravet för ett sammanvävt flernivåsystem uppnåtts. 
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aktör värd att lyssna på. Genom att synliggöra regionen utvecklas ”varumärket” 
och regionens förutsättningar att uppfattas som en relevant aktör förstärks.  

En tredje och intressant aspekt av upload-aktiviteter är hur regioner, genom att 
alliera sig med kommissionen (eller andra EU-institutioner), i en specifik fråga 
av regionalt intresse, strävar efter att utöva påtryckningar på tredje part, 
vanligen den egna regeringen. Det handlar om att en region, genom att 
överbrygga ett regionalt intresse med ett europeiskt, det vill säga att 
argumentera för att regionens intresse sammanfaller med till exempel 
kommissionens, stärker regionens position i relation till en tredje part. Detta 
har tidigare berörts i kapitlet om multilevel governance, där engelska regionala 
aktörers alliansbygge med kommissionen i strävan att påverka den brittiska 
regeringen ses som ett uttryck för ett framväxande sammanvävt flernivåsystem. 

Så långt kan vi skilja mellan olika regionala upload-aktiviteter med utgångspunkt 
från vilket syfte som aktiviteterna primärt görs. För att vara en aktör i EU:s 
interaktionssystem enligt en behaviouralistisk aktörsförståelse förutsätts en viss 
grad av systematik och kontinuitet (se kapitlet Ett behaviouralistiskt perspektiv 
på regionalt handlande i EU). Lindh och Miles (2015) delar upp regionala 
aktiviteter i EU utifrån dikotomin programmatiska [thick] och tillfälliga [thin] 
upload-aktiviteter. Med hjälp av denna dikotomi kan regionala aktiviteter i 
relation till EU analyseras i vilken grad ett regionalt handlande rör sig mot ett 
mer systematiskt och kontinuerligt sätt att utöva regional påverkan. Ett 
programmatiskt handlande [thick-action] antas vara mer strategiskt, 
systematiskt och kontinuerligt och rikta sig mot ett brett perspektiv av 
politikområden med en längre tidshorisont. Tillfälliga upload-aktiviteter [thin-
action] är mer av ad hoc-karaktär. Det vill säga en tillfällig aktivitet inom en 
enskild sakfråga och vid en given tidpunkt.  

Genom att tillföra en upload-dimension närmar vi oss en bättre förståelse för 
dynamiken i det Radaelli och Pasquier (2007:41) kallar för EU som ett 
interaktionssystem. Både den klassiska europeiseringsmodellen och upload-
modellen kräver att det existerar ett europeiskt interaktionssystem som ett 
nödvändigt kriterium för att europeiseringsprocesser skall kunna uppstå. De 
skiljer sig dock åt på en viktig punkt. I den klassiska europeiseringsmodellen 
blir graden av diskrepans mellan EU-beslut och inomstatliga förhållanden ett 
nödvändigt villkor för europeisering. I relation till upload-modellen kan dock 
europeisering ske även i situationer utan att diskrepans förekommer (Bulmer 
2007:52). En anpassningsprocess kan ske som en konsekvens av inomstatliga 
förhållanden i sig, i och med att de nationella eller regionala preferenserna 
förändras av någon anledning, och det nyvunna intresset anses vara viktigt att 
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driva på en överstatlig nivå. Därmed kan vi även föreställa oss av-
europeiseringsprocesser, så som de definieras i det så kallade 
defusionsscenariot (se nedan), till exempel om medborgare i ett medlemsland 
eller region röstar fram EU-skeptiska och nationalistiska partier till makten (se t 
ex Rowe 2011:99f). Om och hur europeiseringsprocesser utvecklas avgörs till 
stor del hur det nationella, och i vårt fall regionala, intresset utformas, och 
vilken nytta som regionala aktörer upplever med att vara engagerad i relation 
till EU.  

Därav följer att analysen även bör beakta den horisontella dimensionen av 
europeiseringsprocesser. För vare sig den klassiska europeiseringsmodellen 
eller upload-modellen förklarar formeringen av nationella, eller regionala, 
intressen. Om vi utgår från att regionala intressen inte förekommer ”naturligt”, 
så behöver vi teoretiskt reflektera över den process som leder fram till 
formerandet av regionala intressen. För att göra detta tar jag hjälp av en 
crossload-dimension som intresserar sig för horisontella aktiviteter i syfte att 
hantera EU-relaterade frågor.    

3.3.5 Crossload-dimensionen 
Börzel & Panke (2013:116) nöjer sig med att avgränsa två ansatser i relation till 
europeiseringsprocesser, topdown respektive bottomup-ansatser.74 Därmed så 
väljer de att inte problematisera de processer som leder fram till förekomst av 
nationella, eller regionala, intressen i EU-relaterade frågor. Det är möjligt att en 
sådan avgränsning fungerar någorlunda på studier av europeiseringsprocesser 
på den nationella nivån. Det visar sig dock betydligt svårare att applicera på den 
regionala nivån, framförallt i fall där regioner traditionellt betraktats som 
konstitutionellt svaga, som de svenska. Vad som ligger i ett regionalt intresse i 
EU-relaterade frågor är på inga sätt oproblematiskt eller politiskt ointressant. 
Lindh et al. (2009:49) definierar horisontella aktiviteter som  

co-operation and co-ordination among different regional actors that aim 
to encourage the articulation and implementation of what they presume 
to be in the regional interest. Horizontal activities include action among 

                                              
74 Huruvida det skall ses som fruktbart att involvera en horisontell dimension i europeisering har 
debatterats. De olika uppfattningarna i denna debatt emanerar från olika ontologiska antaganden om 
hur man skall se på europeiseringsprocesser. En mer statscentrisk position betonar den hierarkiska 
ordningen där centralmaktens representanter ses som den viktigaste drivkraften som förklarar 
utvecklingen av europeisk politik. En samhällscentrisk pluralistisk position antar att andra aktörer än 
centralmakten kan spela en roll genom att vara involverad i EU som ett interaktionssystem, och ta del i 
en djupare lärprocess, som på längre sikt kan förändra aktörers normer och preferenser. (Bulmer 
2007:51). Denna avhandling, som betonar funktionella aspekter av regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor, och hur den institutionella länken mellan regionen och EU skall utformas genom regionala 
aktörers glasögon, utgår från en mer samhällscentrisk ontologi.  
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and between them within a specific region that seems to enhance co-
ordination and collaboration, and usually intends to influence the 
propensities for more coherent downloading and uploading.  

Det är inte tillräckligt att anta att territoriellt baserade intressen existerar a priori 
och att dessa intressen skulle vara av naturen givna. Så är inte fallet. Hur 
regionala företrädare väljer att definiera ett regionalt intresse i EU-relaterade 
frågor antas ha bäring på hur den vertikala dimensionen i analysramen 
hanteras. Å ena sidan kräver regionalt baserade upload-aktiviteter, med någon 
grad av kontinuitet och systematik, förekomst av en regional agenda, explicit 
eller implicit (Lindh et al. 2009:48). Å andra sidan, även hur download-
utmaningar hanteras kan relateras till hur dessa utmaningar definieras och 
hanteras gemensamt inom en region. Kort sagt, politiska aktiviteter i 
analysramens vertikala dimensioner kräver en analys av hur den horisontella 
dimensionen hanteras, vare sig det gäller download eller upload-aktiviteter. 

Download-utmaningar spiller över på inomregionala processer och procedurer i 
syfte att anpassa regionens institutioner, strukturer och aktörer till i relation till 
EU:s regelverk och dess implementering. De finansiella möjlighetsstrukturerna 
driver på för nya samarbetsformer och beslutsprocesser som syftar till att 
stärka regionens förutsättningar att skriva framgångsrika ansökningar inom 
prioriterade områden och att inkorporera projektresultat i den ordinarie 
verksamheten för mer långsiktiga effekter.  Nya idéer och praktiker om hur 
EU-frågor bäst hanteras sprids i organisationen. För att skapa bra 
förutsättningar för långsiktiga effekter av att hantera download-utmaningar vilar 
ett ansvar på den politiska ledningen i en region.  

Kontinuerliga och systematiska upload-aktiviteter förutsätter att det 
förekommer politiska prioriteringar, och ett tydligt påverkansmandat. 
Påverkansförsök i EU kräver också ett engagemang från den högsta politiska 
ledningen. För regionala företrädare med ambitioner att utöva påverkansförsök 
är aktiviteter i crossload-dimensionen viktiga. Enstaka upload-aktiviteter, av ad 
hoc-karaktär, kan visserligen ske utan en regional agenda, likaså behöver inte 
förekomst av politiska prioriteringar spela en avgörande roll för de aktiviteter 
som syftar till att synliggöra och marknadsföra en region i EU. Men för att 
uppfattas som aktör i EU enligt en behaviouralistisk aktörsförståelse (se 
kapitlet Konceptualisering av regionala aktörer), måste påverkansförsök ha en 
viss systematik och kontinuitet (Cosgrove och Twitchett 1970:12).  

Två typer av aktiviteter förefaller därmed vara viktiga för hur EU-frågor 
hanteras i regionen (se figur 3.8). För det första aktiviteter som relaterar till hur 
regionen väljer att hantera de finansiella möjlighetstrukturerna i EU. Dessa 
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aktiviteter definieras som utvecklandet av en gemensam syn på vilka 
utvecklingsprojekt som bör prioriteras, och hur resultaten av genomförda 
projekt införlivas i ordinarie verksamhet. För det andra, aktiviteter som 
relaterar till hur regionen hanterar politiska prioriteringar i ett EU-
sammanhang. I båda fallen är ett stöd från den högsta politiska ledningen, och 
hur den väljer att hantera download- respektive upload-relaterade centrala.  

Figur 3.8 Regionalt handlande i Crossload-dimensionen 

 Gemensam agenda för att hantera download-utmaningar 

 Regional agenda och ett påverkansmandat 

3.3.6 Det analytiska ramverkets tre dimensioner  
I denna avhandling förstås europeisering som ett begreppsligt verktyg som 
hjälper oss att sätta sökarljuset på väsentliga och viktiga processer som bidrar 
till vår förståelse av ett framväxande sammanvävt flernivåsystem i Europa. Det 
handlar om att jag med hjälp av europeiseringsbegreppet kan utveckla en 
fruktbar modell (se t ex Olsen 2002), som identifierar centrala dimensioner och 
element i de pågående anpassningsprocesserna som kan bidra till att tydliggöra 
subnationella aktiviteters inverkan på ett flernivåsystem. Eller om man så vill, 
att förfina och utveckla vår förståelse av den beroende variabeln i 
europeiseringspusslet, det vill säga en bättre förståelse av fenomenet som i sig 
behöver en teoretisk förklaring.  

Det innebär att jag i min analysmodell behöver inkorporera både vertikala 
(download och upload), samt horisontella (crossload) dimensioner. Den vertikala 
dimensionen handlar hur länken mellan den överstatliga och subnationella 
nivån skall förstås och hur de är relaterade till varandra (Bache & Flinders 
2004:1). Crossload-dimensionen är betydelsefull i det att upload-aktiviteter inte 
kan antas komma ur intet. Någon form av horisontell aktivitet, formell eller 
informell, måste till för att ett regionalt intresse skall kunna drivas i relation till 
EU, eller hur download-utmaningar hanteras (Lindh et al. 2009:49). 

Modellen kan betraktas som en policyloop. Det är fullt möjligt att skriva in fler 
pilar och dimensioner i modellen, men givet avhandlingens ämnesval, som 
fokuserar på europeisering genom subnationella aktörers glasögon, spelar dessa 
tre dimensioner den mest centrala rollen (se figur 3.9). För det första så har vi 
en download-process, där EU-beslut utmanar subnationella aktörer, institutioner 
och procedurer och påkallar deras uppmärksamhet. Det kan innebära att EU 
kräver att regionala aktörer blir aktiva i att formera partnerskap för hanterandet 
av medel från strukturfonderna, att implementera EU-beslut eller att upprätta 
tillväxtrelaterade strategier. För det andra så har vi en crossload-dimension, som 
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innefattar inom- och mellanregionala aktiviteter där EU-relaterade frågor 
hanteras. Det kan innebära hur regioner väljer att agera i relation till nya EU-
lagar eller metoder för att utveckla en regionalpolitisk agenda. För det tredje så 
har vi en upload-dimension där regionala aktörer väljer (eller inte) att driva och 
främja regionala prioriteringar och intressen i relation till EU (Lindh et al. 
2009:48). 

 Figur 3.9 Tre dimensioner av europeisering 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell är fruktbar för analysen i denna studie på tre sätt. För det första 
så ger den en djupare och mer nyanserad bild av de uppfattningar och attityder 
om aktiviteter som subnationella aktörer har i relation till EU som ett 
interaktionssystem. Modellen erbjuder en möjlighet att identifiera det regionala 
handlandets utgångspunkter och intentioner. För det andra, genom att separera 
upload-aktiviteter som en specifik dimension blir det lättare att värdera i vilken 
grad regionalt handlande i relation till EU-relaterade frågor i Västsverige kan 
bidra till framväxandet av ett europeiskt flernivåsystem. Avslutningsvis, och för 
det tredje, genom att urskilja en horisontell dimension75 av regionalt handlande 
ges bättre förutsättningar att förklara och förstå upload-aktiviteter, då dessa 
förutsätter någon form av horisontell aktivitet.  

3.3.7 Europeisering av vad? 
Det finns en tendens inom europeiseringsforskningen att alltför ensidigt 
fokuseras på policyfrågor och hur policys implementeras i medlemsstaterna76 

                                              
75 Anledningen till att den horisontella dimensionen illustreras med en dubbelriktad pil är att tydliggöra 
den dynamik och variation som regionala aktörer väljer för att hantera EU-relaterade frågor. Avsaknad 
av ett ensartat sätt att hantera EU-frågor gör det omöjligt att peka ut vilken riktning anpassning sker. 
76 Även svensk europeiseringsforskning har en tendens att fokusera på policy. T ex så studerar Britz 
(2004) i vilken grad europeiseringsprocesser påverkar anpassning av svensk policy för 
försvarsindustrin. Eriksson (2006) har ett bredare perspektiv, och intresserar sig för länkar mellan EU 
och medlemsstaterna i utvecklandet av EU:s militära kapacitet och försvarspolicy. Timofejevs 
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(Bursens & Deforche 2008:2). Detta fokus på policy har kritiserats av Caporaso 
(2007:30) som menar att “[p]olicy misfit is the least interesting case. If a 
country has a policy out of line with the EU, we have only to examine if there 
is compliance or not. What is more interesting (and more typical) is when a 
misfit implies some incongruity with basic domestic institutions”. Frågan som 
uppstår handlar om hur vi skall avgränsa och definiera VAD det är som 
europeiseras, det vill säga vilka aspekter vi bör studera mer specifikt.  

Jag har tidigare diskutera kritiken mot hur användandet av processpårning som 
analysmetod inom europeiseringsforskning tenderar att vara alltför öppna och 
induktiva (se kapitlet Angreppssätt och analysmetod). Mitt intresse är att 
teoretiskt avgränsa vad det är som jag specifikt tittar på genom att använda av 
micro fusion framwork (MFF) som analytiskt verktyg för att studera 
inomnationella anpassningsprocesser (se mer utförligt resonemang nedan).  
Analogt med Caporasos kritik ovan så innehåller inte MFF en explicit 
policyvariabel utan specificerar anpassningsprocesser till form snarare än 
innehåll.77 Bakgrundsförståelsen till denna studie av ett framväxande 
sammanvävt flernivåsystem sätter formfrågorna i centrum. Jag behöver ett 
analytiskt verktyg som innefattar bredare aspekter av anpassningsprocesser 
som kan antas påverka politiska institutioner, aktörer och procedurer (Mörth 
2003:159; se även Moumoutzis & Zartaloudis 2016).  

Det första elementet av MFF skall förstås som en proceduriell variabel 
[Europeanization of politics], vilken handlar om hur intressen utvecklas och 
kanaliseras genom konflikt och konsensus. Det vill säga hur en politisk vilja 
formeras. En proceduriell anpassning definieras i MFF (se nedan) som vilken 
uppmärksamhet regionala aktörer tillmäter EU-frågor och vilket regionalt 
handlande som efterfrågas i dessa. Jag intresserar mig för europeisering av de 
politiska processerna som aktiviteter som relaterar till intresseformering, 
intresseaggregering och intresserepresentation (Börzel 2003:60).  

Det andra elementet av MFF handlar om institutionell anpassning 
[Europeanization of polity], som i avhandlingen betraktas utifrån ett 
funktionellt perspektiv, som funktionella arenor för regionalt handlande. Den 
institutionella länken mellan regionen och EU utvecklas i spänningsfältet 
mellan det formella och den informella praxis som den ”levande författningen” 
utgör. Avhandlingen utgår från att en formell konstitutionell ordning måste 
kompletteras med en mer pragmatisk, ”levande författning”, som skapas via 
                                                                                                                             
Henriksson (2013) analyserar hur utvecklings och biståndspolicy i Slovenien och Litauen påverkats 
genom medlemskapet i EU. 
77 Om distinktionen form och innehåll i europeiseringsstudier se Britz (2004:15). Även Bursens & 
Deforche (2008:4) skiljer mellan form och innehåll i termer av institutionell- och policy-misfit. 
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handling driven av en funktionell logik. Diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation kan ses som en politisk diskussion om en 
institutionell anpassning. Handlingsutrymmet och möjligheter för handling 
styrs till stor del av institutionerna, även om de inte helt determinerar handling. 
Institutionell anpassning definieras i MFF som anpassning av politiska 
institutioner, mellanstatliga relation, rättsliga strukturer, offentlig förvaltning 
etc. (Börzel 2003:60).  

Att en explicit policyvariabel saknas i analysen skall inte förstås som att policy 
är oviktig, utan snarare att policy bör tonas ned. Anledningen är följande. En 
policy-variabel, i relation till avhandlingens analysram, kan förstås på tre sätt. 
För det första, utifrån en download-dimension, som studerar eventuell 
anpassning till EU-policys enligt den ”klassiska” europeiseringsmodellen. I 
likhet med Caporaso, så är det tveksamt om ett regionalt handlande som 
relaterar till implementering av EU-policy på regionnivå (eller inte) kan antas 
bidra till mer djupgående institutionella förändringar (Caporaso 2007:30). För 
det andra kan vi studera de policys som regionala företrädare väljer att driva i 
relation till EU som regionala påverkansförsök, det vill säga innehållet i de 
aktiviteter som sker i analysramens upload-dimension. I ett bottomup-perspektiv 
är det en öppen fråga vilka policyer som regionala företrädare väljer att utöva 
påverkansförsök på. Det är svårt att se, genom en analys av vilka policyer som 
drivs i relation till EU, hur val av policy ska kunna bidra med 
systemförändrande egenskaper. För det tredje så kan vi intressera oss för 
eventuell förekomst av strategiska och inomregionala policys i crossload-
dimensionen som kan fungera som stöd för ett regionalt handlande; antingen i 
relation till download- eller till upload-dimensionen. Vi bör dock vara försiktiga 
med att dra allt för stora slutsatser av vilken betydelse olika strategier och 
visionsdokument kan ha på regionalt handlande i EU-relaterade frågor (se t ex 
Alvesson 2015). Även om ett policydokument uttrycker att regionen är aktiv 
pådrivare i EU, behöver det inte innebära att de faktiska aktiviteterna är 
speciellt omfattande. Därför tonas ett policy-perspektiv ned, och ett större 
fokus läggs på uppfattningar och attityder om vilket regionalt handlande som är 
önskvärt och hur institutioner som funktionell arena bör utformas för att 
stödja det regionala handlande som är önskvärt. Men samtidigt så ska vi 
komma ihåg att även om vi inte ska övervärdera betydelsen av existerande 
policyer så kan de fungera som ett effektivt stöd för regionalt handlande i EU-
relaterade frågor, i den mån en regional aktör väljer att exploatera policyn i 
fråga. Analysen av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor bör därför vara uppmärksam på policyfrågor även om policy 
inte studeras som en enskild variabel.  
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De två dimensionerna av politikbegreppet – den institutionella samt 
proceduriella – är behjälpliga för att operationalisera regionalt handlande (se 
följande kapitel Micro fusion framework).78 

Summering av europeiseringsansatsens styrkor och svagheter 

 Europeiseringsprocesser är sammanlänkade med europeiska 
integrationsprocesser. Båda dessa processer bör dock skiljas åt 
analytiskt. 

 Europeisering ska inte ses som en teori i traditionell mening med 
ambition att förklara, utan är mer fruktbar som ett begrepp som hjälper 
oss att sätta sökarljuset på specifika aspekter och dimensioner av 
politisk förändring. 

 Europeiseringsprocesser lokaliseras, i den strukturella logik som MLG 
erbjuder, till tre dimensioner: download, crossload och upload.  

 Upload-dimensionen spelar en central roll för att avgöra i vilken grad 
subnationella aktiviteter kan bidra till utvecklandet av ett europeiskt 
sammanvävt flernivåsystem.  

 Europeiseringsprocesser handlar inte bara om grad av diskrepans 
[misfit] mellan EU-policy och inomstatliga förhållanden. Upload-
aktiviteter kan förekomma utan att diskrepans förekommer.  

 Crossload-dimensionen har en inneboende teoretisk potential för att 
förklara upload-aktiviteter, och hur download-utmaningar hanteras.  

 Europeiseringsforskningens fokus på anpassning av policy säger väldigt 
lite om framväxten av ett sammanvävt flernivåsystem. För att komma åt 
mer grundläggande institutionella förändringar måste analysen rikta in 
sig på proceduriell anpassning [politics] och institutionell förändring 
[polity]. MFF operationaliserar och preciserar denna distinktion vidare. 

                                              
78 I likhet med Fairclough och Fairclough (2012:17) så definieras politik primärt som handling. De ser 
en politisk diskussion som kopplad till, och uttryckt genom, en politisk aktör vilka kan vara både 
individer såväl som politiska organisationer. En politisk aktör blir politisk inom ramen för ett politiskt 
sammanhang. Kontexten är central för att förstå en politisk diskussion. Utanför en politisk kontext är 
man inte längre politisk. Fairclough och Fairclough definierar politik som: ”[p]olitics is about arriving 
cooperatively, and through some form of (collective) argumentation (deliberation), at decisions for 
action on matters of common concern, it is about what to do in response to public disagreement and 
conflict (e.g. over such issues as the distribution of scarce social goods) and in response to 
circumstances and events” (Fairclough & Fairclough 2012:34). De betraktar politikens natur som ”the 
question of action, of what to do” (Fairclough & Fairclough 2012:17, betonat i original).  
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3.4 Micro fusion framework 
Det finns ett antal studier inom ramen för fusionsansatsen som intresserar sig 
för hur medlemsstater anpassas till den europeiska integrationens utmaningar. 
Miles (2007; 2011a; 2011b) har utvecklat ett sammanhängande analytiskt 
verktyg utifrån fusionslitteraturen vilket han benämner micro fusion framework 
(MFF). I MFF definieras ett antal centrala variabler som är fruktbara för att 
analysera europeiseringsprocesser och reflektera över tänkbara scenarior för 
den europeiska integrationen. Med hjälp av MFF, i lätt modifierad form, 
analyseras de olika positionerna i diskussionen om West Swedens framtida 
organisation och inriktning. MFF består av två grupper av variabler.  För det 
första har vi det som benämns INSTITUTIONELL FUSION, som ursprungligen 
utvecklats av Wessel et al. (2003) och som fokuserar på frågor om institutionell 
anpassning. Inom ramen för institutionell fusion definieras två variabler: 
uppmärksamhet och handling samt institutionell anpassning. För det andra så 
har vi ett antal variabler relaterade till aktörers attityder om pågående 
europeiseringsprocesser som här benämns som PERSPEKTIV PÅ FUSION, som 
fokuserar på de attityder som den politiska eliten har i relation till regionalt 
handlande i en fusionsprocess. Dessa grupper av variabler utgör tillsammans 
två distinkta element i MFF.  I det följande presenteras de centrala variablerna i 
MFF som verktyg för analysen av uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor.  

3.4.1 Institutionell fusion 
Institutionell fusion består av två variabler som refererar till aktörers kognitiva 
uppfattningar om världens beskaffenhet, det vill säga av den kontext man är 
verksam inom. Dels vilken uppmärksamhet och handling som regionala aktörer 
tillmäter EU-frågor, dels vilken institutionell anpassning som efterfrågas. Dessa 
båda diskuteras nedan. 

Anpassning av uppmärksamhet och handling 
En första variabel inom institutionell fusion benämns UPPMÄRKSAMHET OCH 

HANDLING. Uppmärksamhet refererar till hur regionala aktörer uttrycker en 
medvetenhet om EU-relaterade frågor, och uppfattningar om hur regionen bör 
förhålla sig till EU. Handling refererar till de aktiviteter som aktörer uppfattar 
som viktiga i den uppmärksammade kontexten.79  

                                              
79 Det kan finnas skäl att analytiskt skilja uppmärksamhet och handling som två separata variabler, en 
variabel för uppmärksamhet och en för handling. Lindh et al. väljer att analytiskt lyfta ut handling ut 
MFF i syfte att studera regionalt handlande (Lindh et al. 2009). Syftet i den studien är att utveckla ett 
analytiskt ramverk som tydliggör regionalt handlande för att senare kunna ge policyrekommendationer 
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Eftersom jag är intresserad av uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor behövs ett analytiskt verktyg som kan vara 
behjälpligt för att mäta grad av europeisering av regionala aktörer och 
beslutsfattare. Variabeln uppmärksamhet kan ses som en indikator på grad av 
medvetenhet av EU-frågors betydelse för regionalt beslutsfattande. I en 
fusionsprocess förväntas uppfattningar som uttrycker att EU-frågor blir allt 
viktigare för regionen, och att regionala beslutsfattare dras allt starkare in i EU-
relaterad verksamhet. Genom att regionala aktörer och beslutsfattares 
uppmärksamhet dras mot EU-relaterade frågor skapas en grund för förändrade 
handlingsmönster. Ett starkare fokus på EU-relaterade frågor leder till att dessa 
frågor tar allt större plats i regionala aktörers och beslutsfattares dagliga arbete. 
Så långt kan definitionen av uppmärksamhet tolkas som en anpassningsprocess 
relaterad till analysramens download-dimension; där regionala aktörer och 
beslutsfattare anpassar sig till att EU-frågor tar allt större plats på deras 
arbetsbord. Men i och med att EU-frågor blir allt viktigare skapas 
förutsättningar för nya handlingsmönster som uppmanar till horisontella 
handlingar i avsikt att utveckla regionala prioriteringar och en regional politisk 
agenda i relation till de utmaningar som emanerar från EU:s beslutsfattande 
(crossload-dimensionen). Vidare så stipulerar fusionsansatsen att i takt med att 
regionala prioriteringar i EU-relaterade frågor etableras så antas aktörer 
utveckla former för att driva regionala intressen i EU och i syfte att få ut det 
bästa av EU-medlemskapet (upload-dimensionen).  

I korthet, institutionell fusion antar att i en fusionsprocess så förväntas en ökad 
uppmärksamhet av EU-frågors betydelse för regionen. Som en följd av en 
ökad uppmärksamhet följer en anpassningsprocess där EU-frågor blir 
integrerade i de dagliga rutinerna vilket leder till att EU i ökande grad betraktas 
som en naturlig arena för regionalt handlande, som uppmanar80 till nya 
handlingsmönster där regionala aktörer och beslutsfattare vill stärka sina 
möjligheter att påverka EU:s beslutsfattande i enlighet med uppfattningar av 
vad som ligger i ett regionalt intresse.  

I avhandlingen spelar aktiviteter i upload-dimensionen en central roll som en 
indikator på ett potentiellt framväxande sammanvävt flernivåsystem. Ett 
minimikrav för ett sammanvävt flernivåsystem är att vi kan identifiera ett 

                                                                                                                             
för regionala aktörer. I denna avhandling finns inga ambitioner att ge policyrekommendationer. Därför 
återförs handling in i MFF så som den ursprungligen var tänkt (Miles 2011a:81; 2011b). 
80 I europeiseringskapitlet redogörs för hur detta antas ske i termer av grad av diskrepans mellan 
regionala intressen och EU-beslut, samt genom förekomst av en regional agenda som definierar vilka 
intressen som regionen önskar driva (se kapitlet Europeiseringsprocesser) 
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regionalt handlande i upload-dimensionen, direkt mot EU, utan att först passera 
den statliga nivån (Guderjan & Miles 2016). Ett regionalt handlande i upload-
dimensionen bidrar, i termer av fusion, till den dynamik där kompetenser 
mellan det regionala, nationella och EU:s beslutsfattande blir ”rörigt” och där 
det blir alltmer problematiskt för medborgare att utkräva ett politiskt ansvar för 
de handlingar och beslut som fattas. Handling refererar till de regionala 
aktiviteter som efterfrågas i EU-relaterade frågor i syfte att få ut det bästa av 
vad ett EU-medlemskap erbjuder en region. Genom att kombinera 
uppmärksamhet och handling så skapas en variabel som kan förstås som 
europeiseringsprocesser av politiska processer [Europeanisation of politics], 
eftersom vi förväntar oss att se förändringar i intresseformering, 
intresseaggregering och intresserepresentation hos de regionala aktörer som är 
involverade i studien i relation till analysramens tre dimensioner (Börzel & 
Risse 2003:60; Miles 2005:55; Miles 2007; Miles 2011a:81; Lindh et al. 2009:48). 

Institutionell anpassning 
Den andra variabeln i institutionell fusion refererar till europeiseringsprocesser 
där institutioner och procedurer anpassas till de utmaningar som härrör från 
europeisk integration och beslutsfattandet i EU. Även detta kan ske på två sätt 
i relation till avhandlingens analysram. För det första så förväntas vi se en 
horisontell institutionell anpassning som handlar om att utveckla och förändra 
institutioner i syfte att stärka det regionala handlandets förmåga att koordinera 
och utveckla intressen inom varje region till en sammansatt legitim regional 
agenda i EU-relaterade frågor som möjliggör för regionala aktörer att ”tala med 
en röst” i EU-relaterade frågor, antingen i relation till download-utmaningar eller 
upload-aktiviteter. För det andra förväntar vi oss en vertikal institutionell 
anpassning som handlar om att utveckla och anpassa institutioner som en 
funktionell arena för regionalt handlande som en länk mellan regionen och EU. 
Både en vertikal och horisontell institutionell anpassning förutsätter 
uppmärksamhet på att EU-relaterade frågor integreras i det dagliga arbetet för 
regionala organisationer och uppmärksamhet för behovet av ett regionalt 
handlande i relation till EU. Variabeln INSTITUTIONELL ANPASSNING 
[Europeanisation of polity] kan därmed fungera som en indikator på i vilken 
grad regionala strukturer genomgår en fusionsprocess i riktning mot ett 
sammanvävt flernivåsystem eller ej. Institutioner betraktas därmed utifrån ett 
funktionellt perspektiv som en arena för regionalt handlande, det vill säga ett 
institutionellt stöd för regionala aktiviteter som kan riktas mot en eller flera av 
de tre dimensionerna i analysramen. För framväxten av ett sammanvävt 
flernivåsystem förväntar vi oss se uppfattningar om behov av institutionella 
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förändringar i politiska procedurer och politiska/administrativa stödfunktioner 
som stärker regionens förmåga till upload-orienterade aktiviteter (Lindh et al. 
2009:39; Börzel & Risse 2003:60; Miles 2011a:82). 

Det är viktigt att peka på att tidigare studier av hur nationalstater fusioneras i 
en europeisk integrationsprocess inte kunnat visa på en generell trend bland 
EU:s medlemsstater som kan förstås som en strukturell institutionell 
revolution. Vanligen handlar fusion i termer av institutionell anpassning om 
mindre institutionella förändringar samt begränsade konstitutionella 
anpassningar (Miles 2011a:82). Fusionsansatsen pekar även på att det inte 
förekommer någon enhetlig eller gemensam modell för fusion bland EU:s 
medlemsstater. Medlemsstater väljer olika sätt att anpassas till den europeiska 
integrationens utmaningar som spär på den asymmetriska och komplexa bild 
av hur medlemsstater väljer att hanterar EU.  

Hur fusionsansatsen förklarar institutionell förändring  
Institutionell fusion intresserar sig för hur europeiseringsprocesser driver på 
för institutionell förändring och anpassning. Enligt fusionsansatsen kan vi 
förvänta oss förändringar i inomregionala institutioner som ett resultat av 
tilltagande, och ofta ömsesidigt, inflytande mellan subnationella, nationella och 
överstatliga nivåer (Miles 2005:54). Men för vår analys behöver vi redogöra mer 
precist för de mekanismer som antas styra en institutionell förändringsprocess. 
Wessels och Rometch (1996:363) förklarar institutionell förändring som ett 
resultat av vad de kallar den ”onda cirkeln” som resulterar i institutionell fusion [the 
vicious circle that underpin institutional fusion].81 I denna modell82 (se figur 
3.10), förklaras institutionell förändring som en konsekvens av tre 
sammanlänkade dynamiker. För det första, den tilltagande KOMPLEXITETEN i 
EU som ett institutionellt system, såväl som ett växande antal medlemstater 
och andra involverade aktörer, ses som ett element i den dynamik som 
resulterar i institutionell förändring. Men förändringsprocesser sker sällan utan 
intensiva debatter och diskussioner, som i sig synliggör inneboende 
KONTROVERSER, avseende uppfattningar och attityder över EU:s roll och 
betydelse för de inomstatliga institutionerna samt hur man bäst hanterar det 
nationella – eller som i vårt fall det regionala – intresset i relation till EU. Som 
en konsekvens antas EU:s betydelse öka och dra till sig ännu fler aktörer som 
uppmärksammar EU:s betydelse. Fler aktörer ser det som viktigt att DELTA 
och närvara i beslutsprocesserna för att därigenom öka möjligheten till 
                                              
81 Denna modell har senare vidareutvecklats av Miles (2005:54) 
82 Denna modell är, i linje med de antaganden som styr fusionsansatsen, i grunden rationell i meningen 
att institutioner ses som ett resultat av rationella och medvetna val av involverade aktörer, som 
uppfattar att institutioner behöver anpassas för att bli mer effektiva (Miles 2005:54)   
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inflytande över EU-beslut som berör det egna intresset. I takt med att fler 
aktörers deltagande ökar, så tilltar även komplexiteten och ytterligare bränsle 
för mer kontroverser om EU:s påverkan och roll tillförs. (Wessels & Rometsch 
1996:362–364).  

Figur 3.10 Den ”onda cirkeln” som resulterar i institutionell fusion83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell för institutionell förändring fungerar som en heuristisk modell. 
Anpassning, deltagande, kontroverser och komplexitet ges inte samma uttryck i 
alla medlemsstater, de antas inte heller ha samma effekt på institutioner, på 
vare sig överstatlig, nationell eller subnationell nivå.  

3.4.2 Perspektiv på fusion  
En andra typ av variabler fokuserar på aktörers attityder till regional handlande 
i EU-relaterade frågor. I enlighet med Bache (2008:25), så är det viktigt att 
studera attityder och preferenser för att vi ska kunna säga något om 
institutionell förändring (se mer i avsnittet om MLG; jfr Rhodes 2007:1252). I 
tidigare studier inom ramen för fusionsansatsen har Miles (2005) utvecklat en 
uppsättning attitydvariabler, som här benämns som PERSPEKTIV PÅ FUSION. 
Dessa variabler definierar preferenser hos nationella och regionala företrädare 
som aktivt bidrar till en fusionsprocess. Genom dessa attityder förklaras varför 
en nationell elit är villig att delta i överstatliga sammanhang. Miles definierar tre 
typer av perspektiv: performance fusion, political fusion och compound fusion. I denna 
studie benämns dessa som RESULTATORIENTERAD FUSION, POLITISK FUSION 

                                              
83 (Wessels & Rometsch 1996:363); tagen och modifierad från Miles (2005:54). 
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samt SAMMANSATT FUSION. Nedan presenteras dessa variabler var för sig och 
hur de används i denna studie.  

Resultatorienterad fusion (en output-relaterad attityd) 
Som tidigare nämnts så menar MFT att drivkraften för nationella beslutsfattare 
att engagera sig i överstatliga beslutsprocesser och därigenom fördjupa den 
europeiska integrationen är villkorat den uppfattade nytta som dessa aktiviteter 
förväntas leda till. Genom att poola staters suveränitet och offentliga resurser på 
en överstatlig arena antas att förutsättningarna att leverera den service och 
välfärd som efterfrågas av medlemsstatens medborgare förbättras. För att 
säkerställa positiva och önskvärda resultat etableras överstatliga institutioner 
och policy-instrument som i sin tur fördjupar integrationen ytterligare. Därför 
argumenterar Miles (2005:32) att nationella beslutsfattare drivs av en 
resultatorienterad integrationsmentalitet. Eftersom nationella beslutsfattare är 
engagerade i unionen utifrån pragmatiska utgångspunkter, så värderas detta 
engagemang utifrån resultatrelaterade kriterier.  

I avhandlingen antas att regionala aktörer uppmärksammar överstatliga trender, 
som också antas ha implikationer på regional nivå. De antas villkora ett 
engagemang i EU-relaterade frågor utifrån en pragmatisk och resultatorienterad 
mentalitet (Lindh et al. 2009:41). En resultatorienterad fusion kan relateras till 
output-sidan av ett flernivåsystem.  

Politisk fusion (en outcome-relaterad attityd) 
Perspektiv på fusion antar även att nationella beslutsfattare anammar och 
föredrar en speciell syn på europeisk integration per se, det vill säga en specifik 
syn på de mer övergripande konsekvenserna på EU som politiskt system som 
det överstatliga samarbetet kan förväntas resultera i. Vanligtvis diskuteras 
utvecklingen av EU i termer av federation eller konfederation. En federation, 
med målet att skapa ett Europas förenta stater, är politiskt problematiskt i och 
med att idén saknar stöd hos vare sig en majoritet av nationella eliter eller 
medborgare. Men även en konfederal lösning, ett statsförbund, där varje 
medlemsland kan lägga in sitt veto i varje fråga, är problematisk eftersom ett 
mellanstatligt samarbete skulle göra systemet alltför ineffektivt. Genom att 
nationella eliter anammar positiva preferenser till ett överstatligt samarbete, 
samtidigt som man är skeptisk till både en federal såväl som en konfederal 
lösning så resulterar samarbetet i det som fusionstesen beskriver som en tredje 
vägs integrationsprocess, mellan dessa båda. Det är detta som termen fusion 
vill fånga in, den tredje vägen för överstatligt samarbete mellan två i grunden 
icke önskvärda alternativ. Denna variabel benämns POLITISK FUSION. De 
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attityder som nationella beslutsfattare antas anamma i POLITISK FUSION är en 
positiv inställning till överstatligt samarbete bortom konfederala och federala 
lösningar. Resultatet blir ett fusionerat Europa utan ett tydligt politiskt slutmål. 
Sådana preferenser för en överstatlig tredje väg möjliggör ytterligare 
fördjupning av det europeiska samarbetet (Miles 2005:34–37). 

För regionala aktörers räkning kan man anta att den konstitutionella 
utvecklingen av EU är av mindre intresse, i alla fall som ett villkor för att 
engagera sig i EU-relaterade frågor. Även om regionalt handlande kan antas ha 
en indirekt och långsiktig påverkan på europeisk integration är regionala 
aktörer i lägre grad, om ens överhuvudtaget, involverade i de politiska 
processer och beslut som har en direkt påverkan på vilken väg den europeiska 
integrationen kan tänkas ta. Därför är det svårt att applicera de attityder som 
definieras i POLITISK FUSION i en nationell kontext till företrädare på en 
subnationell nivå. Även om regionala aktörer inte är involverade i de formella 
processer som styr den Europeiska unionens utveckling, kan man dock anta att 
regionala aktörer, inom ramen för den ”levande författningen” (se ovan), 
värdesätter en utveckling av den Europeiska unionen mot ett flernivåsystem 
där regionala aktörer involveras och ges möjlighet att utöva inflytande i EU:s 
beslutsfattande. Speciellt viktigt för regionala politiska eliter är att regioner ges 
en tillgång till en ny arena för politiskt inflytande som möjliggör för regioner att 
passera [bypass] staten, till exempel i frågor där intressekonflikter kan tänkas 
uppstå mellan regionala och statliga intressen. Regionala aktörer antas 
värdesätta och föredra en förstärkning av antalet strategiska verktyg och 
inflytandekanaler som kan mobiliseras i syfte att driva ett regionalt intresse.  

Det här antagandet kan i en första anblick uppfattas som en motsättning i 
relation till ovan beskrivna utgångspunkt för avhandlingen att regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor inte ska ses som ett nollsummespel där 
regioner ”tar” makt från staten utan snarare som ett vinn-vinnspel. Men så ska 
man inte förstå POLITISK FUSION. Snarare handlar det om olika uppfattningar 
om vad som ligger i ett nationellt intresse. Regioner antas inte passera staten i 
syfte att erövra makt, eller sträva efter regionalt självstyre, utan snarare utifrån 
en föreställning att det nationella intresset borde uppmärksamma det regionala 
i större grad. I korthet, regionalt handlande i relation till EU, där regionala 
aktörer går direkt till EU:s institutioner, antas inte drivas av attityder om att 
bryta ut regionen ur nationen utan snarare om en attityd om att den fråga som 
regionen vill föra fram också uppfattas stärka nationen som helhet. Om denna 
attityd är sann eller inte är en empirisk fråga för framtida studier, men regionala 
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företrädares attityd antas utgå från en föreställning om ett vinn-vinnspel, där 
det regionala handlandet antas stärka nationen som helhet. 

Denna attitydvariabel är relaterad till flernivåsystemets outcome-sida. Det vill 
säga de långsiktiga och mer djupgående konsekvenserna av ett regionalt 
handlande i upload-dimensionen. 

Sammansatt fusion (en input-relaterad attityd) 
Nationella beslutsfattare antas tolka och förstå EU:s natur som en komplex 
och sammansatt organisation [polity] bestående av en mix av överstatliga och 
mellanstatliga element som levererar resultat även om dess komplexa och 
sammansatta natur indikerar att EU:s struktur är och förblir ”rörig”, otydlig 
och suboptimal. Attitydvariabeln SAMMANSATT FUSION betonar att ansvar och 
beslutskompetens över det gemensamma användandet av offentliga resurser är 
delad mellan EU och medlemsstaterna och argumenterar för att en klar och 
uttalad kompetensfördelning varken är möjlig eller ens önskvärd. Därför antas 
nationella beslutsfattare förespråka och värdesätta en fortsatt utveckling av en 
sammansatt polity, där kompetenser delas och fusioneras i flexibla strukturer 
(Miles 2005:38-41). 

För regionala aktörer kan vi anta att de värdesätter en utveckling av 
sammansatta organisationsstrukturer som ett medel att utöka listan av 
möjligheter för att utöva inflytande i EU:s beslutsfattande. Den sammansatta 
och inkluderande natur av EU som ett interaktionssystem värdesätts eftersom 
det kan tjäna som ett verktyg för att artikulera nyttan av att vara aktiv mot EU i 
relation till medborgarna i regionen.  

Denna input-relaterade mentalitet erbjuder ett medel att vara aktiv, horisontellt 
och vertikalt, utan att relatera till ett EU i termer av federation eller 
konfederation, och stärker därmed möjligheten till handling utifrån ett 
pragmatiskt perspektiv.  

En summering av styrkor och svagheter med MFF 
Nu är det hög tid att sammanfatta vad som sagts om MFF hittills och summera 
de variabler som utgör denna studies analys av spänningar i diskussionen om 
West Swedens framtida organisation och inriktning. Så som MFF är 
operationaliserad för denna studie, består den av fem variabler, indelade i två 
grupper (se figur 3.11). Den första gruppen består av två variabler med en 
behaviouralistisk karaktär, som är operationaliserade i relation till aktörers 
kognitiva UPPFATTNINGAR om regionalt handlande i en kontext som kan 
karaktäriseras som ett framväxande flernivåsystem. För det första har vi 
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anpassning av UPPMÄRKSAMHET OCH HANDLING. Denna variabel är definierad 
som hur regionala aktörer uppmärksammar EU:s betydelse i relation till 
analysramens dimensioner och vilket regionalt handlande som uppfattas som 
önskvärt. Denna variabel handlar om hur, och i vilken grad, regional 
intresseformering och aggregering kan identifieras i relation till de tre 
dimensionerna i studiens analysram. Variabeln kan förstås som en – om än 
tämligen snäv –  operationalisering av en europeisering av politiska processer 
[Europeanisation of politics]. För det andra så har vi INSTITUTIONELL 

ANPASSNING som stöd för regionalt handlande i relation till EU-relaterade 
frågor med avseende på de tre dimensionerna i studiens analysram. Denna 
variabel är definierad som i vilken grad existerande institutioner, standards och 
procedurer uppfattas som tillräckliga eller är i behov av anpassning för att 
bättre fungera som ett institutionellt stöd för det önskvärda regionala 
handlandet i EU-relaterade frågor. Denna variabel kan förstås som 
europeisering av institutioner och procedurer [Europeanisation of polity].  

Den andra gruppen av variabler består av tre variabler som är relaterade till 
MFF:s attitydsida, vilka kan förstås som en uppsättning normativa variabler 
relaterade till ett flernivåsystems input-, output- samt outcome-sidor. Dessa är 
behjälpliga för att analysera regionala aktörers preferenser och attityder i 
relation till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Den första variabeln är 
RESULTATORIENTERAD FUSION, som ses som en output-relaterad attityd. 
Fusionsansatsen argumenterar för att nationella beslutsfattare accepterar och 
förespråkar integration på grund av den nytta som integration uppfattas ge för 
medlemsstaternas medborgare. För regionala aktörer är det rimligt att anta ett 
liknande resonemang. De antas värdesätta sitt eventuella engagemang i EU-
frågor som ett sätt att stärka möjligheten att leverera politiskt önskvärda 
resultat. Så länge regionala aktörer uppfattar att deras engagemang i ett 
överstatligt interaktionssystem också resulterar i positiva resultat, så kommer 
deras engagemang att fortsätta och eventuellt öka. Den andra variabeln, 
POLITISK FUSION, är relaterad till attityder till en långsiktig utveckling, det vill 
säga outcome-sidan av ett flernivåsystem. För nationella beslutsfattare antas ett 
fusionerat Europa representera en önskvärd tredje väg av integration. 
Regionala aktörer antas vara mindre intresserade av EU:s eventuella 
konstitutionella design, men likväl värdesätta en långsiktig utveckling av 
europeisk integration där regionala aktörer tillförsäkras en roll i EU:s 
beslutsfattande som kan möjliggöra för regionalt inflytande. Regionala aktörer 
värdesätter framförallt möjligheten att gå direkt till EU utan att behöva passera 
via en statlig nivå. Den tredje variabeln refererar till de preferenser som 
regionala aktörer har i relation till input-sidan av ett framväxande flernivåsystem 
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i Europa. En SAMMANSATT FUSION, handlar om att regionala aktörer antas 
värdesätta de möjligheter till deltagande och inflytande som erbjuds via en 
utveckling av EU till en komplex organisation, sammasatt av överstatliga såväl 
som mellanstatliga element. Framförallt antas regionala aktörer värdesätta den 
inkluderande karaktären av EU:s komplexa och sammansatta organisation.  

Figur 3.11 Micro fusion framework84  

 

3.4.3 Tre scenarier av framtida fusionsprocesser 
För att analysera och säga något om förändringsprocessens karaktär har Miles 
(2011a:89ff) utvecklat tre relativt enkla scenarios. Att förutsäga framtiden är 
förstås inte möjligt men med hjälp av teoretiskt informerade modeller är vi 
bättre utrustade att diskutera och reflektera över potentiella 
förändringsprocesser. Här kommer föreställningen om scenarios in i bilden. De 
tre scenariorna härleds från fusionsansatsens teoretiska och begreppsliga 
resonemang. Med hjälp av ett antal indikatorer är vi bättre rustade för att 
diskutera fusionstrender. En av fördelarna med scenarior är att vi får en mer 
dynamisk förståelse av den europeiska integrationen och dess utveckling. 
Fusionsansatsen är öppen för olika utfall och ser ingen politique finalitè som ett 
slags förutbestämt politiskt slutmål. Det första scenariot, DEFUSION, indikerar 
en negativ integrationstrend, med uppfattningar och attityder till ett regionalt 
handlande som inte bidrar till utvecklingen av ett sammanvävt flernivåsystem. 
Snarare förstärks bilden av staten som den centrala spelaren i europeiska 
sammanhang. Regionala företrädare uppfattar sig inte som spelare på en större 
arena. Det andra scenariot, INFUSION, indikerar en tilltagande fusionsprocess. I 
scenariot ser vi uppfattningar och attityder till ett regionalt handlade som 
förespråkar regionala påverkansförsök direkt i relation till EU. Ett regionalt 
handlande som strävar att påverka politiken i EU, i enlighet med egna regionala 

                                              
84 Källa: Lindh et al. 2009:37ff, egen bearbetning). 
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intressen, stärker antagandet om en integrationstrend i riktning mot ett 
sammanvävt flernivåsystem. Det tredje och avslutande scenariot, KLUSTER AV 

FUSION, indikerar en heterogen integrationstrend som innefattar vissa inslag av 
uppfattningar och attityder till ett regionalt handlande med potentiellt 
systemförändrande karaktär, men vi ser inte en homogen bild. I detta scenario 
ser vi enstaka aktörer, eller grupper av aktörer, med uppfattningar och attityder 
till ett regionalt handlande som förespråkar direkta påverkansförsök i EU, men 
dessa uppfattningar och attityder kan inte identifieras som genomgripande och 
som ett allmängods i de regionala organisationerna. Nedan presenteras var och 
en av dessa scenarior, i tur och ordning (se figur 3.8).  

Defusion85 – ett regionalt handlande som falsifierar tesen om ett sammanvävt flernivåsystem 
I scenariot DEFUSION förväntar vi oss förhållandevis skeptiska uppfattningar 
och attityder bland regionala aktörer och beslutsfattare till ett regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor. Regionala aktörer ser sig i huvudsak som 
verksamma på en nationell arena. Uppmärksamheten ligger på de funktioner 
som ligger inom ramen för regionens jurisdiktion. Vi ser svaga tecken på en 
bred europeisering av aktörer, regionala institutioner och processer i 
analysramens samtliga dimensioner. 

Regionala aktörer är i och för sig uppmärksamma på att EU-medlemskapet 
skapat nya förutsättningar för regionalt handlande, men uppfattar EU:s 
påverkan i huvudsak som en utmaning i relation till analysramens download-
dimension. Det vill säga att implementera ny lagstiftning och anpassa 
verksamheten efter de finansiella möjlighetsstrukturer som EU erbjuder.  

Som en konsekvens av en uppmärksamhet och handling som fokuserar på 
analysramens download-dimension, förväntar vi oss en institutionell anpassning 
som även den – i den mån det sker en institutionell anpassning över huvud 
taget – till största delen handlar om en anpassning till download-utmaningar.  

I den grad man uttrycker negativa eller tveksamma attityder till regionalt 
handlande i relation till EU kan vi förvänta oss mindre grad av uppmärksamhet 
och handling såväl som institutionell anpassning, speciellt i relation till 
analysramens upload-dimension. I detta scenario förväntar vi oss negativa och 
skeptiska attityder till såväl nyttan (resultatorienterad fusion), den komplicerade 
natur EU representerar (sammansatt fusion) som den faktiska möjligheten 
(politisk fusion) för regioner att vara aktiva pådrivare i relation till EU. 

                                              
85 Termen defusion används även på engelska av Miles. Wessels använder termen diffusion för att 
benämna liknande processer (Miles 2011a:91) 
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Regionala beslutsfattare föredrar en bra relation till centralmakten snarare än 
egna kanaler in i EU.  

Infusion – mot ett sammanvävt flernivåsystem 
I scenariot INFUSION förväntar vi oss tämligen starka utslag på de olika 
variablerna i micro fusion framework. Vi bör se tydliga indikationer på att en 
förändring och anpassning av regionens EU-arbete i relation till analysramens 
tre dimensioner.  

Vi bör se hur uppmärksamheten på download-utmaningar, i form av lagstiftning 
och finansiella möjligheter, internaliseras och integreras alltmer i den regionala 
förvaltningen. Dessa utmaningar bör uppfattas som ”naturliga”, i meningen 
självklara, att hantera för tjänstemännen, vilket leder till att dessa utmaningar i 
mindre grad blir en fråga för den politiska eliten. Det politiska intresset 
förväntas istället förskjutas alltmer mot analysramens crossload-dimension – det 
vill säga att utveckla tydliga regionala prioriteringar inom ramen för det 
regionala utvecklingsuppdraget – samt upload-dimension – det vill säga att driva 
dessa frågor gentemot externa aktörer, däribland EU. I den mån regionala 
aktörer uppfattar att det förekommer en regional agenda kan vi förvänta oss 
mer medvetna påverkansförsök från regionala företrädare riktade mot EU:s 
beslutsfattande i syfte att ta del av de möjligheter, politiska såväl som 
finansiella, som ett aktivt påverkansarbete uppfattas kunna ge.  

Som en konsekvens av en uppmärksamhet och handling som riktar sig mot 
analysramens alla tre dimensioner, och i synnerhet mot crossload- och upload-
dimensionen, kan vi förvänta oss ett allt större tryck på en institutionell 
anpassning i enlighet med dessa uppfattningar. Framförallt förväntas intresset 
av att utveckla och anpassa den institutionella länken till EU i riktning mot ett 
stöd för ett påverkansarbete bli allt viktigare. 

Uppfattningar i enlighet med detta scenario förväntas samspela med attityder 
som är starkt positiva till ett regionalt handlande i relation till EU. Vi förväntar 
oss en tydlig ställning för att regionalt handlande i relation till EU:s 
beslutsfattande är välgörande och fruktbart för regionens medborgare 
(resultatorienterad fusion). Vi förväntar oss även attityder som förespråkar och 
värderar den sammansatta naturen i EU-maskineriet, eftersom det ger 
möjlighet till flera kanaler in i systemet som stärker förutsättningarna att vara 
framgångsrik (sammansatt fusion). Vi förväntas oss att regionala aktörer och 
beslutsfattare ser det som positivt att kunna gå direkt till EU utan att 
konsultera statsnivån (politisk fusion). 
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Kluster av fusion – öar av europeisering 
I detta scenario ser vi klara tendenser till europeisering i analysramens alla tre 
dimensioner, men inte som en uniform process som omfattar alla, eller ens 
flertalet, av regionala företrädare. Vi förväntas kunna identifiera ett mindre 
antal regionala aktörer inom en regional elit med uppfattningar och attityder till 
att aktivt driva regionala frågor i EU. Men dessa uppfattningar och attityder 
anammas inte av andra aktörer. Det finns inget generellt stöd för 
påverkansförsök i EU. Dessa aktörer kan vara verksamma som politiker såväl 
som inom förvaltningen. Vi kan tänka oss en EU-samordnare, eller en 
internationell enhet, som ivrigt arbetar för att stärka ett regionalt intresse i EU, 
men upplever sig sakna politiskt stöd för detta. Vi kan även tänka oss ett 
regionråd eller en del av en regionstyrelse som vill driva EU-relaterade frågor 
på ett mer offensivt sätt, men som inte upplever politiskt stöd från andra 
aktörer och då tar en mer defensiv ställning i frågan, även om man vill vara mer 
aktiv. I detta scenario tenderar arbetsbördan vad gäller EU-relaterade 
arbetsuppgifter fördelas tämligen ojämnt mellan olika portföljer. Vi förväntar 
oss en asymmetrisk bild av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i 
EU-relaterade frågor.  

Vi ser ett brett spektrum av attityder till nyttan med regionalt EU-arbete 
(resultatorienterad fusion) där såväl skeptiska som positiva värden uttrycks. Vi 
förväntar oss olika attityder i relation till den sammansatta naturen i EU, och 
möjligheten att kunna utöva inflytande (sammansatt fusion). Vi ser även olika 
attityder till regionens förhållande till centralmaktens roll och det önskvärda i 
att kunna gå direkt till EU i syfte att driva ett regionalt intresse. 
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Figur 3.12 Typologisering av tre fusionsscenarior  

  Infusion Kluster av fusion Defusion 
Uppmärksamhet 
och handling 

Uppmärksamhet på 
betydelsen av analysramens 
samtliga dimensioner, med 
tyngdpunkt på "upload" 

Selektiv uppmärksamhet på 
EU:s betydelse, små öar av 
europeisering. Asymmetrisk 
fördelning av EU-arbete 

Starkt fokus på 
nationella ramar och 
tilldelade regionala 
funktioner. Svaga 
uppfattningar av 
regionalt deltagande i 
EU-sammanhang 

Institutionell 
anpassning 

Starka indikationer på 
institutionell anpassning, 
speciellt i relation till 
analysramens "upload"-
dimension 

Begränsad institutionell 
anpassning 

Begränsad eller ingen 
anpassning av 
institutioner. Fokus på 
nationella dimensionen. 

Perspektiv på 
fusion 

Starkt positiva attityder till 
EU-relaterat arbete, och till 
regionalt påverkansarbete i 
relation till EU 

Splittrad bild av attityder till 
regionens EU-arbete. Både 
starkt positiva, men även 
starkt skeptiska. 

Skeptisk attityd till 
regionala 
påverkansförsök i EU. 
Ifrågasätter nyttan, 
demokratiskt legitimitet 
och/eller regionens 
förmåga att utöva 
inflytande i EU 

 

Genom denna modell med tre scenarior på fusion ges vi möjlighet att göra 
analyser av trender och spåra processer av europeisering. Fusionsansatsen 
förklarar europeisk integration som ett resultat av förändrade uppfattningar 
och attityder hos en pragmatisk politisk elit som uppfattar överstatligt 
samarbete som önskvärt och nyttigt för den egna staten eller, i vårt fall 
regionen. Vi förses med flera variabler som antas viktiga för vår förståelse av 
den dynamiska utvecklingen av EU. Den Europeiska unionen beskrivs som en 
politisk arena med hög grad av komplexitet och institutionell dynamik. 
Gemensamma institutioner, komplexa procedurer och sammanvävda politiska 
resurser tjänar som en relativt stabil politisk plattform som kan mobiliseras och 
utnyttjas av stater och regioner för gemensam problemlösning (Miles 2011a; 
2011b). Men även om vi hittills sett en allt djupare integration mellan Europas 
länder och regioner, är det ingen naturlag, utan processerna kan leda åt helt 
motsatt håll. Därför ger modellen med tre scenarior ett värdefullt bidrag för 
våra analyser av den europeiska dynamiken. För denna avhandling spelar frågan 
om ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor en viktig roll, inte minst för 
att reflektera över detta handlandes roll i framväxten av ett sammanvävt 
flernivåsystem. I den mån vi kan spåra processer som följer schemat för 
infusionsscenariot så har vi ett starkare argument för att hävda en utveckling 
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mot ett sammanvävt flernivåsystem. På samma sätt kan man hävda att 
processer i enlighet med defusions-scenariot falsifierar en sådan ståndpunkt. 
Som tidigare nämnts så är dock inte frågan om ett sammanvävt flernivåsystem 
eller inte aktuellt att besvara i denna avhandling.  

I tre av de teoretiska och analytiska ansatser som redogjorts för ovan ses 
regionalt handlande som ett viktigt element i den europeiska politiska 
dynamiken. I multilevel governance-litteraturen involveras regionalt handlande 
[subnational doings] vid sidan av överstatliga beslut och procedurer, som en 
aspekt som driver på för förändring mot ett flernivåsystem (Hooghe & Marks 
2000:78). Europeiseringslitteraturen tar ett bredare grepp över europeiska 
förändringsprocesser, men även här ses handlingar [ways of doing things] som 
betydelsefulla för att förklara anpassning (Radaelli & Pasquier 2007:36). I MFF 
ingår uppmärksamhet och handling som en explicit variabel. I alla tre fallen 
uppfattas politik och politisk dynamik som relaterat till handling, vilket kanske 
inte är så konstigt då de i grunden intresserar sig för politiska 
förändringsprocesser. Förändring är svårt att föreställa sig utan någon typ av 
handling som föregår densamma. 

Genom att identifiera mönster i regionala aktörers uppfattningar och attityder 
om regionalt handlande i EU-relaterade frågor, så får vi en bättre förståelse av 
hur europeiseringsprocesser – utifrån regionala aktörers perspektiv – kan bidra 
till framväxandet av ett sammanvävt flernivåsystem.  

Staten betraktas som den centrala spelaren i de tre teoretiska ansatserna, och 
staten har en avgörande förmåga och kapacitet att påverka regioners 
handlingsutrymme. Men genom att skilja på formella processer och mer 
informella där praxis spelar en viktig roll öppnar de teoriska ansatserna för 
studier av regionalt handlande. Genom att studera det politiska livets eventuella 
förändrade karaktär utifrån ett regionalt handlandeperspektiv får vi nya 
möjligheter att skapa en förståelse för dynamiken i ett framväxande 
sammanvävt flernivåsystem och, som Radaelli och Pasquier (2007:44) uttrycker 
det, vara i en ”better position to specify causal sequences”. 
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4 West Sweden: ett funktionellt samarbete i EU-relaterade 
frågor 
Nu är det dags att ge sig in den empiriska delen av denna studie. I följande 
kapitel redogörs för West Sweden86 som organisation och dess viktigaste 
verksamhetsområden och funktioner. Avslutningsvis presenteras de fyra största 
medlemsorganisationerna översiktligt avseende hur EU frågor hanteras 
institutionellt. Ambitionen är att utifrån en beskrivning av West Sweden som 
organisation, och dess fyra största medlemmar avseende institutionell kapacitet 
att hantera EU-frågor, presentera utgångsläget för diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation. West Sweden har uppfattats 
som framgångsrikt och funktionellt, men kapitlet visar hur olika synsätt på 
regionens sätt att hantera EU-frågor börjar utvecklas och hur fröet till den 
dysfunktionalitet som i påföljande kapitel blir alltmer synligt. 

Här beskrivs organisationen West Sweden samt hur de fyra största 
medlemsorganisationerna i West Sweden, Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen, Region Halland samt Region Värmland hanterar EU-
frågor. 

4.1 West Sweden etableras 
West Sweden etableras som ett regionalt representationskontor redan innan det 
svenska medlemskapet i EU. Den drivande kraften för att skapa ett 
sammanhållet regionalt EU-kontor var Göteborgs stads dåvarande 
kommunalråd, och starke man, Göran Johansson (s), samt landstingspolitikern 
Lars Nordström (fp) (IP3; IP5; IP6; Jerneck & Gidlund 2001:78). Syftet med 
ett eget kontor var att säkerställa det västsvenska näringslivets intresse i EU. 
Efter att Sveriges regering, under ledning av dåvarande statsminister, Ingvar 
Carlsson (s) lämnar in en officiell ansökan om svenskt medlemskap i EU i juli 
1991, bestämmer sig 34 kommuner i Västsverige att gå samman för att skapa 
ett gemensamt kontor i Bryssel. Kontoret etableras i Bryssel år 1992 
(Johansson 2011). 

Redan året efter etableringen anslöt sig ytterligare 34 Västsvenska kommuner. 
Allteftersom ökar antalet medlemmar. Ett gemensamt Västsvenskt kontor 
uppfattas som ett bra och funktionellt sätt hantera egna intressen i EU-
relaterade frågor. Genom att dela på kostnaderna uppfattas samarbetet som ett 
kostnadseffektivt sätt för kommunerna att hantera EU, och samtidigt visa 
                                              
86 I avhandlingen refererar termen West Sweden enbart till det organiserade samarbetet mellan 
Västsvenska kommuner och regioner som inleds 1992 och avslutades 2013. När det territorium som 
West Sweden omfattar beskrivs används termerna den Västsvenska regionen eller bara Västsverige. 
Vare sig West Sweden eller den Västsvenska regionen existerar som politisk-administrativa regioner, 
och utgör heller ingen enhetlig historisk identitetsregion. 
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medborgarna att man inte negligerar de europeiska frågorna87. Ett medlemskap 
i West Sweden visar att den politiska ledningen tar de europeiska frågorna på 
allvar (Johansson 2011). När denna studie inleds från år 2011 så ägs West 
Sweden av två regionkommuner, ett regionalt samverkansorgan samt 69 av de 
71 kommuner som ingår i de tre regionerna. De två kommuner som valt att stå 
utanför är Karlsborg i Västra Götaland samt Laholm i Halland88. Totalt 
omfattar West Sweden ett territorium som vid detta tillfälle bebos av 2 134 872 
innevånare.89 

West Sweden etableras på initiativ av regionala och lokala företrädare i 
Västsverige och är inte en konsekvens av direkta krav från var sig EU eller den 
svenska staten. West Sweden kan därmed ses som ett resultat av inomregionala 
diskussioner i analysramens crossload-dimension, driven och orkestrerad av en 
regional pragmatisk politisk elit, såsom stipuleras i fusionsansatsen (se kapitlet 
Teoretiska och begreppsliga klargöranden). Det föreligger inget tvång för vare 
sig regionala organisationer eller kommuner att vara medlemmar i West 
Sweden, utan var och en avgör själva om man ville delta eller inte.  

Även om West Sweden växer i omfång över tid så har det dock inte varit en 
helt friktionsfri och linjär process. Halmstads kommun har till exempel uttryckt 
tveksamheter, och för en tid även valt att stå utanför samarbetet. Skälen har 
dock inte primärt handlat om skiljelinjer i uppfattningar och attityder om 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor, utan snarare om en tveksamhet till 
styrkeförhållandena inom organisationen, och då framförallt Göteborgs stads 
roll. I kraft av sin storlek och ekonomiska styrka har Halmstads kommun 
uttryckt en oro för att Göteborgs stad kan komma att dominera organisationen 
på de mindre kommunernas bekostnad (IP6). Dessa farhågor, om att en 
asymmetrisk maktrelation mellan medlemmarna kan stjälpa hela samarbetet, 
återkommer i diskussionerna om West Swedens framtida inriktning och 
organisation (IP3; IP6).  

West Swedens verksamhet knyts till tre nyckelområden, 
informationsförmedling och kunskapsspridning, intressebevakning och 
representation samt den så kallade projektverksamheten (Karlsson 2012a). 

                                              
87 Genom medlemskap i West Sweden var det ”[m]ånga kommuner som sa, vad skönt, ni kan vi släppa 
den biten, det sköter West Sweden, och då sa jag att det är precis tvärtom, det är nu det börjar för er” 
(IP6). Det kommunala intresset av att vara aktiva via West Sweden var inledningsvis svagt. 
88 Vilka bevekelsegrunder dessa kommuner haft för att stå utanför West Sweden har inte undersökts 
närmare. Men det har förekommit diskussioner i termer av spänningar i centrum – periferi 
dimensionen. Både Karlsborg och Laholm ligger i den Västsvenska regionens periferi, vilket kan antas 
ha bidragit till att dessa kommuner känt en viss tvekan till nyttan att vara medlemmar i organisationen. 
89 I Värmland bor 272 736 personer, Halland 278 254 (exklusive Laholm) samt i Västra Götaland 
1 583 882 (exklusive Karlsborg), enligt SCBs befolkningsstatistik (Statistiska centralbyrån, SCB 2015) 
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Projektverksamheten har utvecklats över åren till att utgöra den huvudsakliga 
verksamheten men representationsaktiviteter har även varit en viktig del (IP6). 
Genom att succesivt utveckla och stärka projektutvecklande stödfunktioner, 
som väver samman kommunala intressen med överstatliga finansiella 
möjlighetsstrukturer – framförallt genom de så kallade sektorsprogrammen – så 
förväntas ett mervärde uppstå för de medlemmar som varit aktiva i relation till 
West Sweden och uppfattar de finansiella möjligheterna som EU erbjuder som 
värdefulla.  

I och med att West Sweden betonar projektverksamheten, det vill säga 
download-orienterade aktiviteter, så har de starkare medlemmarna i West 
Sweden, som de regionala organisationerna samt Göteborgs stad, som 
efterfrågar ett mer upload-orienterat handlande även utvecklat andra kanaler för 
påverkansaktiviteter. En viktig händelse i det avseendet är när Göteborg stads 
kommunstyrelse, år 2008, väljer att placera egen personal i Bryssel i syfte att 
stärka Göteborgs stads inflytande i EU-politiken.  Göteborg skapar därmed ett 
eget kontor och plattform i Bryssel, som samlokaliseras i West Swedens lokaler. 
Kontorets uppdrag är specifikt inriktat på ett påverkansarbete för Göteborgs 
stads intressen. De signalerar därmed att West Sweden inte helt uppfyller de 
krav som Göteborg stad ställer på organisationen som en institutionell länk till 
EU. Två år senare, år 2010, väljer Västra Götalandsregionen att följa Göteborg 
stads exempel och anställer å sin sida egen personal med uppgift att driva 
Västra Götalandsregionens intressen. I och med att båda dessa kontor 
samlokaliseras med West Sweden finns en förhoppning att de gemensamma 
resurserna kommer att kunna samverka och att därmed ytterligare stärka 
Västsveriges röst i Bryssel. Men enligt intervjuerna så blev det inte så mycket av 
denna förhoppning. ”[M]an har haft ett ganska dåligt samarbetsklimat i huset 
nere i Bryssel. Mellan, kanske framförallt Kjell [Petterson, West Swedens vd] 
och [representanterna från] Göteborg och Västra Götalandsregionen” (IP7). 

Två av West Swedens starkaste medlemsorganisationer anser därmed att West 
Sweden inte fyller de behov och funktioner som de efterfrågade av den 
institutionella länken; utan väljer att komplettera West Sweden med egen 
verksamhet. De nya kontoren i West Swedens lokaler antyder en begynnanade 
omdefiniering av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor från organisationens två starkaste och största 
medlemsorganisationer. Resan mot West Swedens nedläggning inleds.   

Nedan redogörs mer specifikt för West Swedens organisering och dess 
nyckelverksamheter. Därefter presenteras de fyra centrala 
medlemsorganisationerna i West Sweden, som också spelar en viktig roll för 
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diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation. Det 
handlar om Göteborgs stad samt de tre regionala organisationerna; Region 
Halland, Västra Götalandsregionen samt Region Värmland. 

4.2 West Swedens organisation och verksamhet 
Inledningsvis benämndes West Sweden som Västsveriges Representationskontor. 
Denna var vid tiden för inrättandet inte en fristående organisation, utan 
verksamheten och den löpande kontrollen sköttes av Göteborgs stad 
(Johansson 2011). När diskussionen om West Swedens framtida inriktning och 
organisation inleds är West Sweden en självständig enhet i form av en ideell 
förening, samt två aktiebolag. Medlemsorganisationerna är alla medlemmar i 
West Swedens ideella förening, som i sin tur äger de två aktiebolagen. Den 
ideella föreningens syfte är att ta tillvara medlemmarnas intressen i Europa, och 
agera som ägare av bolagen. Det är i aktiebolagen som verksamheten bedrivs. 
Ett belgiskt aktiebolag ansvarar för driften av verksamheten i Belgien och ett 
svenskt aktiebolag ansvarar för verksamheterna i Sverige. Det belgiska kontoret 
är lokaliserat i Bryssel, och det svenska kontoret i Göteborg (Karlsson 2012a). 
Denna något krångliga organisation beskrivs av en intervjuperson som 
önskvärd och funktionell. ”Jag tycker det har varit så himla bra eftersom det 
undanröjt en massa byråkratiskt krångel” (IP6).   

Stadgarna som är aktuella för denna studie antas 1997. I stadgarna fastslås West 
Swedens uppdrag. De uppdrag som West Sweden är satt att genomföra är: att 
utveckla effektiva kontaktnät på europanivå, att aktivt lämna information om 
Västsverige till EU, att brett verka för regionens intressen, att förmedla 
relevant information om vad som sker i EU till medlemmarna samt att bistå 
medlemmar och andra organisationer i Västsverige med uppläggning av 
studiebesök och annan kontaktverksamhet (Svahn 2011). West Swedens 
uppdrag har inte ändrats i någon större grad sedan dess etablering. Detta trots 
förändringar i såväl antal medlemsorganisationer och att den europeiska 
integrationen både fördjupats och utvidgats.90 

Redan från början sågs det som självklart med ett Brysselkontor, som utgjorde 
den gemensamma verksamhetens nav. Det som efterfrågades var ett behov av 
att bygga upp kontakter och nätverk mellan EU:s institutioner, västsvenska 
företag samt andra organisationer med verksamhet i Bryssel. Förutom att 
utveckla ett kontaktnät fick kontoret även till uppgift att informera 
medlemsorganisationerna om vad som sker i EU:s politiska processer med 

                                              
90 År 1997 genomfördes visserligen en stadgeändring, men den var mest av redaktionell art. En punkt 
lades till som säger att ”Göteborgskontoret skall vara styrelsens verkställande enhet samt svara för den 
lokala förankringen av verksamheten och vara medlemmarnas kontaktpunkt” (Svahn 2011). 
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relevans och intresse för Västsverige (Johansson 2011). För att kunna fullgöra 
dessa funktioner krävs en närvaro i Bryssel (IP6). 

West Sweden omfattar vid nedläggningen mellan sju-åtta anställda, varav de 
flesta är verksamma vid Göteborgskontoret. Organisationens verksamhet 
finansieras genom medlemsavgifter. Medlemmarna betalar en avgift till den 
ideella föreningen på 1000 SEK/medlem och år. Eftersom den huvudsakliga 
verksamheten inte ligger i den ideella föreningen utan i aktiebolagen tillkommer 
en avgift för verksamheterna i aktiebolagen. Kommuner betalar fem kronor per 
invånare och år; de regionala organisationerna betalar 1:50 SEK/invånare och 
år. Dessa medel går till den dagliga verksamheten. Totalt omsätter West 
Sweden ca 15.5 miljoner SEK/år (Johansson 2011). 

Det övergripande ansvaret för verksamheten har styrelsen för den ideella 
föreningen. Den väljs varje år på den ordinarie årsstämman. Styrelsen består av 
17 politiskt valda ledamöter, vilket kan betraktas som en ovanligt stor styrelse 
(IP7). Anledningen till den relativt stora styrelsen har varit en strävan att 
därigenom stärka möjligheten att förankra West Swedens arbete ute i 
medlemsorganisationerna. Styrelsen antar vid årsstämman det 
handlingsprogram som kommer att styra det kommande årets verksamhet.  

Som tidigare nämnts så bedrivs verksamheten i West Sweden genom två 
kontor, ett i Bryssel och ett i Göteborg. Göteborgskontoret har huvudsakligen 
ansvar för projektutveckling, informationsförmedling, utbildning samt 
underhåll av det regionala nätverksarbetet. Detta sker i form av nätverksmöten, 
seminarier och konferenser. West Sweden förmedlar även ett nyhetsbrev i både 
pappersform och som e-post. Brysselkontorets huvuduppgifter är att ansvara 
för relationen till EU-administrationen och andra europeiska nätverk. Därtill 
har man hand om studiebesöksverksamhet och förmedling av relevant 
information till Västsverige (Karlsson 2012a). 

West Swedens mest omfattande verksamhet rör utveckling av kommunala EU-
projekt. För West Swedens del handlar det om att bistå de 
medlemsorganisationer (främst kommuner) som vill utveckla projekt inom 
ramen för EU:s sektorsprogram (se kapitel 1.3.1 ”Regioner i Europa”). För att 
stärka de Västsvenska kommunernas möjligheter att söka pengar från 
sektorsprogrammen så utarbetade West Sweden en speciell tjänst som kallades 
för WEPA-tjänsten. 

4.2.1 WEPA-tjänsten 
WEPA-tjänsten (West Sweden EU-Projekt Analystjänst) utvecklas 
inledningsvis utifrån en idé från Göran Johansson (s), dåvarande ordförande i 
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kommunstyrelsens i Göteborgs stad, tillika ordförande i West Swedens styrelse 
(IP6). West Sweden har länge jobbat med projektutveckling under många år 
men upplever en relativt dålig uppslutning bland de Västsvenska kommunerna. 
Den så kallade WEPA:n föds som en idé att i högre grad involvera och 
engagera lokala politiker och få igång en diskussion om deras prioriteringar i 
relation till de möjligheter som EU:s sektorsprogram erbjuder.  

En så kallad WEPA-process genomförs i fyra steg. Först ges de olika 
förvaltningarna i en kommun i uppgift att ta fram ett antal förslag på pågående 
projekt eller projektidéer där de ser ett behov av extern finansiering, till 
exempel från EU:s sektorsprogram. I ett andra steg samlas kommunens 
ledande politiker och diskuterar gemensamt vilka av de föreslagna projekten 
som skall prioriteras som viktiga projekt för kommunen. Dessa prioriteringar 
presenteras för West Swedens personal. I ett tredje steg tar sedan West 
Swedens personal över och analyserar möjligheterna att få stöd för dessa 
projektidéer genom EU:s sektorsprogram. Efter att West Sweden 
återrapporterat till kommunstyrelsen, så är det slutligen upp till kommunen att 
prioritera ytterligare än gång till, och att välja ut ett rimligt antal projektidéer 
som kommunen ämnar söka medel för. I själva ansökningsprocessen bistår 
sedan West Sweden med stöd och information.  

WEPA-tjänsten är en process som syftar till att leda fram till en framgångsrik 
ansökan av projektmedel från EU. Tanken med tjänsten är att, efter att 
kommunens ledande politiker diskuterat relevanta politiska prioriteringar, 
matcha kommunens prioriteringar mot vad EU har att erbjuda (West Sweden 
2012b). På det viset fungerar WEPA-tjänsten som en brygga mellan lokala 
prioriteringar (crossload) och den kompetens som West Sweden utvecklat på 
området under flera år om vilka program som kan tänkas vara intressanta för 
att söka medel ut (download). WEPA-tjänsten har blivit uppmärksammad lokalt 
såväl som i EU-sammanhang, och anses vara ett framgångsrikt koncept för att 
väva samman lokala och överstatliga resurser (IP1).  

En WEPA kan därmed betraktas som ett policy-verktyg som utvecklas i syfte 
att stärka och matcha lokala och regionala prioriteringar i analysramens 
crossload-dimension med de finansiella möjlighetsstrukturerna som EU erbjuder.  
Genom idén om WEPA-tjänsten vill West Sweden komma åt de problem som 
uppfattas ligga i ett bristande engagemang i EU-relaterade frågor bland 
medlemmarna. West Swedens personal upplever sig vara underutnyttjade och 
genom att stärka det horisontella arbetet i EU-relaterade frågor är 
förhoppningen att också stärka den upplevda nyttan av ett gemensamt ägt 
regionalt kontor i Bryssel. Enligt intervjuerna, och stämmodebatterna, har 
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WEPA-tjänsten spelat en stor roll för vissa av de medlemsorganisationer som 
genomfört en WEPA-process. I vissa fall har genomförandet av en WEPA i en 
kommun inneburit att lokala politiker för första gången sätter sig ned 
tillsammans och diskuterar gemensamma prioriteringar (IP6). För flera av de 
inblandade kommunerna har WEPA-processen resulterat i en form av ”aha-
upplevelse” av vilka möjligheter som finns för enskilda kommuner (IP8).  

I och med att en WEPA-process tar tid i anspråk så hinner West Sweden och 
dess medlemmar inte med mer än ett tiotal ”Wepor” per år, även om 
efterfrågan bland medlemmarna har varit större än så. Under 2012 genomförs 
tio ”Wepor” varav fem har hunnit med att implementera återkopplingsfasen 
(Karlsson 2012a). 

Att projektutveckling uppfattas som en viktig funktion för medlemmarna i 
West Sweden vittnar det höga antalet projektförfrågningar som medlemmarna 
skickade in till West Sweden år 2012. Totalt laddades 206 förfrågningar på 
projekt upp till den databas som finns tillgänglig på West Swedens hemsida. 
Varje förfrågan besvaras av West Swedens personal. De analyserar varje 
förfrågan och undersöker vilka tänkbara program där det finns möjliga medel 
att söka samt vilka tänkbara projektpartners som kan vara aktuella. Samma år 
genomförs ett 30-tal projektutvecklingsmöten. Vid årsstämman den 31 maj 
2013 var tio projektansökningar godkända och fem väntade på besked 
(Karlsson 2012a). 

Även om WEPA-tjänsten uppfattats som framgångsrik är det viktigt att ha i 
åtanke – inför den stundande analysen – den starka betoning som West 
Sweden har på arbetet med sektorsprogrammen och dess koppling till 
kommunala utvecklingsprojekt. Genom att fokusera på aktiviteter som 
engagerar de relativt ”svaga” medlemsorganisationerna – men som samtidigt 
representerar en klar majoritet av antalet medlemmar – så kan det, å ena sidan, 
uppfattas som en bra strategi för att stärka den upplevda nyttan bland 
majoriteten av medlemmarna; men samtidigt sås, å andra sidan, ett frö till en 
inbyggd spänning i West Swedens funktionella organisering i relation till de 
relativt ”starkare” medlemsorganisationerna som efterfrågar ett ”vassare” 
påverkansarbete, bland annat i relation till strukturfonderna (IP1; IP5; IP18). 
Men mer om detta nedan.  

4.3 Den Västsvenska regionen 
Det territorium som medlemsorganisationerna i West Sweden representerar 
benämns här som den Västsvenska regionen, eller bara Västsverige (se karta 
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4.1). Den Västsvenska regionen är inte en region i politiskt administrativa91 
termer, eller som identitetsregion92 (se kapitel 1.4.1 ”Avhandlingens 
regionbegrepp”). Valet att gå samman i ett gemensamt kontor rättfärdigades, 
som tidigare nämnts, utifrån funktionella skäl i kostnadseffektiva termer. Men 
huruvida den Västsvenska regionen kan betecknas som en funktionell region 
inom andra områden, som arbetsmarknad eller näringslivsstruktur, är dock 
tveksamt. I första hand ses ett medlemskap i West Sweden som ett relativt 
billigt och kostnadseffektivt sätt för en mindre kommun att visa sina 
medborgare att man är engagerad i en institutionell länk till EU.   

Den totala arealen för den Västsvenska regionen är ca 46 000 km2 där Västra 
Götalandsregionen är störst på 23 545 km2 och Region Halland minst med 
4 817 km2, Region Värmland omfattar ca 17 600 km2 (se karta 3.1). Det 
samlade värdet av varor och tjänster, den så kallade bruttoregionalprodukten, 
uppgick 2009 till drygt 657 miljarder kronor.93 

4.4 West Swedens medlemsorganisationer 
De 72 Medlemsorganisationerna i West Sweden skiljer sig åt avseende 
ekonomisk styrka och invånarantal. Den minsta medlemsorganisationen är 
Munkfors kommun i Region Värmland med 3 684 innevånare. Göteborgs stad 
är den största kommunen med 543 005 innevånare. Den näst största 
kommunen är Borås kommun med 107 395 innevånare och ligger liksom 
Göteborgs stad i Västra Götalandsregionen (se bilaga 2). Det är stora skillnader 
mellan de största och minsta kommunerna i befolkningstal.  

                                              
91 En viktig aspekt i sammanhanget, och som komplicerar bilden ytterligare, är att 
strukturfondspartnerskapets administrativa indelning skär tvärs igenom den Västsvenska regionen. 
Västra Götalandsregionen och Region Halland utgör tillsammans Västsveriges 
strukturfondspartnerskap, medan Värmland tillsammans med Dalarna och Gävleborg utgör Norra 
Mellansveriges strukturfondspartnerskap. Vad gäller regionala kontor i Bryssel så är Dalarna och 
Gävleborg, tillsammans med Örebro regionala medlemmar i det kontor som benämns Central Sweden 
European Office (Sveriges kommuner och landsting, SKL 2012). 
92 Frågan om regional indelning i Sverige har engagerat politiker på alla nivåer under lång tid. Samtidigt 
som denna avhandling avslutas (hösten 2016) har regeringen ånyo initierat en process mot större 
regioner. I SOU 2016:48, Regional indelning, tre nya län, ett delbetänkande av indelningskommittén, 
föreslås Västra Götaland och Värmland slås ihop till en storregion, som av kommittén föreslås få 
namnet Västra Götalands län. Vart denna process slutar är dock omöjligt att sia om i dagsläget. 
93 Ytmåtten är justerade för Laholms och Karlsborgs storlek, vilka avstått medlemskap i West Sweden 
(se nedan). De ekonomiska måtten gäller dock för hela regionen eftersom de inte bryts ned på 
kommunnivå (Statistiska centralbyrån, SCB 2015). 
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I diskussionerna om West Swedens framtida inriktning och organisation är det 
fyra medlemsorganisationer som kan betraktas som speciellt intressanta, vilket 

bland annat indikeras i 
sammansättningen av den 
arbetsgrupp som utses att arbeta 
fram det diskussionsunderlag 
som ligger till grund för West 
Swedens styrelses remiss till 
medlemmarna den 20 maj 2012 
(West Sweden 2012a). Det 
handlar om de tre regionala 
organisationerna, samt 
Göteborgs stad. Nedan redogörs 
kort för dessa 
medlemsorganisationer med 
avseende på politiskt styre och 
hur de organisatoriskt valt att 
hantera EU-frågor. I avsnittet 
presenteras centrala aspekterna 
med relevans för denna studie. 
Det innebär att jag specifikt 
fokuserar på hur de valt att 
hantera internationella frågor i 
allmänhet och EU-frågor i 
synnerhet.  

 

4.4.1 Västra Götalandsregionen 
Från och med 1 januari 2011 permanentas det pilotprojekt som Västra 
Götalandsregionen deltagit i. Det högsta politiska organet är regionfullmäktige 
som är direktvalt och består av 145 ledamöter. Efter valet 2010 styrs Västra 
Götalandsregionen av ett majoritetsstyre bestående av socialdemokraterna, 
miljöpartiet och vänsterpartiet, som tillsammans har 73 mandat94. Efter valet 
2014 så skiftar makten i Västra Götalandsregionen och styrs nu av en koalition 
bestående av moderaterna, miljöpartiet, folkpartiet, centerpartiet och 

                                              
94 På grund av felaktigheter i samband med det ordinarie valet 2010, beslutade Valprövningsnämnden 
den 10 februari 2011 att valet i Västra Götaland skulle göras om (Västra Götalandsregionen 2015) 
Siffran gäller mandatfördelning efter omvalet. 

I Västra Götalandsregionen är Karlsborgs kommun vitmarkerad. I 
Region Halland är Laholms kommun vitmarkerad. Ingen av dessa 
kommuner var medlemmar i West Sweden vid studien 
tidsavgränsning. Källa: West Sweden 2012b. 

Karta 4.1 Den Västsvenska regionen 
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kristdemokraterna, som tillsammans har 75 mandat. Regionfullmäktige utser 
regionstyrelsen som består av 15 ledamöter som alla är heltidspolitiker, där åtta 
är regionråd och sju oppositionsråd.  

Västra Götalandsregionen har en Enhet för externa relationer som sorterar 
under regionstyrelsen. Den leds av en chef och består av ytterligare ca tre 
tjänster. Uppgifterna är bland annat att stödja regionledningen i frågor som rör 
externa relationer. I Enheten för externa relationer sorterar två kontor. Dels 
Västra Götalands brysselkontor, som består av tre anställda. Dels ett 
Stockholmskontor, som består av en anställd. För det politiska arbetet finns två 
viktiga beredningar och ett samråd med betydelse för regionala 
utvecklingsfrågor som lyder under regionstyrelsen. För det första, Beredningen 
för hållbar utveckling (BHU), som har en samordningsfunktion i relation till 
regionens kommuner (se figur 4.1). Här sitter representanter från regionen och 
kommunerna. En uppgift är att diskutera vilka regionala prioriteringar som 
skall göras i relation till EU.  

Figur 4.1 Västra Götalandsregionens organisering avseende regional 
utveckling1 

 

 

 

 

 

 

 

 

För det andra, Beredningen för forskning och utveckling. Ett annat viktigt 
organ i sammanhanget är det som i organisationsskissen benämns Samråd för 
externa relationer, som består av en företrädare från varje parti, samt 
adjungerade politiker med internationella uppdrag och berörda nämnder. Dessa 
organ har dock ingen beslutsmakt. 

Västra Götalandsregionen har en av regionfullmäktige beslutad strategi för 
internationellt och europeiskt samarbete. Strategin betonar att EU-frågor skall 
genomsyra hela verksamheten, och tar bland annat upp vikten av att bevaka 
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Västra Götalands intressen i EU-frågor (Johansson 2011). För att hantera 
regionala utvecklingsfrågor och stärka samverkan mellan regionen och 
kommunerna har fyra kommunalförbund skapats (se karta 4.2). De har valt lite 
olika sätt att arbeta, men har alla representanter i Beredningen för hållbar 
utveckling. Dessa representanter ansvarar sedan för informationsspridning ut i 

Västra Götalandsregionens 
kommuner. 

4.4.2 Göteborgs stad 
Efter att Göran Johansson (s) avgår 
som Göteborgs stads 
kommunalråd, väljs Annelie Hultén 
(s) till ny ordförande i 
kommunstyrelsen. Hon inleder sitt 
mandat den 13 januari 2009. 
Därmed tar Annelie Hultén över 
det politiska ledarskapet i 
Göteborgs stad. Efter valet 2010 
styrs Göteborg av ett majoritetstyre 
bestående av socialdemokraterna, 
miljöpartiet samt vänstern. Efter 
valet 2014 tillkommer feministiskt 
initiativ som koalitionspartner. Men 
de fyra partierna når vid detta val 
inte upp till egen majoritet utan 
inleder en period av minoritetsstyre. 
Med en budget som omfattar 
knappt 30 miljarder kronor per år 
är Göteborgs stad den största 
medlemsorganisationen avseende 
ekonomiska styrka. Detta är en 
viktig förutsättning för att 
möjliggöra egna satsningar på 
internationellt arbete (Göteborgs 
stad 2015).  

Internationella frågor i Göteborgs stad samordnas av Stadsledningskontorets 
internationella avdelning. Verksamheten leds av en internationell chef och 
avdelningen består av ytterligare ca sju tjänster. Man arbetar inom fem 
specificerade huvudområden: samarbete med andra städer; medlemskap i 
internationella organisationer och nätverk; omvärlds- och intressebevakning; 

Karta 4.2 Västra Götalandsregionen, 
med de fyra kommunalförbunden 

Västra Götalandsregionen delas in i fyra 
kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund består av 
14 kommuner och verkar enligt hemsidan för en 
”sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av 
mellankommunala frågor” (Fyrbodal 2016), Skaraborgs 
kommunalförbund består av 15 kommuner och utgör 
enligt hemsidan en ”plattform för det gemensamma 
delregionala utvecklingsarbetet” (Skaraborg 2016). 
Sjuhärads kommunalförbund, som också benämns 
Boråsregionen, består av nio kommuner och är verksamma 
i frågor som rör ”regional utveckling, infrastruktur och 
transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning 
samt social välfärd och hälsa” (Boråsregionen 2016). 
Göteborgsregionen består av 13 kommuner, varav en, 
Kungsbacka kommun, organisatoriskt ingår i Region 
Halland. ”GRs uppgift är att verka för samarbete över 
kommungränser och vara ett forum för idé- och 
erfarenhetsutbyte inom regionen” (Göteborgsregionen 
2016). 
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internationella projekt samt besök. Den internationella avdelningen har även till 
uppgift att ha en överblick över EU-arbetet i kommunens förvaltningar, 
stadsdelar samt bolag (Göteborgs stad 2015). 

Inom ramen för den Internationella avdelningens arbete i Göteborg har 
Göteborgs stad ett eget kontor i Bryssel. Kontoret etablerades år 2008 med 
inledningsvis en anställd. Kontoret samlokaliseras med West Sweden 
(Johansson 2011). Brysselkontorets huvuduppgift beskrivs på hemsidan som: 
”att representera Göteborgs stad och Göteborgssamhällets aktörer gentemot 
EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel” (Göteborgs stad 2015). I och 
med att Göteborgs stad väljer att lämna West Sweden, vilket man gör innan det 
gemensamma beslutet om nedläggning (se mer nedan), stärks representationen 
i Brysselkontoret med ytterligare två medarbetare. Från och med våren 2014 
består Brysselkontoret av en vd och två medarbetare.95 

Figur 4.2 Göteborgs Stads organisation avseende internationella frågor96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs stad har av tradition ett starkt internationellt fokus. Om detta 
vittnar inte bara den relativt stora internationella avdelningen, utan även hur 
                                              
95 Göteborgs stad har valt att organisera Brysselkontoret som ett kommunalt bolag. Styrelsen var 
inledningsvis en tjänstemannastyrelse. Syftet med tjänstemannastyrelsen var att snabbt kunna etablera 
en fungerande verksamhet. Från och med 20 mars 2014 har en politiskt tillsatt styrelse tagit över. 
Styrelsen är förhållandevis liten och består av personer som är verksamma mycket nära 
kommunalråden, vilket ska ses som en indikation på frågornas betydelse för kommunen. Även 
sammansättningen av lekmannarevisionen som har till uppgift att granska bolagets ekonomi, och som 
består av stadsrevisionens ordförande respektive vice ordförande, vittnar om att staden tar EU-
frågorna på största allvar (IP12). 
96 Källa: Göteborgs stad 2015. I figuren betonas i gråskala de viktigaste organen för internationella 
frågor i Göteborgs Stad. Det innebär dock inte att nämnder, förvaltningar och bolagen inte har 
integrerat internationella perspektiv. 
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det internationella arbetet presenteras i informationsmaterial och i strategier 
och handlingsprogram. De EU-relaterade aktiviteter som uttrycks har också en 
tydlig karaktär i riktning mot analysramens upload-dimension. På hemsidan står 
att ”Göteborg är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan, och 
det är viktigt att påverka EU:s agenda för att gynna våra lokala intressen” 
(Göteborgs stad 2015). På websidan så hänvisas till SKL:s 
Agendaundersökning där SKL uppskattar att ungefär 60 procent av alla 
ärenden i kommunalfullmäktige påverkas på ett eller annat sätt av beslut från 
EU (SKL 2010). Detta presenteras som ett argument för behovet av att utöva 
påverkansförsök mot EU. Men även om upload-dimensionen ges en 
framträdande roll, där Göteborgs politiska ledning ser det som viktigt att värna 
Göteborgs och Göteborgsregionens intressen, så negligeras inte download-
dimensionens betydelse som till exempel EU-finansiering som ett stöd för 
önskvärda utvecklingsprojekt. Det intryck som ges av hur EU-frågor beskrivs 
av Göteborgs stad är den strategiska och systematiska ambitionen att arbeta i 
analysramens alla tre dimensioner för att Göteborgs stad skall kunna nå bästa 
resultat och vara framgångsrikt i sitt EU-arbete. Men för det egna kontorets del 
är det upload-orienterade aktiviteter som betonas. ”Göteborgs stad har därför 
skapat metoder och arbetssätt för att bevaka och försöka påverka 
händelseutvecklingen i EU, hitta finansiering i form av EU-projekt och 
informera sig om kommande lagförslag som kan komma att påverka Göteborg. 
Det görs bäst genom att samordnat arbeta i Göteborg och på plats i Bryssel” 
(Göteborgs stad 2015).   

Göteborgs stad har en av kommunfullmäktige beslutad policy och riktlinjer för 
internationellt samarbete. I policyn som omfattar allt internationellt arbete 
betonas vikten av att vara aktivt på en internationellt arena, men att eftersom 
”Göteborg är ett centrum i en europeisk framtidsregion [---] strävar staden 
efter att säkerställa sin position i ett regionaliserat Europa. Stadens arbete 
gentemot och inom EU är och skall vara en integrerad del i Göteborgs stads 
verksamheter [---] Göteborgs stad är en betydelsefull aktör, främst på den 
europeiska arenan, som främjar Göteborgs intressen” (Göteborg stad 2014). 

De starka skrivningarna om upload-aktiviteters betydelse för Göteborg stads 
aktiviteter i EU-relaterade frågor saknar motstycke i de andra fallen. I den 
internationella policyn framstår politiska påverkansförsök i EU som självklara 
och att det finns en politisk betydelsefull ”position” i Göteborg som måste 
bevakas och företrädas. I den internationella strategin, likväl som i intervjuer, 
betraktas Göteborgs EU-arbete utifrån en föreställning om att Göteborgs stad 
är ett tillväxtcentrum med regional betydelse (IP4). Hur stor denna potentiella 
”framtidsregion” sträcker sig är dock oklart (IP3).  



 

122 
 

4.4.3 Region Halland 
Region Halland bildas den 1 januari 2011 när de båda huvuduppdragen, hälso- 
och sjukvårdsfrågor samt regional utveckling och tillväxt inordnas under en 
och samma organisation. Valet i september 2010 resulterar i att Region Halland 
styrs av koalition bestående av moderaterna, centern, folkpartiet, miljöpartiet 
samt kristdemokraterna, med tillsammans 44 av 71 mandat i det nya 
regionfullmäktiget. Efter valet 2014 sjunker stödet, men koalitionen kan ändå 
behålla en egen majoritet med 38 mandat.  Region Halland består av sex 
kommuner varav fem är medlemmar i West Sweden (se karta 4.3). Laholm 
väljer att stå utanför samarbetet i West Sweden. Kungsbacka kommun deltar 
förutom i Region Halland även som formell medlem i Göteborgsregionens 
arbete med regional utveckling. I intervjuerna beskrivs den politiska kulturen i 
Halland som tämligen samarbetsvänlig med få partipolitiska skiljelinjer (IP10; 
IP5). Halland anses ha en tradition av att försöka hitta lösningar över 
partigränserna (IP10).  

 Hälso- och sjukvårdsfrågorna leds och samordnas av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. Det regionala utvecklingsuppdraget leds och samordnas av 

regionstyrelsen. I Region Halland finns ingen 
specifik internationell avdelning, utan EU-
relaterade frågor hanteras av en tjänsteman 
inom avdelningen för samhällsanalys 
(Johansson 2011). Politiskt hanteras EU-
frågor av tillväxtutskottet (TU) inom 
regionstyrelsen. Att det saknas en 
internationell avdelning innebär inte att EU-
frågor saknas på agendan, men indikerar att 
det internationella arbetet inte ses som en 
prioriterad verksamhet, åtminstone inte 
upload-relaterade aktiviteter. I och med att 
Region Halland övertar ansvaret för det 
regionala utvecklingsuppdraget år 2011, så 
innebär det att regionen har ett politiskt 
ansvar att implementera EU:s 
sammanhållningspolitik. De förutsättningar 
som EU-politiken för med sig för Region 
Halland och dess verksamheter lyfts i en 
rapport som tagits fram av Region Halland 

där regionens prioriteringar relateras till målen i Europa 2020-strategin (Region 
Halland 2014). Att EU-politik, som download-utmaningar, påverkar Region 

Karta 4.3 Region Halland 

Av de fem kommunerna i Region Halland, har 
Laholm avstått från medlemskap i West 
Sweden (West Sweden 2012b) 
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Hallands förutsättningar att fullgöra det regionala utvecklingsuppdraget är 
tydligt uttryckt.  

De horisontella aspekterna av utvecklingsuppdraget, att samordna regionala 
och kommunala prioriteringar i utvecklingsuppdraget, hanteras i 
Kommunberedningen som består av två representanter från varje kommun 
samt två representanter från regionstyrelsen respektive hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen (se figur 4.3). Beredningen fattar inga formella beslut, men 
har till uppgift att ge rekommendationer till kommuner och regionen (Region 
Halland 2015).  

Figur 4.3 Region Hallands organisering avseende regional utveckling97 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Halland har ingen särskild beslutad strategi för sitt EU-arbete 
(Johansson 2011). I och med att Region Halland ombildas till en egen 
regionkommun har dock EU-frågorna lyfts på agendan (IP5). Den avvaktande 
hållningen till EU-relaterade frågor från ansvariga politiker i Region Halland 
framträder tydligt i intervjumaterialet (IP10; IP6; IP17; IP5). Denna avvaktande 
hållning kan illustreras av att Region Halland, efter nedläggningen av West 
Sweden, som enda svenska region saknar tillgång till ett kontor i Bryssel.   

4.4.4 Region Värmland 
Region Värmland skiljer sig från Region Halland och Västra 
Götalandsregionen genom att det är ett samverkansorgan och saknar ett 
direktvalt regionfullmäktige med ansvar över regionala utvecklingsfrågor (Se 
kapitel 1.3.2 ”Den svenska ”regionala röran””). Region Värmland blir 
samverkansorgan år 2007. Region Värmland fungerar i juridiska termer som ett 
                                              
97 Källa: Region Halland 2015. Enheter med ansvar över regionala utvecklingsuppdraget är betonat. 
Förkortningen TU står för Tillväxtutskottet. 
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kommunalförbund som ägs gemensamt av Landstinget i Värmland tillsammans 
med Värmlands samtliga 16 kommuner. Region Värmland ansvarar för det 
regionala utvecklingsuppdraget i Värmlands län, och har även ansvar för bland 
annat kulturfrågor och regionens folkhögskolor. Från år 2012 är Region 
Värmland även regional kollektivtrafikmyndighet i länet. Till skillnad från 
Region Halland och Västra Götalandsregionen har Region Värmland inget 
ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna. Dessa ligger fortfarande hos 
Landstinget i Värmland.  

Det högsta beslutande organet i Region Värmland är regionfullmäktige som är 
indirekt valt och består av 64 ledamöter. Den politiska sammansättningen skall 
återspegla det parlamentariska utfallet vid valen till Värmlands kommuner och 
landsting. Regionfullmäktige utser en regionstyrelse som består av tretton 
ledamöter. Regionstyrelsen leds av en ordförande och två vice ordföranden. 
Ordförande samt en av de vice ordförandena är heltidsarvoderade regionråd. I 
och med att Region Värmland inte hanterar hälso- och sjukvårdsfrågor så kan 
regionen tydligare fokusera på regionala utvecklingsfrågor. Men eftersom 
Region Värmlands fullmäktige är indirekt valt så kan det uppfattas som ett 
svagare politiskt mandat än vad som gäller för ”riktiga” regioner. Dessutom är 
det indirekt valda regionfullmäktige sammansatt av politiker från kommunerna 
och landstinget. Till skillnad från ett direktvalt regionfullmäktige ges därmed 
kommunala aktörer i regionen en relativt starkare position i frågor som rör 
regional utvekling. Efter valen 2010 och 2014 har socialdemokraterna kunnat 
behålla ordförandeposten i Region Värmland. Den ena av de vice 
ordförandena, som tillika är ett heltidsarvoderat regionråd, har tillsatts av 
moderaterna (Region Värmland 2015). 

Region Värmland har ingen specifik avdelning för internationella frågor (se 
figur 4.4). EU-relaterade frågor berör de flesta av Region Värmlands 
ansvarsområden, och hanteras specifikt av Enheten för regional tillväxt 
(Johansson 2011). Enheten för regional tillväxt engagerar ett 15-tal tjänster. 
Inom Enheten för regional tillväxt har en tjänsteman till uppgift att specifikt 
bevaka EU- och Norgefrågorna. I och med att EU-frågor blir alltmer 
betydelsefulla för alla som sysslar med regional utveckling så integreras EU-
arbetet även i andra strategiska verksamheter (IP1). 
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Figur 4.4 Region Värmlands organisering avseende regional utveckling98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Värmland består av 16 kommuner (se karta 4.4). Karlstad kommun kan 
betraktas som centralort, och regionens tillväxtmotor. Men med sina 89 379 
invånare (Statistiska centralbyrån, SCB 2015), är dock skillnaden stor i relation 
till Göteborgs stad, som ser sig som Västsveriges tillväxtmotor.  

Efter nedläggningen av West Sweden har 
Region Värmland beslutat att öppna ett 
eget kontor i Bryssel där två tjänstemän är 
placerade. Arbetsuppgifterna delas mellan 
dessa både, där en tjänst ansvarar för 
uppgifter av mer download-orienterad 
karaktär – som att bevaka skeenden i EU 
med relevans för Värmland samt att bistå 
med projektutvecklingsinsatser i relation 
till EU:s sektorsprogram – medan den 
andra tjänsten fokuserar på uppgifter som 
kan karaktäriseras som mer upload-
orienterade – som handlar om att 
representera Värmlands intressen i EU 
(Region Värmland 2015).  

 

                                              
98 Källa: www.regionvarmland.se (2015). Enheter med ansvar över regionala utvecklingsuppdraget är 
betonat. 
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Summering  

Kapitlets ambition är att redogöra för West Swedens etablering, organisering 
och funktioner då diskussionen om dess framtida inriktning och organisering 
inleds. Uppfattningarna är att West Swedens nytta för dess medlemmar främst 
är arbetet med att matcha kommunala prioriteringar med sektorprogrammens 
utlysningar. Det innebär inte att upload-aktiviteter inte förekommer, men den 
upplevda nyttan är starkt kopplat till analysramens download- och crossload-
dimensioner.  

Vidare har kapitlet visat på stora skillnader mellan de fyra stora 
medlemsorganisationernas institutionella kapacitet att hantera internationella 
frågor i allmänhet, och EU-frågor i synnerhet. Göteborgs stad visar den största 
kapaciteten vad gäller att hantera EU-frågor, i analysramens alla tre 
dimensioner. I takt med att EU-frågor integreras alltmer i Göteborg stads 
dagliga arbete förskjuts den politiska elitens intresse mot att påverka EU-politik 
i enlighet med egna intressen, vilket stipuleras i fusionsansatsens syn på den 
europeiska integrationen dynamik (se kapitel 3 ”Teoretiska och begreppsliga 
klargöranden”). Göteborgs stad omdefinierar synen på stadens relationer i EU, 
i riktning mot ett påverkansarbete, Denna förändring av uppfattningar och 
attityder till regionalt handlande i EU-relaterade skapar förutsättningar för 
interna kontroverser om utformningen av den institutionella länken mellan 
regionen och EU. 
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5 Från ett funktionellt till ett dysfunktionellt samarbete 
I detta kapitel analyseras processen som leder fram till West Swedens 
nedläggning. Det samarbete som tidigare betraktats som framgångsrikt och 
funktionellt, blir alltmer kritiserat under diskussionens gång. De olika synerna 
på hur EU-frågor bör hanteras, som antytts i det tidigare kapitlet synliggör och 
skapar nya konfliktlinjer. Diskussionen leder fram till att en majoritet av 
medlemmarna betraktar samarbetet som dysfunktionellt och samarbetet 
avslutas. Den kritiska frågan är hur denna dynamik skall förstås i relation till 
avhandlingens analysram och i termer av fusion. Den första delen av analysen 
gäller de centrala dokumenten i diskussionen i relation till avhandlingens 
analysram. I dokumenten identifieras två konfliktlinjer vilket leder fram till de 
tre positioner av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor som identifieras i avhandlingen. I det påföljande kapitlet 
analyseras dessa positioner i relation till micro fusion framework, och de variabler 
som definieras inom ramen för fusionsansatsens syn på integration.  

Inledningsvis analyseras den utredning som genomförs av Christer Svahn och 
som senare debatteras vid West Swedens årsstämma den 20 maj 2011. Där ges 
en övergripande bild av West Sweden och dess verksamhet. I utredningen 
antyds en första konfliktlinje i diskussionerna, som antas gå mellan kommunala 
respektive regionala intressen. Utredningen pekar på att små och medelstora 
kommuner efterfrågar mer av download-orienterade aktiviteter medan regioner 
antas ha större behov av intressebevakning och representation, det vill säga 
aktiviteter av mer upload-orienterad karaktär. 

Under sommaren 2011 skriver Västra Götalandsregionens ordförande Kent 
Johansson en rapport som ligger till grund för Västra Götalandsregionens 
uppfattningar och attityder i frågan om West Swedens framtida inriktning och 
organisation. I rapporten, som är studiens andra centrala dokument antyds en 
andra konfliktlinje som antas gå mellan Göteborgs stad tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med Region 
Värmland. Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen uppfattas ha ett 
större intresse av representation och företrädarskap än de andra regionala 
organisationerna i Västsverige.  

Under hösten 2011 ger sedan styrelsen för West Sweden ett uppdrag till en 
tjänstemannagrupp bestående av fyra centrala tjänstemän från de fyra största 
medlemsorganisationerna i West Sweden (Göteborgs stad, Region Värmland, 
Västra Götalandsregionen samt Region Halland) att utarbeta ett mer gediget 
diskussionsunderlag som kan ligga till grund för ett beslut i frågan under 
årsstämman i maj 2012. I dessa diskussioner tydliggörs de konfliktlinjer som 
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uttrycks i Svahns utredning, respektive Johannssons rapport. I 
diskussionsunderlaget ingår även uppfattningar och attityder i de så kallade 
dialogmöten som genomförs av tjänstemannagruppen med ett urval av West 
Swedens medlemmar. Diskussionsunderlaget ligger i sin tur till grund för den 
remiss som West Swedens styrelse skickar ut till sina medlemmar den 20 
februari 2012 (West Sweden 2012a). 

Det kommer in flera skriftliga svar på remissen som visar på olika 
uppfattningar och attityder om regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 
Dessa stärker bilden av två konfliktlinjer och tre positioner av uppfattningar 
och attityder. Den position som uttrycks i styrelsens remiss möter stort 
motstånd och är på inga sätt förankrad bland West Swedens medlemmar. Efter 
en tumultartad årsstämma i maj 2012 bordläggs frågan (IP8).  

I november 2012 får styrelsen i uppdrag av en extra stämma att utarbeta ett 
mer konkret beslutsunderlag till den ordinarie stämman i maj 2013. Styrelsen 
väljer att lägga fram två beslutsförslag. Dels att West Sweden skall fokusera på 
projektverksamheten och tona ned representationsdelen. Dels föreslås en 
nedläggning av verksamheten. Ställda inför en oklar situation, där fler 
medlemmar valt, eller funderar på, att avsäga sig medlemskapet, beslutar 
årsstämman i maj 2013 med en enkel majoritet att West Sweden bör läggas 
ned. För att det beslutet skall bli fastställt i laga ordning, beslutar sedan en extra 
stämma i oktober 2013 med en kvalificerad majoritet att West Swedens skall 
avveckla sin verksamhet. Därmed fullbordas nedläggningen av West Sweden.  

Med hjälp av avhandlingens analysram identifieras tre olika positioner av 
uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor i 
denna diskussion. De tre positionerna är fruktbara för att analysera den 
dynamik av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor som ligger till grund för splittringen inom West Sweden och som 
slutligen leder till dess nedläggning. Processen inleds med att Göteborgs stad, 
och till viss del Västra Götalandsregionen, omdefinierar synen på vilket 
regionalt handlande som uppfattas som önskvärt för att få ut mesta möjliga 
nytta av EU-medlemskapet. Därmed ökar splittingen inom organisationen som 
till slut gör det omöjligt att behålla West Sweden som en gemensam 
institutionell länk mellan regionen och EU.  

I den första av de tre positionerna som identifieras uppfattas download-
orienterade verksamheter, relaterade till de finansiella möjlighetsstrukturer som 
EU erbjuder, som de viktigaste. Det vill säga de aktiviteter som stärker 
förutsättningarna att erhålla EU-medel till önskvärda lokala och regionala 
utvecklingsprojekt. Denna position stämmer väl överens med de aktiviteter 



 

129 
 

som West Sweden prioriterat och som kännetecknar dess verksamhet 
historiskt. Positionen benämns i avhandlingen DEN DOWNLOAD-
ORIENTERADE POSITIONEN. Denna position utmanas av en omdefinierad syn 
på regionalt handlande i EU-relaterade frågor till att mer fokusera på upload-
orienterade aktiviteter. I DEN UPLOAD-ORIENTERADE POSITIONEN, tonas 
download-orienterade aktiviteter ned till förmån för ett regionalt handlande som 
betonar vikten av att driva regionala frågor mot EU. Det vill säga att lobba för 
ett territoriellt aggregerat intresse. Den tredje positionen benämns som DEN 

SAMMANHÅLLNA POSITIONEN. Denna position kan ses som en kompromiss 
mellan de två övriga positionerna, och är framförallt kritisk mot att 
diskussionen drivs mot att West Sweden skall fokusera på download-aktiviteter. I 
denna position argumenteras för ett gemensamt funktionellt samarbete som 
innefattar både download- och upload-orienterade aktiviteter.  

5.1 Christer Svahns utredning 
Den empiriska delen av undersökningen inleds med den utredning om West 
Swedens framtida inriktning och organisation som genomförs av Christer 
Svahn på uppdrag av West Swedens styrelse och som presenteras för 
medlemmarna vid stämman 20 maj 2011.  

Utredningen summerar West Swedens nuvarande verksamhet i tre punkter: 
KUNSKAPS- OCH INFORMATIONSFÖRMEDLING, INTRESSEBEVAKNING samt 
PROJEKTVERKSAMHET. Utredningens slutsatser struktureras i relation till dessa 
begrepp. Hur begreppen definieras framkommer inte i utredningen och det är 
därmed öppet för olika tolkningar. Det förefaller som om respondenterna 
kunnat diskutera ganska fritt runt dessa områden. Varje begrepp representerar 
en funktion som berör verksamheten i West Sweden och kopplingen mellan 
regionen/kommunen – via West Sweden – och EU:s beslutsfattande. Nedan 
presenteras de i den ordning som utredningen tar upp dem.  

5.1.1 Kunskaps- och informationsförmedling 
Vid tiden för West Swedens etablering uppfattas en av dess huvudsakliga 
uppgifter vara att samla och förmedla viktig information om vad som händer i 
EU till dess medlemmar. Det regionala intresset i Västsverige utgår från ett 
behov av en informationsförmedlande funktion för att möjliggöra relevanta 
handlingar i relation till de politiska processerna på den överstatliga nivån. 
Utredningen beskriver hur behovet av ett institutionellt stöd för 
informationsförmedlande funktioner med tiden avtagit. Ett skäl som framförs 
är att EU-relaterade frågor blivit alltmer integrerade i den interna 
verksamheten. I takt med utbyggnaden av Internet blir det enklare att hålla sig 
uppdaterad med vad som sker i EU med betydelse för den egna 
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medlemsorganisationen. Utredningen pekar på att det fortfarande kan finnas 
intresse för tillgång till specifik kunskap, och information i vissa frågor, men att 
i dessa fall borde det vara möjligt att köpa in den kunskapen via konsulter eller 
andra experter. I och med att EU-frågor blir alltmer integrerade i det vanliga 
arbetet blir det allt viktigare att utbilda och kompetensutveckla den egna 
personalen snarare än att det utveckla en separat institution med 
informationsförmedling med uppgift att hantera denna typ av frågor. Därmed 
anses West Swedens informationsförmedlande funktion spela mindre roll för 
medlemmarna.  

Enligt utredningen är de kommuner som är mest positiva till hur West Sweden 
hanterar kunskaps- och informationsförmedling också de som är mest aktiva 
avseende att använda sig av West Swedens tjänster.  

Men i och med att utredningen inte definierar kunskaps- och 
informationsförmedling är det otydligt vad respondenterna i utredningen ser 
som viktigt i detta avseende. En återkommande uppfattning är att den 
information man får från West Sweden är alltför generell. För att kunna 
leverera en mer specifik och behovsanpassa information till de olika 
medlemsorganisationerna krävs enligt utredningen en tydligare rollfördelning 
mellan West Sweden och dess ägare. Som situationen beskrivs kan man fråga 
sig vem som svarar för vad. Vilka är det som skall informeras? Vilken 
information skall prioriteras? Denna typ av frågor bör besvaras menar 
utredningen för att West Sweden skall kunna genomföra en funktionell och 
önskvärd verksamhet inom området.  

Sammanfattningsvis kan sägas att i takt med att EU-frågor integreras i det 
dagliga arbetet, samt att information blivit alltmer lättillgängligt via Internet 
håller behovet av generell kunskaps- och informationsförmedling på att spela 
ut sin roll.  Däremot visar utredningen på en misfit mellan West Swedens 
generella informationsförmedling och behovet av specifik och behovsanpassad 
information hos enskilda medlemsorganisationer.  Intressant är att utredningen 
pekar på att de kommuner som uppfattar att informationsförmedlingen 
fungerar bra är de som är mest aktiva i relation till West Sweden. Omvänt 
innebär det att de som inte är lika aktiva i att utnyttja West Swedens 
institutionella stöd, är också de som kan uppfatta att nyttan är liten.  

5.1.2 Intressebevakning 
Hur begreppen intressebevakning och företrädarskap ska tolkas uppfattas olika 
bland medlemmarna. Utredningen skiljer mellan två grupper av 
medlemsorganisationer med olika intressen i frågan. De tre regionala 
organisationerna och Göteborgs stad uppfattas vara mer intresserade av 
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intressebevakning och företrädarskap medan de andra kommunerna inte ser 
denna funktion som lika viktig.  

De regionala organisationerna och framförallt Göteborgs stad ser enligt 
utredningen intressebevakning som ett slags ”omvärldsspaning” som definieras 
som en funktion som möjliggör för deras politiker och tjänstemän att kunna 
påverka och komma in i de politiska processerna i EU på ett tidigt stadium. 
För att kunna agera på ett tidigt stadium efterfrågas en institutionell länk som 
förmår identifiera viktiga politiska processer med relevans för regionen och 
även kunna bistå med kompetens om var och när ett påverkanförsök i EU kan 
förväntas vara framgångsrikt. För framgångsrika påverkansförsök betonas 
vikten av erfaren och kompetent personal, med kunskap om hur man bör agera 
i ett europeiskt sammanhang. West Sweden anses inte kunna uppfylla dessa 
krav. Enligt utredningen finns ett stöd bland medlemmarna för att West 
Sweden tar del i politiska diskussioner i Bryssel, uppfattningen är dock att West 
Sweden inte ska agera som en agent i sig självt, utan som en stödorganisation 
som kan vara användbar för de medlemmar som själva önskar att göra 
påverkansförsök i EU.  

Övriga kommuner i West Sweden tolkar enligt utredningen 
intressebevakningsfunktionen på ett annorlunda sätt. I den mån de uppfattar 
intressebevakning som viktigt över huvud taget så handlar det mer om att hålla 
ett öga på möjliga projektmedel som kan vara sökbara för kommuner, och som 
kan bidra till att stärka kommunala utvecklingsprojekt. För att West Sweden 
skall kunna fungera som ett funktionellt stöd i detta avseende så efterfrågas en 
kompetens hos West Sweden om vad som behövs för att stärka kommunernas 
verksamhet. Enligt denna argumentation efterfrågas ett West Sweden som bör 
bli bättre på att känna till vad som sker på kommunal nivå; det vill säga inte att 
kommuner bör bli bättre på att känna till West Swedens verksamhet och vad 
som sker i EU. Bilden som målas upp är att mindre kommuner ofta saknar 
ekonomiska såväl som personella resurser för den typen av kompetens och det 
man efterfrågar är ett mer proaktivt West Sweden i frågan.  

Förutom en intressebevakning som stöder påverkansförsök från enskilda 
medlemmar samt ett West Sweden som förmår matcha kommuners behov 
med EU:s finansiella möjlighetstrukturer ger utredningen även en tredje 
tolkning av begreppet intressebevakning. Denna tolkning bygger på att det 
finns ett intresse bland medlemmarna att bevaka EU:s beslutsprocesser och de 
lagar och regler som beslutas om i EU och som har bäring på 
medlemsorganisationernas verksamhet. Så som utredningen presenterar denna 
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uppfattning handlar det om att informera om lagar och regler som beslutats om 
och inte om att försöka påverka formuleringen av dessa lagar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen lyfter fram att det 
förekommer olika tolkningar av hur begreppet intressebevakning skall förstås. I 
den första tolkningen ses intressebevakning som en funktion som relaterar till 
någon form av ett regionalt intresse och att den institutionella länken bör 
utformas som ett stöd för att utöva påverkansförsök i EU. De politiska 
processerna i EU bör bevakas för att möjliggöra regionala påverkansförsök. 
Denna typ av aktiviteter ryms inom analysramens upload-dimension. I den 
andra tolkning ses intressebevakning som en funktion att övervaka EU:s 
finansiella möjlighetsstrukturer för att matcha projektutlysningar med 
kommunernas prioriterade utvecklingsprojekt. Denna funktion intresserar sig 
inte för att påverka EU:s beslutsprocesser. Därmed relaterar denna tolkning av 
begreppet intressebevakning snarare till analysramens download-dimension. Den 
tredje, och avslutande tolkningen, att bevaka vilka lagar och regler som stiftas i 
EU med bäring på medlemsorganisationernas intressen, är även den relaterade 
till download-dimensionen. Denna tolkning av begreppet intressebevakning är 
tämligen identisk med informationsförmedlingsfunktionen. De förefaller vara 
likartade till sin karaktär.   

Utredningen visar att det finns olika uppfattningar om hur 
intressebevakningsfunktionen skall tolkas. Den första tolkningen är den som 
kan relateras till analysramens upload-dimension. Det kan vara viktigt att erinra 
om att även om utredningen specifikt handlar om West Sweden så har redan 
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen egen personal i Bryssel med 
uppgift att hantera intressebevakningsfunktionen.  

5.1.3 Projektverksamheten 
En av de viktigaste funktionerna för West Sweden är enligt utredningen 
projektutvecklingsverksamheten. Den handlar om att hjälpa och stödja 
kommuner att matcha kommunala prioriteringade projekt med utlysningar av 
projektmedel inom sektorsprogrammen.  Specifikt så betonas den så kallade 
WEPA-tjänsten (se ovan), som fått mycket uppmärksamhet. Dock uppfattar 
inte de regionala organisationerna och Göteborgs stad projektverksamheten 
som en speciellt viktig uppgift för West Sweden. I alla fall inte för deras eget 
intresse och behov. Däremot menar utredningen att projektverksamheten 
uppfattas som positivt även av dessa medlemmar som en viktig indirekt 
funktion för sammanhållningen av West Sweden.  

Sammanfattningsvis så pekar utredningen på projektverksamheten som en 
viktig funktion för West Sweden. Denna typ av aktiviteter relateras till 



 

133 
 

analysramens download-dimension. Men samtidigt som projektverksamhetens 
betydelse för West Sweden betonas så klargörs att den inte är efterfrågad eller i 
någon nämnvärd grad utnyttjad av organisationens fyra största medlemmar. 
Några förslag på hur denna intressekonflikt ska kunna lösas ges inte. 
Utredningen menar dock att de större medlemmarna ser positivt på 
projektverksamheten som viktig för sammanhållningen i organisationen. 
Utifrån ett källkritiskt perspektiv är det kanske på sin plats att åter erinra om att 
Christer Svahn vid utredningstillfället var Region Värmlands före detta 
regiondirektör, och Region Värmlands hållning i diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation var att så mycket som möjligt 
försöka bevara status quo (IP1). 

5.1.4 Avsaknad av regionala prioriteringar 
I utredningens slutsatser uppmanas till en diskussion om vilka frågor som West 
Sweden bör prioritera. Där föreslås att de regionala utvecklingsplanerna skulle 
kunna fungera som en utgångspunkt för en diskussion om West Swedens 
framtida inriktning och organisation. Dessutom anser utredningen att West 
Swedens styrelse borde kunna ta ett större politiskt ansvar för att utveckla en 
samsyn i vilka gemensamma prioriterade frågor som bör styra West Swedens 
påverkansarbete. Utredningen utrycker därmed en viss oro över att det saknas 
en gemensam regional agenda för Västsverige.  

Avsaknaden av en gemensam syn på EU-relaterade frågor inom West Sweden 
anses ha försvårats efter att Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen valt 
att placera egen personal i Bryssel. Ett av motiven för att samlokalisera tre 
organisationer var att tillsammans skulle de kunna bli starkare och bli bättre på 
att tillvarata västsvenska intressen. Utredning visar dock att medlemmar i West 
Sweden ser situationen som problematisk och att det uppfattas som angeläget 
att gemensamt klara ut de olika organisationernas roller i relation till varandra. 
Hur ett påverkansarbete inom ramen för West Sweden skulle kunna fungera 
framstår som otydligt och med ”rörigt”. Olika uppfattningar och attityder bryts 
mot varandra. Eller som utredningen lakoniskt uttrycker det: ”Frågan om 
företrädarskap och varumärket engagerar” (Svahn 2011, betoning i original).  

Utredning avslutas med en uppsummering där West Sweden beskrivs som en 
funktionellt framgångsrik organisation, även om vissa frågor bör diskuteras och 
utvecklas vidare. Utredningen föreslår att West Sweden bör vara kvar som den 
är och dess fokus bör ligga i verksamheten vid Brysselkontoret. Utredningen 
refererar till ”några” respondenter som ifrågasatt nyttan med två kontor och att 
Göteborgskontoret kanske skulle kunna läggas ned. Viktigaste funktionen 
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anses ligga i Brysselverksamheten, och kontoret borde kunna fungera som en 
mötesplats för lokala och regionala aktörer i Västsverige.  

Sammanfattningsvis så pekar utredningen på att det förekommer olika 
uppfattningar om vad som ligger i begreppet intressebevakning. Dock så går 
inte utredningen närmare in på hur de olika positionerna skall förstås. 
Utredningen väljer dock att framhålla vikten av en sammanhållen verksamhet. 
Även om det förekommer olika uppfattningar och attityder om West Swedens 
roll som intressebevakare, ska det inte behöva leda till att organisationen anses 
vara dysfunktionell; olika uppfattningar kan rymmas inom organisationen. 
Vidare är det intressant att utredningen pekar på bristen av gemensamma 
västsvenska positioner i EU-relaterade frågor, det vill säga brister, som kan 
relateras till analysramens crossload-dimension, dessa försvårar möjligheten att 
utöva påverkansförsök på ett systematiskt och kontinuerligt sätt. Utredningen 
gör dock ingen explicit koppling mellan bristen på gemensamma prioriteringar 
och skilda uppfattningar om vad intressebevakning och företrädarskap innebär. 
Utan en gemensam prioritering i en EU-relaterad fråga är det dock svårt att 
föreställa sig intressebevakning i form av gemensamma påverkansförsök. Vad 
skall då representeras?  

5.1.5 Summering av Svahns utredning 
I Svahns utredning framkommer olika uppfattningar och attityder till vilka 
funktioner som West Sweden bör prioritera. Men även om det förekommer 
olika uppfattningar och attityder så väljer utredningen att betona värdet av en 
sammanhållen organisation med huvudverksamhet i Bryssel. Små och 
medelstora kommuner uppfattar det stöd som West Sweden erhåller avseende 
projektverksamhet som viktig och nyttig. De värdesätter även information om 
lagar och förordningar som antas påverka den interna verksamheten. Dock bör 
West Swedens kunskaps- och informationsförmedling kunna bli mer effektivt 
och behovsanpassad.  

Göteborgs stad beskrivs som mer kritisk mot West Swedens verksamhet än 
andra medlemsorganisationer. De argumenterar för att West Sweden har 
förlorat sin aktualitet och håller på att spela ut sin roll. De krav som Göteborgs 
stad ställer på ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor uppfylls inte av 
West Sweden, enligt utredningen. Därmed bör West Sweden, enligt 
utredningen, stärka sin förmåga och kompetens att bistå 
medlemsorganisationerna i dessas upload-aktiviteter. Men denna uppfattning 
om intressebevakning stöds inte av små och mindre kommuner.  

En viktig aspekt kopplad till West Swedens institutionella kapacitet att vara 
verksam i upload-orienterade aktiviteter är att upprätta en gemensam politisk 
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prioritering som West Swedens personal kan verka för. En befintlig politisk 
agenda, och ett påverkansmandat, är en förutsättning för att systematiskt och 
kontinuerligt kunna driva regionala frågor i EU. En fråga som kan ställas är hur 
en sådan västsvensk prioritering skall kunna realiseras. West Swedens 
representerar 72 medlemsorganisationer och ett omfattande territorium. Det är 
rimligt att fråga sig hur alla medlemsorganisationer skall kunna komma överens 
om en tydlig politisk västsvensk agenda som sammanfaller med deras egna 
intressen. Utredningen lyfter detta problem och föreslår att regionala 
utvecklingsplaner kan utgöra en plattform för en gemensam diskussion om en 
regional agenda. Utredningen anser också att en mer engagerad styrelse skulle 
kunna stärka den politiska styrningen av West Swedens arbete. Den relativt 
stora styrelsen för West Sweden medför risker för att styrningen blir alltför 
ineffektiv.  

I det teoretiska kapitlet argumenteras att en befintlig regional politisk agenda, 
som identifierar klara politiska positioner i EU-relaterade frågor, stärker 
förutsättningar för att utöva upload-aktiviteter. Dock är det viktigt att erinra att 
en existerande regional agenda varken är nödvändig eller tillräcklig för att 
förklara upload-aktiviteter. En regional agenda fungerar som ett stöd för upload-
aktiviteter i meningen att de bidrar till att ge legitimitet för politiker och 
tjänstemän i organisationen att ta initiativ i relation till de EU-relaterade frågor 
som definieras av den regionala agendan. För att regionala företrädare ska 
engagera sig i EU-relaterade frågor krävs också att de har vilja, och uppfattar 
att de besitter en viss förmåga, att genomföra sådana aktiviteter. De behöver 
veta när, hur och var de bör göra en insats för att vara framgångsrik och 
uppleva nytta med aktiviteten. I utredningen argumenteras för att regionala 
företrädare behöver ett institutionellt stöd för såväl download- 
(informationsförmedling), crossload- (erbjuda en arena för att utveckla 
gemensamma prioriteringar) samt upload-aktiviteter (identifiera kanaler in i EU 
och erbjuda stöd för hur man kan utöva effektiva påverkansförsök), och att 
West Swedens funktioner som en institutionell länk i relation till EU:s 
beslutsfattande bör utvecklas i den riktningen.   

Christer Svahns utredning presenteras tämligen kortfattat. Utredningen är även 
oklar med vilka som har intervjuats. Utifrån ett källkritiskt perspektiv är det 
viktigt att erinra att Christer Svahn är före detta regiondirektör i Region 
Värmland. Utredningens slutsatser stämmer tämligen väl med Region 
Värmlands uppfattningar och attityder i diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation. Utredningen redogör för olika 
ståndpunkter och ställer frågor snarare än levererar svar. Dessa brister öppnar 
upp för kritiska röster och diskussioner, vilket också leder till att utredningen 
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inte uppfattas som tillräcklig för att fatta ett gemensamt beslut i frågan. 
Ytterligare utredning efterfrågas.  

Summering av Svahns utredning i punktform 

 Det förekommer olika tolkningar vad som menas med, kunskaps- och 
informationsförmedling samt intressebevakning.  

 Intressebevakning för Göteborgs stad och de regionala organisationerna 
antas handla om ”omvärldsbevakning” i syfte att utöva upload-
orienterade aktiviteter. För små och medelstora kommuner handlar det 
snarare om att matcha önskvärda kommunala utvecklingsprojekt med 
möjlig finansiering via EU:s sektorsprogram.  

 Vad som menas med intressebevakning och företrädarskap är dock 
oklart. Vad innebär det att företräda en region i EU? Företrädarskapet 
utgör en potentiell källa till konflikt. Avsaknad av en gemensam regional 
agenda för West Sweden, tillsammans med att Göteborgs stad och 
Västra Götalandsregionen placerat egen personal i Bryssel med tydliga 
upload-mandat, skapar oreda i frågan om vem som företräder vad.  

 Utredningen drar upp en relativt tydlig skiljelinje mellan de som 
förespråkar projektverksamhet som viktigaste funktion för West 
Sweden och de som förespråkar mer intressebevakning. Det 
kommunala intresset antas rikta sig mot projektverksamhet medan de 
regionala organisationerna, tillsammans med Göteborgs stad, uppfattar 
ett större behov av omvärldsbevakning och påverkansarbete. 

 Utredningen väljer att lyfta fram röster som driver tesen att man bör 
lägga ned Göteborgskontoret och bara satsa på Brysselkontoret.  

5.2 Kent Johansson rapport 
Christer Svahns utredning diskuteras vid West Swedens ordinarie årsstämma 
den 20 maj 2012. Medlemsorganisationerna kommer inte överens utan 
ytterligare utredning och diskussion krävs. Inför de nya diskussionerna beslutar 
Västra Götalandsregionen att låta regionrådet Kent Johansson ta fram en 
rapport som underlag för Västra Götalandsregionens ställningstaganden i 
diskussionen. Nedan redogörs för de viktigaste aspekterna som rapporten lyfter 
fram. Avsnittet avslutas med en sammanställning av rapportens slutsatser och 
förslag. 

5.2.1 Om omvärldsförändringar och behovet av att påverka 
Ett av skälen till diskussionen om West Swedens framtida inriktning och 
organisation är enligt rapporten att omvärlden har förändrats sedan West 
Swedens tillkomst och att organisationen måste anpassas till den nya 
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situationen. Rapporten pekar ut två typer av omvärldsförändringar, en på 
nationell nivå samt en på en europeisk nivå.  

De inomnationella förändringarna handlar om den allt starkare och tydligare 
roll regionala organisationer, såväl regionkommuner som samverkansorgan, 
fått. Framförallt genom att de tilldelats ansvaret för det regionala 
utvecklingsuppdraget. Att regioner har det direkta ansvaret för att ta fram 
underlag och göra prioriteringar kopplat till EU:s strukturfonder uppfattas vara 
betydelsefullt i sammanhanget.  

De viktigaste förändringarna på europeisk nivå kopplas till arbetet med den 
övergripande strategin för tillväxt i Europa, Europa 2020-strategin. Rapporten 
betonar hur EU, via strategin, efterlyser aktiva och engagerade regioner de 
frågor som strategin omfattar. Rapporten förespeglar att EU:s transportpolitik 
samt forskning och innovation är politikområden som förväntas få allt större 
betydelser för svenska regioner i framtiden. För att anpassa regioner till dessa 
omvärldsförändringar behöver regioner stärka sin förmåga att ”anpassa sig till 
och att påverka [EU]”. Slutsatsen är att regionernas roll vad gäller att ”påverka 
arbetet med strategier och beslut inom EU” kommer att öka. Rapporten ser 
också en ökad tendens till samarbete mellan olika regioner i andra 
medlemsstater, bland annat inom ramen för den så kallade Östersjöstrategin. 
För att kunna stärka Västra Götalandregionens förmåga att hantera kommande 
omvärldsförändringar är det, enligt rapporten, viktigt att ingå i centrala nätverk 
och bygga koalitioner med andra europeiska regioner.  

5.2.2 Kanaler för regional påverkan 
Rapporten redogör för fyra tänkbara kanaler in i EU för regioner som vill vara 
aktiva och utöva påverkansförsök. Dessa analyseras tämligen ytligt. Rapporten 
sammanfattar att oavsett vilken eller vilka kanaler som regionen vill exploatera 
är det av yttersta vikt att ha tillgång till en plattform i form av ett regionalt 
kontor i Bryssel. Men hur ett regionalt kontor i Bryssel kan utformas varierar. 
Sju olika existerande regionkontor, från olika medlemsstater, presenteras 
kortfattat och bilden är tydlig, det finns en stor variation.  

Den första kanalen för regionala påverkansförsök i Bryssel är de nationella 
myndigheterna och den svenska representationen i Bryssel, dessa ansvarar dock 
i första hand för det svenska statsintresset. Den andra kanalen går genom 
SKL:s gemensamma kontor i Bryssel. SKL har dock varit tydliga med att de 
enbart jobbar med frågor som SKL bedriver på gemensam förbundsnivå99. En 
tredje kanal går genom andra europeiska samarbetsorganisationer och nätverk, 

                                              
99 Det vill säga SKL:s kontor i Bryssel har en gemensam politisk agenda som styr verksamheten.  
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som Assembly of European Regions (AER) samt Conference of Peripheral Maritime 
Regions (CPMR), vilka varit de två som Västra Götalandsregionen engagerat sig 
mest i. En fjärde avslutande kanal, som ges en förhållandevis lång analys, är de 
möjligheter som finns för regioner genom att vara engagerade i relation till 
Regionkommittén och de så kallade mellanregionala grupperingarna, som 
fungerar som subgrupper inom Regionkommittén.100 

I intervjuer, samtal och dokumentstudier som genomförts utkristalliseras enligt 
rapporten ett antal frågeställningar som återkommer, och som är centrala för 
rapportens slutsatser. Även om det är tydligt i rapporten att regioner behöver 
engagera sig mer i EU-relaterade frågor, så presenteras ingen gängse 
uppfattning om hur regioner förväntas agera i relation till EU. De olika 
kanalerna in i EU kan exploateras på olika sätt i skilda syften. För att reda ut i 
denna komplexitet menar rapporten att det är önskvärt att tydligt definiera och 
förtydliga vad regioner menar med viktiga begrepp som: företrädarskap, 
intressebevakning, lobbying, informationsförmedling, kunskapsspridning samt genomförande 
av EU-projekt. Rapporten ser det som viktigt att skilja mellan att påverka inför 
beslut av policy och riktlinjer samt att lobba och intressebevaka för att få del av 
olika former av EU-medel. Rapporten betonar särskilt vikten av en 
”återkommande och förankrad process för att fastställa prioriteringarna i 
verksamheten och det årliga och löpande uppdraget”. 

5.2.3 Angående Svahns utredning 
Rapporten redogör för slutsatserna i Christer Svahns tidigare utredning. Det är 
intressant hur Kent Johanssons rapport väljer att tolka delar av den. I 
rapporten nämns att Christer Svahns utredning presenterar en ofullständig bild 
av det uppdrag som West Sweden har. Svahns utredning lyfter fram: kunskaps- 
och informationsförmedling, intressebevakning samt projektverksamhet (se ovan). I 
Johanssons rapport anges dock inte hur uppdraget istället borde beskrivas, och 
den tar heller inte upp att det i inledningen till Svahns utredning redogörs för 
vad stadgarna säger att West Swedens uppdrag är, utan relaterar bara till den 
strukturella uppdelning som styr Svahns utredning. En slutsats kan vara att det 
verkar finnas olika uppfattningar om vilket uppdrag West Sweden egentligen 
har.101 

                                              
100 Det relativt stora utrymmet som tilldelas Regionkommittén, kan möjligen förstås mot bakgrund av 
att Kent Johanssons verksamhet i Regionkommittén.  
101 På West Swedens hemsida beskrivs syftet med West Sweden, i två punkter: West Sweden är en 
serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala 
utvecklingen i Västsverige, framför allt med hjälp av de möjligheter som medlemskapet i EU innebär samt West 
Sweden erbjuder möjligheter för sina medlemmar att utveckla idéer som ligger i framkanten av Europas utveckling och att 
ta tillvara på de regionala intressena inom EU (West Sweden 2012b). 
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5.2.4 En andra konfliktlinje i diskussionen 
Även i Kent Johanssons rapport separeras de regionala organisationernas 
intressen, tillsammans med Göteborgs stad, från små och medelstora 
kommuners intressen. Kommunerna anses, i likhet med Svahns utredning, ha 
ett större intresse av projektverksamheten, medan de regionala 
organisationerna och Göteborgs stad anses betona ”intressebevakning och 
omvärldsbevakning [som] den viktigaste delen av West Swedens verksamhet”. 
Rapporten ser otydligheter i formuleringen i citatet ovan, vilket Johansson 
menar kan tolkas på två olika sätt.  Antingen handlar det om att av de uppgifter 
som West Sweden redan jobbar med, är det de som bör prioriteras, eller så kan 
det tolkas som att dessa uppgifter är viktigast rent allmänt och att man 
ifrågasätter på vilket sätt som uppdraget är utformat idag. Att lyfta in dessa 
olika tolkningar i texten visar återigen på olika uppfattningar om West Swedens 
uppdrag. Rapporten ser den senare tolkningen som ”en möjlig uppfattning när 
det gäller Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad”. Här antyder 
rapporten att det även förekommer olika uppfattningar och attityder mellan de 
”fyra stora” medlemsorganisationerna i West Sweden. 

I rapporten finns ett särskilt avsnitt som jämför de fyra viktigaste aktörerna 
inom West Sweden. Det vill säga Region Halland, Västra Götalandsregionen, 
Region Värmland samt Göteborgs stad.  Anledningen att lyfta in Göteborgs 
stad i analysen anges som att de har ”framfört särskilda synpunkter inför 
förberedelserna av den översyn som West Swedens stämma har beslutat om”. 
Därtill har Västra Götalandsregionen ett speciellt intresse av relationen till 
Göteborgs stad, som är den i särklass största kommunen, och ”tillväxtmotorn”, 
i Västsverige. Rapporten jämför de fyra medlemsorganisationerna avseende, 
förekomst av strategier för internationellt och europeiskt arbete samt hur 
territoriet representeras i Bryssel. Rapporten tydliggör skillnader mellan dessa 
organisationer avseende EU-arbetet. Rapporten är noga med att inte värdera 
vad som är bättre eller sämre, utan konstaterar bara att man inte arbetar på 
samma sätt. Analysen delas in i två grupperingar om ett par vardera: Region 
Halland och Region Värmland, samt Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
stad. Indelningen utgår ifrån att det förekommer en relativ samsyn på hur EU-
frågor hanteras i de två olika grupperingarna.  

Rapporten betonar att varken Region Halland eller Region Värmland har 
någon särskild, av fullmäktige beslutad, strategi för internationellt och 
europeiskt arbete. Ingen av dessa regioner har valt att tillsätta någon särskild 
representant i Bryssel, utan utgår ”från att West Sweden svarar för respektive 
organisations omvärldsbevakning i Bryssel och EU-frågor”. Båda regionerna 
har också valt att låta en tjänsteman inom regionsekretariatet ansvara för 
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kontakterna med EU-frågor. Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad 
har båda särskilda internationella enheter, särskilda beslutade strategier för 
internationellt och europeiskt arbete, samt en tjänsteman var, som är 
stationerade i West Swedens kontor i Bryssel. Kännedomen och kunskapen om 
varandras arbetssätt och prioriteringar tycks inte vara speciellt omfattande. En 
konsekvens av detta kan vara att man bör öka utbytet och samarbetet mellan 
varandra. Även för Västra Götalandsregionen specifikt nämns behovet av 
större samordning mellan de fyra kommunalförbunden som finns i Västra 
Götalandsregionen. Relationen mellan Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs stad borde också förbättras enligt rapporten. Bland annat 
poängteras vikten av gemensamma positionspapper i aktuella EU-frågor.  

I beskrivningen av West Sweden som organisation betonas organisationens 
goda renommé. Att man utvecklat stort förtroende och ”inte varit föremål för 
starka ifrågasättanden från sina medlemmar, media eller andra intressenter och 
aktörer”.  

5.2.5 Summering av Johanssons rapport 
Sammanfattningsvis kan sägas att i Kent Johanssons rapport framträder, föga 
förvånande, ett tydligt Västra Götalandsperspektiv, vilket inbegriper vikten av 
att Västra Götalandsregionen tar ett ansvar för att driva egna frågor i relation 
till EU. Rapporten presenterar en betydligt djupare omvärldsanalys är tidigare 
utredning. Rapporten betonar Europa 2020-strategins betydelse för ett ökat 
regionalt engagemang i EU. Vidare beskrivs EU ha en komplex och ”rörig” 
arkitektur (sammansatt fusion), som kräver ett strategiskt och långsiktigt arbete 
där olika kanaler för påverkan ska kunna exploateras. Nationella kanaler, 
och/eller SKL:s Brysselkontor kan vara möjliga att använda, men de kommer 
aldrig att kunna representera Västra Götalandsspecifika intressen, utan 
regionen måste ta ansvar för sitt eget öde. För ett långsiktigt, systematiskt och 
kontinuerligt påverkansarbete behövs tillgång till en plattform i Bryssel. Hur 
den bör utformas är dock en öppen fråga.  

Perspektivet i rapporten är starkt fokuserat på upload-aktiviteter i förhållande till 
policyutformning på EU-nivå. Rapporten betonar också behovet av ett 
proaktivt förhållningssätt och institutionell anpassning till utvecklingen inom 
EU. Rapporten efterlyser ett starkare engagemang från regionala 
organisationer. Samtidigt så identifierar rapporten brister i samordning och 
samsyn vad gäller EU-relaterade frågor. 
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Summering av Johanssons rapport i punktform 

 Rapporten bekräftar den skiljelinje som kan skönjas i Svahns utredning 
mellan regionala organisationer (inklusive Göteborgs stad) och 
kommuner beträffande intressen i relation till West Sweden, i form av 
intressebevakning/företrädarskap samt projektverksamhet.  

 Rapporten utvecklar jämförelsen vidare och väljer att visa på likheter 
och olikheter också mellan de ”fyra stora” medlemsorganisationerna. 
Rapporten menar att Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har 
liknande intressen i och med att båda har specifika internationella 
strategier, internationella enheter samt varsin person som är verksam i 
Bryssel.  Region Värmland och Region Halland saknar båda en 
internationell strategi, har ingen specifik internationell enhet utan enbart 
varsin ansvarig tjänsteman samt saknar egen representation i Bryssel. 
För första gången uttrycks i dokumenten en konfliktlinje mellan de olika 
regionala organisationerna om hur ett institutionellt stöd för regionens 
relation till EU bör utformas. 

 I rapporten antyds att det förekommer kritik mot hur West Sweden 
sköter uppgiften som intressebevakare, åtminstone från Göteborgs stad 
och Västra Götalandsregionen. 

 Rapporten ser, i likhet med Svahns utredning, brister i crossload-
dimensionen, i och med att de olika medlemsorganisationerna i West 
Sweden inte har en samsyn för hur EU-frågor bör hanteras. 

5.3 Arbetsgruppens diskussionsunderlag och styrelsens remiss 
Efter att Christer Svahns utredning presenterats på årsmötet den 20 maj 2011, 
och Kent Johansson genomfört sin rapport, beslutar styrelsen för West Sweden 
att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av fyra centrala tjänstemän från de tre 
regionala organisationerna samt Göteborgs stad, med uppgift att fundera på ett 
ägaruppdrag till West Sweden med utgångspunkt i tidigare utredningar.  

Arbetsgruppens börjar med att fastställa att det förekommer en stor variation 
hur kommunerna och de regionala organisationerna i Västsverige uppfattar att 
EU-frågor bör hanteras. Gruppen pekar på att det föreligger stora skillnader i 
kommunstorlek och ekonomisk styrka mellan medlemsorganisationerna. Även 
ambitionsnivån mellan ägarorganisationerna varierar stort, och de uppfattar 
följaktligen olika behov av funktionellt stöd från West Sweden. Gruppen 
konstaterar också att de tre regionala organisationerna valt olika former för 
samverkan mellan regionen och kommunerna. Utgångspunkterna för att 
utveckla en gemensam syn på West Swedens framtida inriktning och 
organisation ter sig inte så enkel (IP1). 
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Det arbetsgruppen väljer att ta med sig från Christer Svahns utredning är: dess 
uppdelning mellan funktionerna intressebevakning och projektverksamhet; 
behovet av att analysera hur den kunskaps- och intresseförmedlande 
funktionen bör se ut; idén att Brysselkontoret bör vara en plattform för alla 
medlemsorganisationerna; efterfrågan tydliga prioriteringar samt att reda ut hur 
rollerna för företrädarskap bör fungera (IP1). 

Från Kent Johanssons rapport väljer de att komplettera med tre element: att 
undersöka möjligheten att utveckla mer gemensamma arbetssätt mellan de tre 
regionerna och Göteborgs stad; behovet av en bättre förankrad 
planeringsprocess som bör stämmas av mot de regionala tillväxtstrategierna 
samt vikten av tydligt definierade begrepp (IP1). 

Arbetsgruppens uppdrag är, att mot denna bakgrund, arbeta fram ett 
gemensamt förslag om West Swedens framtida verksamhet som under hösten 
presenteras och förankras på ett antal dialogmöten med representanter från 
olika medlemsorganisationer. Därefter skall underlaget bearbetas av West 
Swedens styrelse för att slutligen lägga ett förslag till den ordinarie stämman i 
maj 2012. 

Diskussionsunderlagets sammanfattning är strukturerad efter de fyra 
områdena: projekt, Bryssel, finansiering och ledning. I arbetsgruppens 
diskussionsunderlag blir skillnaden i uppfattningar och attityder till hur West 
Sweden bör utformas allt tydligare. Det handlar framförallt om två frågor där 
medlemmarnas uppfattningar och attityder skiljs åt. För det första på frågan 
om vad regional representation är och hur ett företrädarskap skall utövas. För 
det andra om vad som bör vara West Swedens kärnverksamhet och var dess 
verksamhet primärt bör vara lokaliserad. Nedan presenteras hur dessa frågor 
diskuteras i arbetsgruppens diskussionsunderlag. 

5.3.1 Om företrädarskap, Brysselverksamheten 
Den stora frågan rör i vilken mån West Sweden kan/ska kunna företräda och 
representera medlemsorganisationerna i relation till EU. Det är framförallt 
Göteborgs stad som ifrågasätter West Swedens möjlighet att kunna företräda 
Göteborg inom ramen för ”varumärket” West Sweden. Kort sagt, när 
Göteborgs stad genomför olika lobbyinsatser i Bryssel så vill man att 
Göteborgs flagga skall stå på bordet och inte West Swedens (IP3). Det är en 
viktig anledning till att Göteborg anställde en egen tjänsteman i Bryssel med 
uppgift att driva Göteborgsspecifika frågor (IP4). Göteborgs stad har drivit 
denna hållning konsekvent (IP1). Västra Götalandsregionen har inte varit lika 
tydlig i sin hållning i denna fråga. Från tjänstmannahåll har man drivit en 
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uppfattning som liknar Göteborgs, men det politiska stödet har inte alltid 
funnits där (IP1). 

Även om Västra Götalandsregionen har en egen tjänsteman placerad i Bryssel 
sedan 2010, så förekommer olika uppfattningar och attityder inom Västra 
Götalandsregionen hur man bäst hanterar upload-orienterade aktiviteter som 
intressebevakning och företrädarskap. I sammanfattningen över dialogmötena 
blir de olika uppfattningarna tydliga (Engelbrektsson 2011). 
Kommunalförbunden Skaraborg och Fyrbodal uttrycker att de föredrar West 
Sweden som sin representant tillsammans med Västra Götalandsregionen. 
Sjuhärad kommunalförbund skickar en skrivelse till West Sweden två dagar 
efter deras dialogmöte med arbetsgruppen där de ställer sig ”ytterst tveksamma 
till det förslag om nytt koncept för Brysselplattform som tagits fram” 
(Sjuhärads kommunalförbund 2011). Argumentet är att de ser förslaget som 
håller på att växa fram som ett hot mot West Swedens existens, och att det 
riskerar att splittra organisationen. Ett talande citat presenteras här i sin helhet.  

”Direktionen ställer sig frågande till den slutledning som dras av 
utredningen. Om förslaget antas är Direktionens farhåga att det leder till 
att West Sweden läggs ner. Förslaget leder till splittring och försvagar 
West Swedens medlemmar i Bryssel. Storleken på organisation med 
hänvisning till hur många invånare som företräds har betydelse i Bryssel. 
West Sweden har på det sättet försvagats då Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen startat egna kontor på plats” (Sjuhärds 
kommunalförbund 2011).  

Den fjärde av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionen, är av en annan åsikt, och menar att ett företrädarskap 
måste kopplas till en politisk församling. Man konstaterar kort att West Sweden 
därmed inte kan utöva företrädarskap i EU. Västra Götalandsregionens åsikt, 
så som den presenteras i sammanfattningen, är att eftersom regionen har 
ansvar för det regionala utvecklingsuppdraget, är det regionen som företräder 
hela regionen i dessa frågor. Men ställer sig positiv till samarbete genom ett 
gemensamt kontor i Bryssel.  

Det är framförallt från tjänstemannahåll inom Västra Götalandsregionen som 
det förordats ett tydligare eget företrädarskap (IP6). Från politiskt håll har det 
varit angeläget att hålla samman hela Västra Götalandsregionen, inte minst på 
grund av en uppfattning om att i ett Europaperspektiv är det viktigt att det 
finns en viss tyngd bakom regionala påverkansförsök. De relativt små 
regionerna i Sverige anses ha svårt att få gehör för sina frågor i den europeiska 
regionala konkurrensen (IP2, IP3). Den politiska utmaningen i Västra 
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Götalandsregionen handlar i sammanhanget om att hålla ihop hela regionen 
där mindre kommuners uppfattning om hur EU-relaterade frågor bäst hanteras 
skiljer sig från Göteborgs stad, den största kommunen i regionen, som 
omdefinierat synen på regionalt handlande i EU-relaterade frågor i riktning 
mot upload-orienterade aktiviteter.   

Region Hallands uppfattning som den presenteras i diskussionsunderlaget, är i 
likhet med Göteborgsregionen, att eftersom Region Halland har blivit en 
regionkommun med ansvar över det regionala utvecklingsuppdraget så är det 
regionens uppgift att representera regionen i Bryssel (Engelbrektsson 2011). 

Region Värmlands uppfattning presenteras som, ”Värmland ser nuvarande 
modell som en funktionell lösning så länge både Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs stad är aktiva medlemmar i West Sweden. Det finns dock skäl att se 
över hur den regionala dimensionen kan stärkas i Bryssel” (Engelbrektsson 
2011). Denna skrivning skiljer sig från den sammanställning av dialogmötet i 
Värmland som skickades in till arbetsgruppen den 30 oktober 2011. Där står, 
”[o]m VGR och Göteborg stad väljer att bedriva en egen verksamhet i Bryssel 
finns anledning att diskutera WS framtida existens. Då är det också relevant att 
fundera på alternativa lösningar, t ex en egen verksamhet eller samverkan med 
andra regionkontor eller intresseorganisationer som t ex SKL”.  Det 
Värmländska dialogmötet menar att West Sweden fungerar bra som det har 
gjort hittills och att både projektverksamhet och intressebevakning behövs 
eftersom de mindre kommunerna inte har resurser att klara detta på egen hand. 
Däremot finns anledning att se över hur organisationen bedrivs, organiseras 
och finansieras (Christensen 2012). 

I diskussionsunderlaget blir det uppenbart att det förekommer stora skillnader i 
uppfattningar och attityder om hur regional representation och företrädarskap 
skall förstås och utövas mellan de olika ägarorganisationerna; såväl som inom 
de olika regionala organisationerna. Men även om synen skiljer sig hur ett 
företrädarskap skall förstås är alla eniga om att om lobbyverksamhet ska ske i 
Bryssel så skall det finnas en tydlig och klar avsändare. Dessutom ser samtliga 
vikten och nyttan av samverkan i Bryssel för att kunna få större genomslag 
(Engelbrektsson 2011). 

5.3.2 Om West Swedens kärnverksamhet 
Den andra kritiska frågan handlar om vilken West Swedens kärnverksamhet 
bör vara och var dess kontor och vd bör vara placerad. Gruppen konstaterar 
att West Sweden har en gedigen kompetens och en väl inarbetad metod för att 
utveckla EU-projekt på kommunal nivå, vilket bör vara West Swedens 
kärnverksamhet, menar arbetsgruppen. Detta är en ståndpunkt som framförallt 
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drivs av Göteborgs stad och Västragötalandsregionen (IP1). Man menar dock 
att West Swedens arbete med projektverksamheten kan bli bättre. Det är 
framförallt tre aspekter som bör diskuteras enligt arbetsgruppen. För det första 
att West Swedens arbete med projektutveckling i högre grad bör integreras 
med regionernas utvecklingsarbete, och då i första hand de regionala 
tillväxtprogrammen och utvecklingsplanerna. För det andra så bör det beaktas 
att allt fler kommuner utvecklar sin egen kompetens på projektområdet, vilket 
gör att det finns ett behov av en bredare dialog om vilka förändringar i 
projektverksamheten som kan bidra till effektivare utnyttjande av EU:s 
projektmedel. För det tredje föreligger en viss tveksamhet huruvida denna 
verksamhet som West Sweden erbjuder kanske bäst skulle kunna 
tillhandahållas av fristående konsulter, och att det rent av handlar om att denna, 
av offentliga medel finansierade verksamheten, snedvrider konkurrensen på 
konsultmarknaden (Engelbrektsson 2011). 

Vad gäller West Swedens lokalisering menar arbetsgruppen att det ses som 
viktigt att utveckla Brysselkontoret i riktning mot en mer öppen plattform för 
fler aktörer i Västsverige som upplever att de behöver en närvaro i Bryssel. I 
slutsatserna eftersträvas en modell där ägarorganisationerna i första hand 
uppträder i eget namn men samarbetar vad gäller administrativa resurser och 
kan samverka i de frågor de finner behov av samverkan. Arbetsgruppens 
förslag är att West Swedens verksamhet bör koncentreras mot att tillhandahålla 
ett administrativt stöd för dessa påverkansförsök, och att fortsätta utveckla 
projektutvecklingsfrågorna. Man föreslår alltså att ”varumärket” West Sweden 
bör tonas ned. I och med att arbetsgruppen föreslår en nedtoning av 
”varumärket” West Sweden i Bryssel, anser man att West Swedens vd bör 
placeras vid Göteborgskontoret, där även huvuddelen av personalen är 
verksam (Engelbrektsson 2011). 

Summering av diskussionsunderlagets bidrag 

 Konflikten mellan olika uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor blir allt tydligare. Uppfattningar och 
attityder skiljer sig åt mellan West Swedens medlemsorganisationer, 
såväl som inom de olika regionala organisationerna. Den konfliktlinje 
som framträder i Kent Johanssons rapport där Västra 
Götalandsregionen (inklusive Göteborgs stad) uppfattas ha ett mer 
upload-orienterat förhållningssätt, i relation till Region Halland och 
Region Värmland, blir även den alltmer tydlig och uttrycks bland annat 
genom svårigheterna att enas om ett gemensamt förslag. 
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 Skiljelinjen handlar om olika syn på vad ett regionalt företrädarskap 
innebär och hur det bör utövas samt hur projektverksamheten ska 
hanteras. 

 Intressant är den helomvändning som nu gjorts. I Svahns utredning 
betonas Brysselverksamheten och intressebevakning som West Swedens 
viktigaste uppdrag. I arbetsgruppens diskussionsunderlag förordas 
istället projektverksamheten. I Svahns utredning antyds att 
Göteborgskontoret kanske till och med kan läggas ned. I 
arbetsgruppens förslag ligger istället en nedtoning av Brysselkontorets 
verksamhet och ”varumärket” West Sweden. Som en direkt följd av 
detta förslås att vd placeras i Göteborg. 

 Dialogmötena verkar inte ge ett speciellt starkt stöd åt arbetsgruppens 
förslag att projektverksamheten skall utgöra kärnverksamheten för West 
Sweden.  

 Det förefaller som det finns ett visst stöd för att West Sweden skall 
bedriva lobbyverksamhet, men i så fall skall det vara med tydligt 
politiskt mandat och med en tydlighet om vem som företräds. Det 
verkar inte finnas ett stöd för att West Sweden skall kunna företräda det 
gemensamma territoriet i eget namn.  

 Nu kritiseras öppet att Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen 
valt en egen representation i Bryssel, då detta anses ha splittrande effekt 
på West Sweden. 

 Avseende placeringen av vd ges en splittrad bild. Men hur man ställer 
sig i frågan anses avspegla vilken syn man har på West Swedens 
kärnverksamhet. 

5.4 West Swedens styrelses remiss 
Den 20 februari 2012 skickar West Swedens styrelse ut en remiss till 
medlemsorganisationerna där man presenterar ett förslag om West Swedens 
framtida inriktning och organisation och efterfrågar synpunkter från 
medlemmarna på detta förslag. Styrelsen sätter därmed ner foten i diskussionen 
om West Swedens framtida inriktning och organisation.  

I syftesbeskrivningen i styrelsens remiss nämns nu ingenting om behovet av en 
kravprofil för rekrytering av en ny vd, istället är det den förändrade 
omvärldsbilden som är anledningen till att en översyn av West Swedens 
verksamhet anses nödvändig. Mot bakgrund av de tidigare utredningarna 
redovisas ett antal förslag under rubrikerna: projektverksamheten, 
Brysselverksamheten samt medlemsavgift. Syftet med remissrundan är att få in 
synpunkter som kan ligga till grund för förslag på förändring av inriktning och 
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eventuella stadgeändringar för West Swedens verksamhet (West Sweden 
2012a). 

Intressant är att vad gäller projektverksamheten och medlemsavgifterna lämnas 
dock inga förslag till förändringar. Projektverksamheten fungerar bra, men 
styrelsen har ”för avsikt att arbeta med att förbättra rapportering, analys och 
uppföljning av projektverksamheten i syfte att stödja, stärka och vidareutveckla 
densamma”. Det som är av betydelse är att remissen, likt arbetsgruppens 
diskussionsunderlag, utmålar projektverksamheten som West Swedens 
kärnverksamhet. Om medlemsavgifterna konstateras bara kort att man inte har 
några förslag på förändringar. Styrelsen vill veta hur medlemmarna ställer sig i 
denna fråga. Remissen följer i stort arbetsgruppens diskussionsunderlag. 

I brist på förändringsförslag gällande projektverksamheten och 
medlemsavgiften är det nu Brysselverksamheten som sätts i skottgluggen. 
Styrelsen föreslår att West Swedens vd skall placeras i Göteborg, eftersom 
West Sweden har sitt säte i Sverige ska även vd vara placerad där. West 
Swedens vd skall kunna representera enskilda medlemmar på uppdrag, men 
bara då det finns ett tydligt politiskt mandat. Samtidigt slår man fast varje 
medlems enskilda rätt att representera sig själv i enskilt namn. Om en medlem 
vill ha hjälp med påverkansuppdrag skall West Sweden kunna bidra med det. 
Styrelsen föreslår att Brysselkontoret görs om från ett formellt 
representationskontor till ett ”Västsveriges Hus” som är öppet för medlemmar 
såväl som andra regionala aktörer som universitet och regionalt näringsliv. 
Vidare så räknas ett antal funktioner upp som man menar är uppgifter som 
skall ligga på West Swedens Brysselkontor. Dessa är: att erbjuda kontor och 
administrationshjälp till medlemmarna; att agera ”dörröppnare” för grupper 
och enskilda som så önskar; att svara för regelbunden informationsförmedling 
samt omvärldsbevakning för medlemmarnas räkning.  

I ett inslag i P4 Göteborg den 21 februari 2012 intervjuas Helene Odenljung 
(fp), styrelsemedlem i West Sweden och kommunalråd i Göteborgs stad, med 
anledning av att styrelsen föreslår att placera West Swedens vd i Göteborg 
istället för i Bryssel (P4 Göteborg 2012). Reportern ställer frågan om den 
föreslagna flytten har att göra med att styrelsen vill ha vd under ”uppsikt”. 
Helene Odenljung svarar att det framförallt handlar om att styrelsen vill att 
West Swedens skall arbeta på ett annat sätt och då skall vd placeras i Göteborg, 
men också kunna vara i Bryssel ibland, när så behövs. Hon avslutar, ”det är 
ingen stor dramatik i detta egentligen tycker jag”. (P4 Göteborg 2012) 

Summering av West Swedens styrelses remiss 
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 Tre områden lyfts fram i remissen men inga större förändringar föreslås 
i två av dessa, mer än att man poängterar att projektverksamheten skall 
ses som kärnverksamhet i enlighet med arbetsgruppens 
diskussionsunderlag. 

 Förändringsförslagen som läggs handlar om Brysselverksamheten som i 
enlighet med arbetsgruppens förslag bör tonas ned och vd bör placeras i 
Göteborg. Brysselkontorets representationsfunktioner skall tas bort. 
Men om enskild medlem vill ha stöd skall det gå att få. 

5.5 P4 Göteborgs granskning av West Sweden 
För att förstå Odenljungs kommentar i radio P4 Göteborg ovan så måste vi 
backa bandet ett par månader. Under mellandagarna 2011 inleder P4 Göteborg 
en granskning av West Swedens verksamhet. Reportrarna Samir Bezzazi och 
Lars-Göran Svensson påbörjar en djupare granskning av West Sweden och 
specifikt hur Brysselkontoret fungerar. En granskning som pågår under vintern 
och våren och som resulterat i att reportrarna nomineras till utmärkelsen 
Guldspaden, i kategorin lokalradio, som varje år delas ut av Föreningen 
Grävande Journalister102. Sammanlagt publiceras ca 20 inslag om West Sweden 
under denna tid (P4 Göteborg 2012). Mediebevakningen påverkar den politiska 
diskussionen om West Swedens framtid eftersom allvarlig kritik riktas mot hur 
speciellt Brysselkontoret skött verksamheten som är en skattefinansierad 
verksamhet. Granskningen kommer lägligt för de som vill tona ned West 
Swedens profil i Bryssel. Här kommer inte någon djupanalys av dessa inslag 
presenteras, inte heller någon form av värdering av dessa avslöjandens relevans 
annat än att jag väljer att beskriva det huvudsakliga innehållet för att visa på 
dess potentiella politiska betydelse för det politiska samtalet och enskilda 
politikers ställningstaganden till EU-arbete i allmänhet och West Swedens 
verksamhet i synnerhet.  

Granskningen under denna period fokuserar på två övergripande frågor. Hur 
ekonomin har hanterats och vilken nytta medlemsorganisationerna egentligen 
har haft av West Sweden. I det inledande inslaget på morgonen den 27 
december 2011 refereras till den pågående översynen av West Swedens 
verksamhet. Man ställer den retoriska frågan om det kan vara en tillfällighet att 
denna granskning inleds samtidigt som två starka profiler lämnar sina poster, 
Göran Johansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs stad tillika 
styrelseordförande i West Sweden samt West Swedens vd Kjell Pettersson. I 
inslaget hävdar Kjell Pettersson att West Sweden är en framgångssaga och att 

                                              
102 Man vann dock inte priset, som 2011 gick till Pernilla Arvidsson och Rebecka Montelius från SR 
Jönköping (Föreningen grävande journalister 2012). 
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man dragit in drygt en miljard kronor till sina medlemmar. Reportern avslutar 
inslaget med att konstatera att siffran en miljard kronor verkar vara en grov 
överskattning av vad West Sweden åstadkommit, samt att P4 Göteborgs 
granskning visat att Kjell Pettersson som vd har en mycket hög lön och att 
bolaget dessutom betalat privata utgifter för Kjell Pettersson. P4 Göteborg 
återkommer till dessa två spår flera gånger under granskningen. 

Det ekonomiska spåret berör den höga lönen och vidföljande förmåner till 
West Swedens vd Kjell Pettersson som enligt uppgift uppgår till totalt ca 
250 000 kronor per månad103. Dessutom kritiseras hur man använder den 
speciella konstruktionen av West Sweden, som en ideell förening med två 
dotterbolag, ett i Sverige och ett i Belgien. Förutom de personliga förmånerna 
ger granskningen en bild av en vidlyftig representation, där stora mängder 
alkohol, och dyra middagar betalas av skattemedel, samtidigt som det inte går 
att tydligt visa på vilka som deltagit i representationen eller vad den syftat till. 
Notorna med alkohol har West Swedens ledning valt att ta på det belgiska 
bolagets bekostnad, vilket gör det extra svårt att kontrollera. Senare i 
granskningen framkommer att Kjell Pettersson låtit bolaget betala 
medlemavgift vid en exklusiv herrklubb i Göteborg samt parkerings- och 
fortkörningsböter. En ytterligare omständighet som lyfts fram är att Kjell 
Pettersson under sina år som vd för West Sweden lyft en 13:e månadslön, med 
hänvisning till belgisk lag104. P4 Göteborg låter tidigare överåklagare Sven-Erik 
Alhem kommentera uppgifterna som granskningen lyft fram. Hans kommentar 
är att ”det är alldeles klart att detta kommer att vara av intresse både för 
skattemyndigheten och för de brottsbekämpande myndigheterna, men jag vill 
inte sitta och döma i straffrättsligt hänseende så här på lösa boliner men det är 
väl värt en granskning, det är alldeles uppenbart”.  

Det andra spåret i granskningen rör den eventuella nytta som West Sweden 
levererar till sina medlemmar. Granskningen definierar nytta i princip som 
nytta i form av pengar och aktivt stöd för utvecklandet av kommunala projekt, 
och handlar inte om nytta i relation till den intressebevakande funktionen. Det 
är framförallt den siffra på totalt drygt en miljard kronor som Kjell Pettersson 
nämner i det första inslaget som fått reportrarna att ställa sig frågan om detta 
verkligen stämmer. Den exakta summan är svår att ta reda på eftersom det är 
kommunernas ansvar att katalogisera sina projektmedel. I ett senare inslag har 
siffran som West Sweden uppger minskat till totalt drygt en halv miljard, men 
den siffran handlar om det totala projektvärdet i de projekt som Västsvenska 

                                              
103 I denna siffra räknar man, förutom en månadslön på 150 000 kronor, in alla förmåner som Kjell 
Pettersson får, som pensionsåtaganden samt hyra av ett hus i Bryssel.  
104 Som senare visar sig handla om ett kollektivavtal (IP6). 
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kommuner varit inblandade i. Den summan skall delas med andra kommuner, 
och projektpartners, i Europa. I ett inslag den 29 december 2011 så menar 
reportrarna att av de 220 miljoner kronor som West Sweden redovisar att de 
varit lyckosamma med att dra in till svenska kommuner de senaste tre åren så 
får kommunerna bara 25 miljoner kronor (P4 Göteborg 2012). I följande inslag 
visar dessutom granskningen att i några av de projekt som West Sweden tar 
upp som lyckosamma, menar de inblandade kommunerna att West Sweden 
inte varit med över huvud taget, utan att West Sweden far med osanning i syfte 
att framstå i bättre dager än vad som är fallet. Detta förnekas av West Sweden. 

I de avslutande inslagen under perioden redovisas vilka åtgärder som West 
Swedens styrelse vidtagit i relation till den granskning som P4 Göteborg gjort. 
Dels aviseras förändringar i regelverk rörande representation och 
alkoholförtäring vid styrelsemöten. Dels inleds en revision och granskning av 
West Swedens dotterbolag. Revisionen handlar om att avgöra om avsteg har 
gjorts i relation till de avtal som ingåtts samt om så är fallet, om en 
polisanmälan skall lämnas in.  

Som man förstår är det rimligt att anta att denna granskning av West Sweden 
har stor politisk betydelse och att den påverkar diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation. Att den påverkar är troligt, men i vilken 
grad är närmast omöjligt att avgöra. I vilket fall är det viktigt att ha denna 
granskning i åtanke i den fortsatta bedömningen av olika uppfattningar och 
attityder om regional handlande i EU-relaterade frågor som uttrycks i 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation.  

5.6 Reaktionerna på styrelsens remiss 
I och med att styrelsen presenterar sitt förslag på West Swedens framtida 
inriktning och organisation genom remissen den 20 februari 2012, går 
diskussionerna in i ett nytt skede. Nu finns ett mer konkret förslag att ta 
ställning till. En intensiv period med diskussionerna inleds där medlemmarna 
utvecklar sina uppfattningar om West Swedens framtid. Man skall ha i åtanke 
att när remissen skickas ut har P4 Göteborgs granskning av West Swedens 
verksamhet (se ovan) pågått en tid, vilket kan antas spela en viss roll för de 
uppfattningar och attityder som medlemmarna ger uttryck för.  

Det visar sig allt svårare att komma överens mellan de fyra större 
medlemsorganisationerna om West Swedens framtid. Olika uppfattningar och 
attityder hos de ”fyra stora” blir nu allt tydligare. Även bland de mindre 
medlemsorganisationerna blir skiljelinjerna tydligare, även om en majoritet av 
de mindre kommunerna anammar förslaget om att göra projektverksamheten 
till en kärnverksamhet.  
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På ett övergripande plan kan man säga att Region Halland ställer sig relativt 
nära remissens förslag och uttrycker liknande uppfattningar om West Swedens 
framtid. För Region Värmlands del ställer man sig mycket kritisk till remissen 
och menar att den ”gått för långt i förändringsivern” (Region Värmland 2012a). 
När en enig regionstyrelse för Västra Götalandsregionen skickar in sitt yttrande 
på remissen så slår det ner som en bomb. Den politiska ledningen gör nu helt 
om och förordar en nedläggning av organisationen mitt under pågående 
remissomgång (IP1). Dagen efter att Västra Götalandsregionens yttrande om 
förslag på nedläggning gjorts offentlig beslutar en enig kommunstyrelse i 
Göteborg stad att Göteborg tänker lämna West Sweden. De lämnar därmed 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation för att 
istället utveckla sitt eget Brysselkontor (P4 Göteborg; IP4). Västra 
Götalandsregionen får utstå mycket kritik, inte minst från Västra 
Götalandsregionens mindre kommuner. Även om Västra Götalandsregionen 
förordar en nedläggning i yttrandet så gör de inte som Göteborgs stad och 
aviserar ett ensidigt utträde, utan väljer att stanna kvar i organisationen och 
fortsätta dialogen om West Swedens framtid, en tid framöver. 

5.6.1 Medlemsorganisationernas svar på styrelsens remiss 
Under senvinter, och tidig vår, år 2012 kommer sammanlagt 57 yttranden på 
styrelsens remiss in till West Sweden.105 

Av West Swedens 72 medlemmar är det 15 som avstår från att skicka in eget 
yttrande. Detta kan ha olika skäl. För Region Värmlands del utarbetas tidigt ett 
eget yttrande på remissen (Region Värmland 2012b). Den presenteras och 
diskuteras under ett möte med kommunstyrelsernas ordförande i de 
värmländska kommunerna vid Karlstads Airport den 24 februari 2012. I ett 
utskick till samtliga kommuner i Värmland preciseras tre olika sätt som de kan 
välja att hantera frågan: För det första kan man välja att lämna ett skriftligt 
besked till Region Värmland att man ställer sig bakom regionens yttrande. För 
det andra kan man välja att använda Region Värmlands yttrande som sitt eget. 
För det tredje kan varje kommun som vill, skriva ett eget yttrande och skicka 
till West Sweden. Av Värmlands 16 kommuner väljer åtta det första 
alternativet106. Fyra kommuner väljer att använda Region Värmlands yttrande 
som sitt eget107. Avslutningsvis så är det fyra kommuner som väljer alternativ 
tre, det vill säga att skicka in ett eget yttrande108. I Region Halland skickar 
samtliga fem medlemskommuner in ett eget yttrande utöver det yttrande som 
                                              
105 West Sweden räknar upp 58 remissvar på sin hemsida, men då räknar de med yttrandet från 
Sjuhärads kommunalförbund (2011) som är daterat 20 november 2011. 
106 Dessa åtta är: Arvika, Eda, Grums, Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne samt Årjäng. 
107 Dessa fyra är: Forshaga, Hammarö, Karlstad samt Torsby.  
108 Dessa fyra är: Filipstad, Kristinehamn, Storfors samt Säffle. 
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regionen skriver i sitt namn. I Västra Götalandsregionen är det sju kommuner 
som avstår från att skicka in eget yttrande.109 

Den generella bilden av remissvaren är att de visar på en stor variation av 
uppfattningar och attityder om West Swedens framtida inriktning och 
organisation. En klar majoritet uttrycker dock en generellt positiv attityd till 
kontorets verksamhet. Men avvikande meningar finns. Att kritik mot West 
Sweden förs fram innebär dock inte att man är kritisk till regioners och 
kommuners EU-arbete i sig, utan ifrågasätter snarare i vilken mån West 
Sweden i dess nuvarande och föreslagna form når upp till de kravbilder som 
man ställer på organisationen.  

I det följande redogörs först för de tre regionernas yttrande på remissen. 
Därefter görs en mer systematisk sammanställning av de olika uppfattningar 
som framkommer i övriga medlemmars remisser.  

Region Hallands yttrande 
Region Halland ser mycket positivt på att arbetet med en översyn av West 
Swedens organisation och framtida inriktning inletts. Regionen menar att en 
förändring är önskvärd, och ställer sig bakom den omvärldsanalys som ligger 
till grund för förslagen. Det vill säga att kunskapen om EU har ökat och att 
behovet av information inte är lika viktigt som tidigare. Dessutom betonas att 
Region Halland omvandlats till en egen regionkommun med tydligt ansvar över 
de regionala utvecklingsfrågorna. Regionen ställer sig även positiv till att ange 
projektverksamheten som kärnverksamheten för West Sweden, samtidigt som 
man vill öka effektiviteten och se över i vilken mån avgiftsfinansiering av West 
Swedens verksamhet kan utvecklas, i och med att medlemsorganisationerna 
anses ha varierade behov av funktionellt stöd från West Sweden. 

I Region Hallands yttrande ges omvandlingen till en regionkommun, 2011, en 
stor betydelse. Som en konsekvens anses det viktigt att poängtera det specifika 
ansvar som regionen har för att företräda regionen inom ramen för det 
regionala utvecklingsuppdraget. Även om vikten av ett eget företrädarskap 
betonas så poängteras samtidigt betydelsen av ett gott samarbete mellan 
Västsvenska politiska kommuner och regioner. Region Halland stöder förslaget 
om att tona ned West Swedens roll som representationskontor och förordar 
istället förslaget om att utveckla kontoret mot en gemensam plattform för 
samordning och samarbete. Därför ställer man sig även bakom förslaget att 
flytta vd till Göteborgskontoret (Region Halland 2012). 

                                              
109 Dessa sju är: Färgelanda, Grästorp, Munkedal, Orust, Skara, Uddevalla samt Ulricehamn. 
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Sammanfattningsvis är det svårt att se en avvikande mening från Region 
Halland i deras yttrande över remissen. Man följer i stora drag styrelsens 
resonemang.  

Region Värmlands yttrande 
Om Region Hallands yttrande är en tämligen kortfattad historia som i stort 
följer remissens förslag redovisar Region Värmland en mer genomarbetad 
kritik av styrelsens remiss. Yttrandet inleds med att ställa remissen i relation till 
den diskussion som fördes under årsmötet i Sunne den 20 maj 2011, och 
konstaterar att remissen ”är okänslig visavi den skrivning som då 
presenterades”; det vill säga Christer Svahns utredning. Region Värmland 
ställer sig bakom behovet av en översyn men menar att remissen ”gått för långt 
i förändringsivern”. Yttrandet betonar behovet av en sammanhållen 
verksamhet, som visar solidaritet med mindre och resurssvaga kommuner. 
Samtidigt ställer sig regionen öppen och positiv till att större och resursstarka 
medlemmar stärker sin egen intressebevakning. Detta behöver det inte vara ett 
problem bara det inte går ut över den gemensamma verksamheten. Yttrande 
ser det som ”olyckligt om samverkan i WS slås sönder”, och antyder en farhåga 
att om förelagda remiss går igenom, så hotas West Swedens existens (Region 
Värmland 2012a).   

I yttrandet uttrycks att West Swedens verksamhet handlar både om att arbeta 
med projektutveckling samt intressebevakning och lobbying. Båda 
funktionerna är av vikt för medlemmarna. Det handlar framförallt om 
solidaritetsaspekten; det ses som svårt om inte omöjligt för de mindre 
medlemmarna att på egen hand fånga upp de frågor som West Sweden 
hanterar. I ovanligt skarpa ordalag slås fast att ”[p]rojektverksamheten har 
aldrig varit och kommer inte att vara föreningens kärnverksamhet. 
Kärnverksamheten är i Bryssel och så måste det vara i framtiden” (Region 
Värmland 2012a).  

Därmed ses det i yttrandet som självklart att vd för West Swedens skall vara 
placerad i Bryssel och inte i Göteborg. Man kritiserar även förslaget på att vd 
skall kunna representera enskilda medlemmar på uppdrag. Med 72 medlemmar 
ses det som svårt att prioritera mellan olika medlemmars önskemål. Region 
Värmland förordar istället en modell där årsmötet varje år fastslår vilka frågor 
som West Sweden skall driva, samt där styrelsen sedan leder verksamheten 
under året. Därmed, både kan och skall, West Swedens Brysselkontor kunna 
representera medlemmarna i föreningen. Även om West Sweden anses kunna 
representera medlemmarnas gemensamma intressen så ses ingen konflikt i att 
mer resursstarka medlemmar stärker sin egen verksamhet i Bryssel med egen 
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personal. Region Värmland väljer alltså att inte kritisera att Göteborgs stad och 
Västra Götalandsregionen placerat egen personal i West Swedens lokaler 
(Region Värmland 2012a). 

Region Värmland ställer sig även kritisk till modellen om ett ”Västsveriges hus” 
i Bryssel. Om idén förverkligas riskerar det att resultera i att de resursstarka 
medlemsorganisationerna i föreningen kommer att bli ännu starkare på de 
svagares bekostnad. De som har resurser att placera kompetent personal i 
Bryssel kommer att få stora fördelar av en sådan modell. Yttrandet uttrycker en 
spänning mellan remissens modell om ett ”Västsveriges hus” – vilket handlar 
mer om ett administrativt stöd till medlemmarna – och ett 
representationskontor, med personal som är kompetent att representera eller 
företräda medlemmarnas intressen. Därmed uttrycks en implicit kritik mot att 
resursstarka medlemmar utvecklar egen verksamhet. För att balansera deras 
verksamhet behövs en gemensam verksamhet (Region Värmland 2012a). 

Sammanfattningsvis uttrycks i Region Värmlands yttrande en position där 
upload-relaterade aktiviteter bör balanseras med download-relaterade aktiviteter. 
Region Värmland betonar sammanhållning och solidaritet med resurssvaga 
medlemmar. Utifrån ett funktionellt perspektiv uttrycks ingen motsatsställning 
mellan projektverksamhet och intressebevakning. Men i yttrandet antyds en 
implicit kritik i frågan hur ett gemensamt regionalt Västsvenskt intresse ska 
kunna utvecklas. Det finns inget institutionaliserat förfaringssätt att utveckla en 
gemensamma regional agenda för Västsverige. West Swedens årsmöte och dess 
styrelse föreslås som tänkbara arenor där gemensamma intressen kan tänkas 
utvecklas. Det uttrycks därmed tydliga brister i den horisontella dimensionen så 
som den definieras i analysmodellen. Även om det saknas modeller och 
metoder att utveckla ett gemensamt västsvenskt regionalt intresse ser Region 
Värmland inga principiella hinder för detta, West Sweden bör kunna vara den 
organisation som representerar och företräder sina medlemmar gemensamt i 
Bryssel. 

Västra Götalandsregionens yttrande 
När en enig regionstyrelse för Västra Götalandsregionen förordar en 
nedläggning i sitt yttrande, skapar det stor förvirring (IP1). Ingen, eller väldigt 
få, har på förhand känt till Västra Götalands förändrade ställningstagande, och 
i och med att den största regionala organisationen förordar nedläggning mitt 
under pågående remissomgång upplevs det svårt för övriga medlemmar att föra 
en konstruktiv diskussion om West Swedens framtid. I yttrandet argumenterar 
Västra Götalandsregionen för att West Sweden tjänat ut sin roll som 
representationskontor och bör läggas ned. Hittills har West Sweden, enligt 
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Västra Götalandsregionen, fungerat väl och varit en framgångsrik organisation 
men nu anses det dags för en förändring. I bakgrundsbeskrivningen redogörs 
för den argumentation som ligger bakom beslutet att förorda nedläggning.  

Argumenten för nedläggning 
När West Sweden etablerades så skapades ett västsvenskt regionkontor trots att 
det i början av 1990-talet inte fanns några västsvenska regioner. Därmed pekar 
yttrandet på ett framsynt förhållningssätt hos dåvarande politiska eliter. Men i 
dagsläget har mycket förändrats. Västra Götalandsregionen lyfter fram att 
Region Halland och Västra Götalandsregionen blivit regionkommuner och att 
Region Värmland är ett samverkansorgan, och att dessa fått ett allt starkare 
mandat att driva regionala utvecklingsfrågor. Man pekar på den viktiga roll som 
EU spelar i detta politikområde, och att de ”tre regionerna har – var och en för 
sig – legitimitet och mandat att företräda respektive territorium gentemot EU 
och andra europeiska regioner och att agera i det europeiska 
regionsamarbetet”. Därefter radas ett antal verksamheter och händelser upp 
där Västra Götalandsregionen varit involverad; däribland etablerandet av 
Västra Götalandsregionens egna Brysselkontor (Västra Götalandsregionen 
2012).  

Projektverksamheten ses som framgångsrik, men borde idag bedrivas som en 
konsultverksamhet. Den motiverar varken West Swedens existens eller den 
relativt höga medlemsavgiften. För kunskaps- och informationsförmedling 
hänvisas kort till Europa Direkt-kontoren (Västra Götalandsregionen 2012). 

Ett gemensamt Västsvenskt regionkontor i Bryssel ses som onödigt, dyrt och 
kontraproduktivt. Framförallt lyfter yttrandet fram otydligheter i de 
representativa funktionerna i relation till EU som ett problem. Istället förordas 
att ”[o]m en kommun eller region vill driva en viss fråga är det tvärtom viktigt 
att detta görs i den kommunens/regionens eget namn” (Västra 
Götalandsregionen 2012).  

För de mindre och mer resurssvaga kommunerna i Västra Götaland ser Västra 
Götalandsregionen att man har ett ansvar att bistå dessa kommuner i specifika 
EU-frågor. I yttrandet beskrivs Västra Götalandsregionen som en 
”kommunernas region”. Det naturligaste organet för att utveckla EU-relaterade 
positioner i olika regionspecifika frågor inom Västra Götaland är Beredningen 
för hållbar utveckling, där gemensamma intressen bäst tillvaratas, enligt 
yttrandet (Västra Götalandsregionen 2012).  

I yttrandet är Västra Götalandsregionen tydlig med att alldeles oavsett vad som 
sker med West Sweden kommer det egna kontoret att utvecklas ytterligare. I 
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detta arbete förordas samlokalisering med andra aktörer från Västsverige. Detta 
kan ske i samma lokaler som nu, men i någon annan form (Västra 
Götalandsregionen 2012). 

Avslutningsvis nämns kort behovet av en god relation till Göteborgs stad och 
Västra Götalandsregionen ser även vikten av ett gott samarbete med Region 
Halland och Region Värmland (Västra Götalandsregionen 2012). 

I ett inslag i P4 Göteborg den 22 mars intervjuas Gert Inge Andersson (s), 
dåvarande regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, med 
anledning av att regionen föreslår nedläggning av West Sweden. På frågan om 
beslutet att kan ha någonting med granskningen av West Sweden som P4 
Göteborg genomfört svarar Gert Inge Andersson att det mycket väl kan vara 
så, i alla fall undermedvetet (P4 Göteborg 2012). 

Sammanfattningsvis väljer Västra Götalandsregionen i sitt yttrande att utmana 
West Sweden som organisation. Västra Götalandsregionen uttrycker en 
självbild där regionen har det specifika ansvaret att driva regionala 
utvecklingsfrågor och företräda territoriet externt i dessa frågor. Yttrandet ger 
en bild av att en förändringsprocess skett och att regionen nu är redo att axla 
detta ansvar även i EU-sammanhang. Även i Västra Götalandsregionens 
yttrande antyds en implicit kritik mot svårigheten att forma en regional agenda 
inom Västra Götalandsregionen, det vill säga brister i crossload-dimensionen. I 
yttrandet betonas behovet av att stärka förmågan att skapa en regional agenda i 
EU-relaterade frågor. Visserligen har regionen ansvaret för 
utvecklingsfrågorna, men inom regionen finns utrymme att bli bättre på att 
göra regionala prioriteringar. Samarbete med andra regioner är möjligt och 
önskvärt, men inte på bekostnad av det egna intresset. Samtidigt är regionen 
beredd att stärka den egna närvaron i Bryssel. Brysselverksamheten bör för 
Västra Götalandsregionens räkning fokusera på intressebevakning och 
påverkansarbete, och inte projektutveckling. Projektverksamheten ses inte 
längre som lika betydelsefull. I alla fall inte som en prioriterad aktivitetet för 
den regionala organisationen i relation till EU, utan bör i så fall hanteras på 
konsultbasis.  

Dagen efter att Västra Götalandsregionens yttrande publicerats beslutar en enig 
kommunstyrelse i Göteborgs stad att föreslå till kommunfullmäktige att 
Göteborgs stad skall lämna West Sweden. Att Göteborgs stad väljer att lämna 
organisationen får stor betydelse för den fortsatta diskussionen. Det var 
Göteborgs stad som först tog initiativ till West Sweden i början av 90-talet, och 
nu beslutar man att lämna organisationen. Detta betraktas av vissa som något 
av ett svek (Lundell 2013; Eriksson 2013). Göteborgs stad bidrar med en stor 
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del av den gemensamma budgeten. De ca 2,6 miljoner kronor som Göteborgs 
stad årligen betalar till West Sweden avses nu användas till att stärka det egna 
kontoret (P4 Göteborg; IP4). 

Övriga yttranden 
Av West Swedens 69 medlemskommuner väljer 54 att lämna in ett eget 
yttrande. Av dessa kan tre sållas bort direkt, i det att de inte innehåller några 
egna åsikter om West Swedens framtid. Göteborgs stad lämnar in ett blankt 
yttrande eftersom de väljer att träda ur organisationen. Alingsås kommun 
välkomnar i sitt yttrande en översyn av verksamheten men lämnar inte in 
någon egen åsikt i frågan. Falköpings kommun väljer att avvakta med 
anledning av att Västra Götalandsregionens yttrande antyder nedläggning av 
organisationen.  

Av de återstående 51 yttrandena är det en majoritet, 39 stycken, som helt, eller 
med mindre reservationer, tillstyrker styrelsens remiss. Att föreslå att West 
Swedens kärnverksamhet bör vara projektverksamheten är något som tilltalar 
mindre och medelstora kommuner. De vanligast förekommande 
reservationerna handlar om avgiften, som antingen kan sänkas om 
organisationen effektiviseras eller i alla fall bör frysas på nuvarande nivå. Man 
önskar även en precisering av vad som ingår i avgiften. Några önskar också ett 
aktivare West Sweden, och att organisationen bör kunna agera som 
projektägare vid större projekt. Enstaka röster hörs om att Brysselkontorets 
personal bör ha tidsbegränsade uppdrag. Någon ställer sig tveksam till förslaget 
att enskilda medlemmar ska kunna lägga påverkansuppdrag till West Sweden, 
då detta riskerar en situation där medlemmar tvingas lobba mot 
organisationens vd. Vidare nämner ett yttrande att man kanske borde lägga ned 
Brysselkontoret helt och hållet. Men i stort sett ställer sig dessa yttranden 
bakom styrelsens remiss. 

Av de 12 yttrande från West Swedens medlemmar som nu återstår hänvisar 
fyra Värmlandskommuner till West Swedens remiss110. De uttrycker ingen egen 
åsikt i frågan. Då återstår åtta yttranden av intresse för denna studie i och med 
att de alla i någon mån avviker från remissen. Det rör sig uteslutande om 
kommuner i Västra Götaland, varav fyra ingår i Sjuhärads kommunalförbund, 
som tidigt gick ut med hård kritik mot föreslagna förändringar i 
Brysselverksamheten.  

Sjuhärad kommunalförbund ställer sig ”ytterst tveksamma” till förslaget om 
hur Brysselverksamheten bör förändras (Sjuhärads kommunalförbund 2011). 

                                              
110 Dessa är: Hammarö, Karlstad, Kristinehamn samt Torsby. 
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Man ser en risk att organisationen splittas om förslaget får ett genomslag. För 
att vara framgångsrik i regionala påverkansförsök i EU ses storleken på 
organisationen, uttryckt som hur många invånare som företräds, som 
betydelsefull, och att West Sweden försvagats av att Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen öppnat egna kontor i West Swedens lokaler (Sjuhärds 
kommunalförbund 2011). Marks kommun hänvisar direkt till Sjuhärads 
skrivelse. Man ställer sig bakom dess slutsatser, vilken innebär att man är starkt 
kritisk till förslaget om ny Brysselplattform, och påtalar värdet av en stark och 
samlad politisk representation (Marks kommun 2012). Bollebygd och 
Herrljunga kommun, som ingår i Sjuhärads kommunalförbund, är båda kritiska 
mot föreslagna förändringar i Brysselverksamheten.  Bollebygd är framförallt 
kritisk mot förslaget om att göra om Brysselkontoret till ett ”Västsveriges hus”, 
och att representationsdelen tonas ned. ”Avsaknaden av ett gemensamt 
representationskontor i Bryssel för West Swedens medlemmar försvagar West 
Swedens ställning och därmed möjligheterna att agera som intressebevakare 
och företrädare för medlemmarna” (Bollebygds kommun 2012). Herrljunga 
”ställer sig ytterst tveksamma till det förslag om nytt koncept för 
Brysselplattform som tagits fram av utredningen”. Man menar att det riskerar 
att splittra organisationen ytterligare. ”Herrljunga kommun vill påtala värdet av 
att ha en stark samlad representation i Bryssel och ser att West Sweden ska 
stärkas ytterligare som varumärke och att Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen ska inrymmas i det gemensamma. Den politiska 
representationen som finns bör förstärkas och utvecklas mer” (Herrljunga 
kommun 2012). Herrljunga betonar funktionen av den samlade gemensamma 
representationen och antyder att det snarare är så att Göteborgs stad respektive 
Västra Götalandsregionens representationskontor som bör tonas ned. Även 
Svenljungas kommun ställer sig bakom Sjuhärads kritik. Dock med vissa 
skillnader då kommunen uttrycker en positiv inställning till 
projektverksamheten som de uppfattar – i likhet med remissen – som West 
Swedens kärnverksamhet, men är tydlig i kritiken mot föreslagna förändringar i 
Brysselverksamheten. Svenljunga kommun uppfattar det som viktigt att vd 
placeras i Bryssel. Detta ses som viktigt för att organisationen skall fungera i 
enlighet med sitt uppdrag. Kommunen betonar vikten av ett samlat västsvenskt 
engagemang och ser helst att Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
kommun är medaktörer. Detta kräver större politiskt engagemang och en 
starkare politisk representation (Svenljunga kommun 2012). 

Av Skaraborgs kommunalförbunds medlemskommuner är det tre som lämnar 
in yttranden som avviker från styrelsens remiss. Gullspångs kommun och Vara 
kommun har liknande synpunkter. Framförallt är dessa kommuner tydliga med 
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att man anser att West Swedens representationsfunktion är viktig. Båda 
kommunerna har en exakt samma skrivelse i frågan, ”West Sweden ska bedriva 
lobbyverksamhet i Bryssel för medlemmarna” (Gullspångs kommun 2012; 
Vara kommun 2012). I övrigt så ställer sig Gullspång bakom styrelsens förslag 
med tillägget att West Sweden även borde kunna fungera som projektägare vid 
stora projekt samt kunna vara behjälpliga med att skriva ansökningar 
(Gullspångs kommun 2012). Vara kommun å sin sida hänvisar till 
skrivningarna vid årsstämman den 20 maj 2011, vilka de ställer sig bakom. 
Även Vara kommun anser att West Sweden borde kunna vara projektägare, i 
synnerhet vid stora och administrativs besvärliga projekt med flera partners 
(Vara kommun 2012). En tredje kommun i Skaraborgs kommunalförbund med 
avvikande mening är Tidaholms kommun. De ställer sig visserligen positiva till 
remissens förslag i stort, men dock med tillägget att vad gäller 
Brysselverksamheten så ”vill [Tidaholms kommun] representeras av West 
Sweden”. Man ser en risk att enskilda kommuner representerar sig själva vilket 
kan leda till ”att små kommuner med små resurser får mindre utrymme” 
(Tidaholms kommun 2012). 

Av kommunerna i Göteborgsregionen är det bara Tjörn kommun som avviker 
i sitt yttrande. Kommunen ser ingen mening med att fortsätta driva West 
Sweden över huvud taget. I dagsläget har förutsättningarna förändrats i 
förhållande till hur det såg ut vid starten av verksamheten. Framförallt 
uppfattas att regionernas EU-arbete ha utvecklats över åren. I och med att 
Västra Götalandsregionen öppnat ett eget kontor i Bryssel menar Tjörn 
kommun att deras frågor bör kunna drivas genom regionens kontor istället för 
West Sweden. Därmed ser man att West Sweden har spelat ut sin roll, och i 
likhet med Västra Götalandsregionen förordas nedläggning (Tjörns kommun 
2012). 

Summering av medlemsorganisationernas svar på styrelsens remiss 

 Av genomgången av de olika yttrandena på West Swedens remiss kan 
man konstatera att det förekommer olika uppfattningarna och attityder 
om West Swedens framtida inriktning och organisation.  

 Kommunerna i Halland och Region Halland ger en tämligen likartad 
syn på West Swedens framtid. Regionen skiljer sig åt i det att man 
trycker tydligt på att de vill företräda sig själva i regionala 
utvecklingsfrågor. 

 Värmland ger en mer splittrad bild än Halland. Fyra kommuner väljer 
att lämna in Region Värmlands yttrande som sitt eget medan fyra 
kommuner ställer sig bakom West Swedens styrelses remiss.  
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 Västra Götaland visar upp en mer splittrad bild än Region Halland och 
Region Värmland.   

5.7 West Swedens årsstämmor 2012 – 2013, West Sweden läggs ned.  
Den 11 maj 2012 håller West Sweden sin årliga stämma. Under stämman driver 
Västra Götalandsregionens representant, Birgitta Losman (mp), i enlighet med 
Västra Götalandsregionens yttrande, att West Sweden borde läggas ned (IP3). 
Nedläggningskravet möter starkt motstånd, inte minst för att det uppfattas som 
ett underligt beteende att som en medlem av 72 driva ett nedläggningskrav. Det 
står alla medlemmar fritt att lämna organisationen (IP9). Det starka motståndet 
gör att Västra Götalandsregionen drar tillbaka sitt nedläggningskrav och 
organisationen lever kvar, ännu ett tag. Frågan bordläggs tills vidare. 

Vid en extra stämma den 9 november 2012 beslutar medlemmarna att ge 
styrelsen för West Sweden i uppdrag att presentera ett beslutsunderlag för West 
Swedens framtida inriktning och organisation som ska ligga till grund för ett 
beslut i frågan vid ordinarie årsstämma 31 maj 2013. En ny utredningsprocess 
om West Swedens framtid drar igång. Styrelsen tar fram ett förslag, och frågan 
bereds i de olika regionerna. West Swedens tillförordnade vd Pia Karlsson 
genomför en intervjurunda bland medlemsorganisationerna och samtalar med 
politiker och tjänstemän i frågan. Den nya utredningen sker mot bakgrund av 
att Göteborgs stad, samt ett mindre antal medlemskommuner, valt att lämna 
samarbetet. Till det skall läggas att Västra Götalandsregionen vid tidigare 
stämma aviserat en önskan att lägga ned verksamheten. Även om man senare 
tar tillbaka yrkandet om nedläggning är det rimligt att anta att det spelar en viss 
roll för vidare diskussioner. I den nya utredningen utgår styrelsen från fyra 
tänkbara scenarior för West Swedens framtid. Det första scenariot betonar 
funktioner som politisk påverkan och intressebevakning. Utgångspunkten är att 
alla medlemmar stannar kvar i organisationen. Man tänker sig en oförändrad 
personalstyrka med kontor i både Göteborg och Bryssel. Projektverksamheten 
tonas ned. I det andra scenariot fokuseras på funktioner kopplade till 
kommunal kärnkompetens och projektutveckling. Här spelar intressebevakning 
en mindre roll. Servicenivån bygger även här på oförändrat antal medlemmar 
och personalstyrka. Båda kontoren i Bryssel och Göteborg föreslås vara kvar. I 
det tredje scenariot ligger fokus på nätverksbyggande, med tyngdpunkt på 
intressebevakning och politisk påverkan. Projektverksamheten tas bort helt. 
Här tänker man sig en personalstyrka på tre personer och enbart ett kontor i 
Bryssel. Det fjärde scenariot är nedläggning av verksamheten (Karlsson 2012b). 

Dessa fyra scenarior diskuteras med lokala och regionala företrädare under 
våren 2012. Av diskussionerna framgår att en klar majoritet av medlemmarna 
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förordar scenario två. Styrelsen väljer att föreslå detta scenario för stämman, 
men ställer detta scenario mot alternativ fyra, det vill säga en avveckling av 
verksamheten (Karlsson 2012b). 

Efter att ärendet föredragits på stämman ges det inledande ordet till West 
Swedens styrelseordförande och regionstyrelsens ordförande i Västra 
Götalandsregionen Gert Inge Andersson (s). I detta inledande anförande 
meddelas att det i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) i Västra 
Götalandsregionen kommit fram att fler kommuner ämnar avsäga sig sitt 
medlemskap och att han även ”hört att Halmstad och Kungsbacka funderar i 
dessa banor”. Mot den bakgrunden har Västra Götalandsregionen beslutat att 
avsäga sitt medlemskap. 

Jag kan väl säga då från Västra Götalandsregionen så har vi ju 
hängt i hela tiden här för att se till att medlemskapen hålls uppe. 
Men när vi nu ser att allt fler medlemmar väljer att hoppa av, så har 
den internationella beredningen från vår sida sagt att vi också har 
för avsikt att avsäga oss vårt medlemskap (Andersson 2012). 

Återigen står medlemmarna i West Sweden på årsstämman inför en 
problematisk situation. Vid den ordinarie årsstämman i maj 2013 tillkännager 
Västra Götalandsregionen i sitt inledningsanförande att man ämnar avsäga sig 
sitt medlemskap, och därmed följa Göteborgs stads exempel. Nu hänvisar 
regionens företrädare till att andra kommuner aviserat att lämna 
organisationen, och att regionen helt enkelt följer deras exempel. Ett antal 
kommuner har vi tiden för stämman formellt lämnat in en ansökan om 
utträde111 (Karlsson 2012b). 

Diskussionerna under stämman påverkas förstås av detta och det blir 
problematiskt att driva ett konstruktivt samtal när ingen vet vilka eller hur 
många som ämnar lämna organisationen, och vad det kan betyda för det 
finansiella åtagandet för de som eventuellt blir kvar.  Ingen vet helt enkelt vilka 
ekonomiska resurser som kommer att finnas att arbeta med, och kan 
följaktligen inte på sittande stämma avgöra vad West Sweden skall göra i 
framtiden. Tibro kommuns delegat uttrycker detta dilemma så här: ”När vi åkte 
hit, åkte vi hit med den intentionen att rösta ja på att fortsätta med West 
Sweden. Men nu när Gert Inge varit uppe här och pratat om att det är så 
många som avgår eller tänker träda ur föreningen, så undrar jag bara [---] vi 
som då eventuellt blir kvar. Kan man rösta om det? Vi vet ju inte vilken 
                                              
111 Hagfors kommun har begärt utträde 2013. Ale, Göteborg, Kungälv och Mölndal har begärt utträde 
2014. Stenungsund, Tjörn och Ulricehamn har begärt utträde 2015. Till dessa som formellt lämnat in 
ansökan om utträde tillkommer flera som ryktesvägen aviserat ett utträde (Karlsson 2012b). 
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karamell vi får i knäet, om kostnaderna stiger jättehögt, om man ska driva 
kontor och allting” (Hägervall 2012). 

Under den fortsatta debatten lägger flera talare skulden för den uppkomna 
situationen på Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.  

Det är ju på grund utav Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens 
agerande som gjort att fler och fler kommuner blivit tveksamma och 
känner att de måste lämna West Sweden vilket jag tycker är helt fel. Man 
borde istället ha jobbat inifrån och förändrat sin verksamhet till det 
bättre. Det här gör att de kommuner som vill satsa på den här kontakten 
och utveckla sin bygd blir ju uddlösa i förhållande till att man samverkat. 
Vi pratar om samverkan och dess betydelse i olika sammanhang, att vi 
måste öka samverkan och samarbete i alla dess former, och så gör vi på 
det här viset [---] vi har precis för ett antal år sedan fått ihop en stor 
samverkan kring West Sweden och nu känner allt fler kommuner att de 
är tvungna att lämna West Sweden på grund av att Göteborg aviserat att 
de lämnar. Den stora ekonomiska garanten tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. Det här är katastrof (Lundell 2013). 

I och med den osäkra situationen med vilka medlemmar som har för avsikt att 
vara kvar, väljer Region Värmland, och de värmländska kommunerna att byta 
åsikt under sittande sammanträde. Tanken var att Region Värmland och dess 
kommuner skulle röstat för scenario två, det vill säga att West Sweden skall 
vara kvar med betoning på projektverksamheten, men med tillägget att man 
önskar en starkare fokusering på påverkansfrågor än liggande förslag indikerar, 
men ser sig nu stå inför fullbordat faktum och förordar istället en avveckling. 
Det uppfattas inte som det kommer att gå att få en tillräckligt stor majoritet för 
scenario två. Då finns bara alternativet att acceptera att West Sweden läggs ned, 
och att Region Värmland tillsammans med de värmländska kommunerna tar 
ett omtag i frågan (Riste 2013). 

Stämningen på stämman är inte den bästa. Fler mindre kommuner känner sig 
överkörda, med liten möjlighet att påverka utgången. När röstningen sedan tar 
vid behövs en enhällig stämma om man skall kunna besluta om nedläggning, 
vilket inte blir möjligt. Vid en enkel majoritet skall en extra stämma utlysas, och 
vid det tillfället gäller två tredjedels majoritet för att stämman skall kunna 
besluta om en nedläggning. Med röstsiffrorna 41 röster för avveckling och 38 
röster för fortsatt verksamhet så uppnås en enkel majoritet för avveckling vid 
årsmötet i maj 2013. En extra stämma utlyses till den 31 oktober 2013. Inför en 
hopplös situation beslutar en kvalificerad majoritet vid stämman den 31 
oktober att West Sweden skall läggas ned. 
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Summering av West Swedens aslutande årsstämmor 

 Det är nu ett faktum att det inte föreligger en enhetlig gemensam 
uppfattning om hur EU-relaterade frågor bör hanteras. 

 Framförallt har Göteborgs stad gått i bräschen för en förändring av hur 
en institutionell länk mellan regionen och EU bör se ut. 

 Göteborgs stad har ett tydligt upload-perspektiv på önskvärt regionalt 
handlande i relation till EU. En majoritet av kommunerna vill betona 
projektverksamheten. Region Värmlands hållning är att båda 
funktionerna borde kunna samsas i en gemensam organisation.  

 Västra Götalandsregionens uppfattningar i frågan verkar följa 
Göteborgs stad. 
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6 Tre positioner av uppfattningar och attityder 
I analysen av studiens centrala dokument framkommer olika uppfattningar och 
attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor bland regionala aktörer i 
Västsverige. Denna variation av uppfattningar och attityder ligger till grund för 
den politiska oenighet som uppstått om West Swedens framtida inriktning och 
organisation och som slutligen leder till att medlemsorganisationerna väljer att 
lägga ned verksamheten.  

Det är framförallt två konfliktlinjer som framträder i materialet. Den första 
konfliktlinjen introduceras redan i Svahns (2011) utredning. Där skiljs mellan 
de som betraktar projektverksamheten som den viktigaste verksamheten och 
de som har ett större intresse av intressebevakning och ett företrädarskap. 
Projektverksamhet relaterar till analysramens download-dimension.  
Intressebevakning och ett företrädarskap ryms i analysramens upload-
dimension. Enligt Svahns utredning är det i första hand små och medelstora 
kommuner som har ett intresse av projektutvecklingsfrågor, medan de 
regionala organisationerna och Göteborgs stad efterfrågar aktiviteter som 
relateras till upload-dimensionen, även om de fortfarande betraktar 
projektverksamheten som viktig. Det politiska intresset förskjuts mot upload-
orienterade aktiviteter. Utredningen definierar inte på ett tydligt sätt hur 
begrepp som intressebevakning och företrädarskap skall förstås. För små och 
medelstora kommuner antas intressebevakning handla om aktiviteter riktade 
”mot möjligheten att söka projektmedel till kommunens verksamhet” (Svahn 
2011). Denna definition av intressebevakning relateras till analysramens 
download-dimension. De regionala organisationerna och Göteborgs stad 
efterfrågar aktiviteter som stärker förutsättningarna att utöva påverkansförsök 
och att företräda ett territoriellt aggregerat intresse. Detta behov uttrycks som 
att veta vad som sker i Bryssel, och när det sker, ”så att man tidigt kommer in i 
processen, och ges en chans att påverka innan beslut fattas” (Svahn 2011). Det 
är i första hand den policyutformande fasen i beslutsprocessen som tilldrar sig 
regionala påverkansaktörers intresse. Så som intressebevakning förstås av de 
regionala organisationer och Göteborgs stad så kan denna funktion relateras till 
analysramens upload-dimension. 

I Johanssons (2011) rapport framträder dock ytterligare en konfliktlinje. Västra 
Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs stad antas skilja ut sig genom 
hur de hanterar EU-relaterade frågor. De har utvecklat en större institutionell 
kapacitet för att hantera EU-frågor. Det handlar om att de avsatt ekonomiska 
resurser för egen personal i Bryssel, och separata avdelningar för internationell 
verksamhet. Region Halland och Region Värmland anses inte lika aktiva, utan 
uppfattas ha ”kopplat sitt eget arbete med strategier för internationellt och 
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europeiskt arbete till sammarbetet inom West Sweden. De utgår också från att 
West Sweden svarar för respektive organisations omvärldsbevakning i Bryssel 
och för EU-frågor” (Johansson 2011).  

Denna andra konfliktlinje blir ännu tydligare efter att West Swedens styrelse, i 
sin remiss, föreslår att Brysselverksamheten i West Sweden skall tonas ned. Det 
är framförallt Region Värmland som kraftigt motsätter sig en sådan utveckling. 
För Region Värmlands del uppfattas Brysselverksamheten som den viktigaste 
funktionen. De ser ingen konflikt i att en gemensam institutionell länk mellan 
regionen och EU skall kunna hantera både projektutvecklings- och 
påverkansaktiviteter. Styrelsens förslag att göra projektverksamheten till 
kärnverksamhet och tona ned representationsdelen stöds inte av Region 
Värmland. De uppfattningar och attityder som framträder är istället en mer 
sammanhållen position mellan download- och upload-relaterade aktiviteter. 
Region Hallands uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor uttrycks dock inte lika ensartat och tydligt i datamaterialet. De 
intar en mer avvaktande hållning. 

Som ett led i en pågående europeiseringsprocess tycks framförallt Göteborgs 
stad och till viss del Västra Götalandsregionen omdefinierat synen på regionalt 
handlande i relation till EU, och efterfrågar nu mer av upload-orienterade 
aktiviteter samtidigt som projektutveckling och informationsförmedling tonas 
ned. För deras del är det intresserepresentation och ett företrädarskap som 
sätts i förgrunden. I och med att både Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs stad har etablerat egna kontor i Bryssel för att företräda deras 
intressen, driver de att det gemensamma arbetet i West Sweden bör betona 
projektverksamheten. Flera påverkansaktörer som konkurrerar och samverkar i 
samma territorium uppfattas skapa oreda och en otydlighet. Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad vill företräda sig själva. Region 
Värmland driver en mer sammanhållen position, där gemensamma intressen 
mycket väl kan drivas i relation till EU. En av respondenterna ger uttryck för 
dessa positioner, där Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen blir mer 
upload-orienterade, som att ”det är oerhört tydligt tycker jag i Västra 
Götalandsregionen, medan i Värmland är det mera samarbete, och Halland har 
inte haft någon riktig kontur i relationerna till EU” (IP6). 

Dokumentanalysen ger därmed stöd för tre olika positioner av uppfattningar 
och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Vi är nu redo att 
analysera dessa tre positioner mer systematiskt. Detta görs inledningsvis i 
relation till avhandlingens analysram och de tre dimensionerna av regionalt 
handlande. Därefter analyseras positionen i relation till variablerna i micro fusion 
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framework. De tre positionerna fångar in spänningen av uppfattningar och 
attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor bland regionala aktörer i 
Västsverige inom ramen för diskussionen om West Swedens framtida 
inriktning och organisation.  

Den första typen av uppfattningar och attityder, som vi alltså främst finner hos 
små och medelstora kommuner, ser EU:s betydelse för regionen i första hand i 
relation till de finansiella möjlighetsstrukturer som EU erbjuder. Regionens 
möjlighet att påverka EU:s beslutsfattande tonas ned och det regionala 
handlandet fokuserar mer på analysramens download-dimension. Även crossload-
dimensionen spelar en viktig roll i positionen och är då i huvudsak relaterad till 
projektverksamheten. Det vill säga en download-orienterad crossload-dimension. I 
denna studie betecknas denna typ av uppfattningar och attityder som EN 

DOWNLOAD-ORIENTERAD POSITION.  

Den andra typen av uppfattningar och attityder om regionalt handlande i EU-
relaterade frågor betonar vikten av intresserepresentation och ett 
företrädarskap i relation till EU:s beslutsfattande, samtidigt som det politiska 
intresset tonar ned aktiviteter i relation till projektutveckling. Denna typ av 
uppfattningar och attityder representeras främst av Göteborgs stad, men också 
(i viss mån) av Västra Götalandsregionen. Positionen betonar vikten av ett eget 
företrädarskap, vilket i avhandlingen förstås som ett territoriellt aggregerat intresse. 
Uppfattningen är att det politiska ansvaret över det regionala 
utvecklingsuppdraget bör företrädas av en politiskt vald församling. Att 
delegera ansvaret för ett regionalt företrädarskap till en gemensamt ägd 
organisation uppfattas som problematiskt och är inte önskvärt. I denna studie 
betecknas denna position som EN UPLOAD-ORIENTERAD POSITION.  

Den tredje typen av uppfattningar och attityder relaterar till analysramens 
samtliga tre dimensioner. Denna position representeras tydligast av Region 
Värmland i den kritik som uttrycks mot West Swedens styrelses remiss. 
Positionen kan förstås som en kompromiss mellan de två tidigare positionerna, 
men utgör också en egen position. Även om positionen betonar analysramens 
alla tre dimensioner uppfattas påverkansaktiviteter som de mest centrala.  
Vilket territoriellt intresse som skall representeras är öppet för förhandling från 
fall till fall. Gemensamma problem kan företrädas gemensamt, vilket i 
avhandlingen förstås som ett funktionellt aggregerat territoriellt intresse. Det vill säga, 
i positionen uppfattas vad som ligger i ett territoriellt aggregerat intresse utifrån 
funktionella termer och är i grunden en öppen fråga. I den mån 
medlemsorganisationerna har gemensamma intressen uppfattas att ett 
gemensamt representationskontor mycket väl kan driva dessa frågor i relation 
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till EU. Att medlemmarna har olika intressen och efterfrågar olika funktioner 
av den institutionella länken ses inte som ett större problem, men i positionen 
är sammanhållning och solidaritet mellan medlemsorganisationerna ett viktigt 
värde i sig. Därför värdesätts en sammanhållen position som ett sätt att 
balansera de regionala organisationernas intressen med de mindre och 
medelstora kommunernas. I denna studie betecknas denna position som EN 

SAMMANHÅLLEN POSITION.  

Kapitlet synliggör hur den dynamiska integrationsprocessen som 
fusionsansatsen förespeglar också är verksam på subnationell nivå. 
Makrofusionstesen postulerar en integrationsprocess som sprungen ur en 
europeisering av politiska eliter. I takt med att allt fler aktörer involveras i EU:s 
beslutsfattande så ökar komplexiteten, vilket spär på för ytterligare debatter 
och kontroverser om hur regionen bäst hanterar EU-medlemskapets 
utmaningar. Komplexiteten, kontroverserna och ökat deltagande driver på för 
institutionell förändring. Ett engagemang i EU-relaterade frågor är villkorad de 
resultat som förväntas komma ut av genomförda aktiviteter (resultatorienterad 
fusion). Ett EU-relaterad handlande värderas i relation till uppfattningar om 
hur EU-frågor bäst hanteras, det vill säga vilket regionalt intresse som 
definieras i relation till EU:s beslutsfattande. I en download-orienterad position 
värderas framgångsrika projektansökningar och förmåga att skapa ett 
långsiktigt mervärde av genomförda projekt. I en upload-orienterad position 
värderas framgångsrika påverkansförsök och möjligheten att framstå som en 
relevant aktör i ett EU-sammanhang. Förutom att de båda positionerna skiljer 
sig avseende variabeln resultatorienterad fusion så skiljer de sig även åt i de 
båda andra attitydvariablerna. I en download-orienterad position uttrycks en 
skeptisk hållning till att driva påverkansförsök i EU (politisk fusion), och 
positionen förespråkar istället goda relation till staten. Denna skeptiska attityd 
till påverkansförsök kan även kopplas till en negativ syn på EU som en 
sammansatt och ”rörig” institutionell arkitektur (sammansatt fusion). I den 
upload-orienterade positionen värdesätts möjligheten att driva egna frågor direkt 
till EU, och den komplexa arkitektur som EU representerar behöver inte vara 
ett problem om det finns kompetent personal i kontoret med upparbetade 
kanaler och nätverk. 

I och med att Göteborgs stad omdefinierar synen på hur EU-relaterade frågor 
bäst hanteras, driver Göteborgs eliter på för en re-konfigurerad europeisering 
bland regionala aktörer i Västsverige. Drivkraften för ett större fokus på upload-
orienterade aktiviteter vilar på en pragmatisk syn av hur EU-frågor bäst 
hanteras. Politiska skiljelinjer följer inte partipolitiska eller ideologiska 



 

168 
 

uppfattningar, utan bottnar snarare i olika uppfattningar och attityder till 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor.  

6.1 En download-orienterad position 
Den download-orienterade positionen utmärks av en skeptisk syn till regionala 
påverkansförsök i EU. EU:s betydelse för regionen relateras istället till de 
finansiella möjlighetsstrukturer som EU erbjuder, och i viss mån till 
behovsanpassad information om de lagar och regelverk som beslutas om i EU.  

Den remiss som West Swedens styrelse skickade ut till sina medlemmar den 20 
februari 2012 återspeglar i stort denna typ av uppfattningar och attityder. Där 
föreslås att West Sweden skall fokusera på projektverksamheten. ”West 
Sweden har idag en stor kunskap och erfarenhet inom detta område och 
[styrelsen] föreslår därför att projektverksamheten skall vara West Swedens 
kärnverksamhet” (West Sweden 2012a). Remissen framhåller att det är i arbetet 
med projektutveckling som West Sweden utvecklat sin kompetens, och att 
dessa aktiviteter bör vara de centrala. Det är inom detta område som 
verksamheten bör fördjupas och effektiviseras. Representationsdelen bör 
istället tonas ned och organisationens vd bör enligt remissen placeras i 
Göteborg (West Sweden 2012a). 

I och med att den kompetens som West Swedens byggt upp har riktats mot 
möjligheterna att söka medel ur sektorsprogrammen har West Sweden 
utvecklats i riktning mot en download-orienterad karaktär. Även om upload-
aktiviteter faktiskt förekommer i West Swedens dagliga arbete uppfattas de inte 
som dess centrala funktioner. Detta var ett av skälen till att Göteborgs stad och 
Västra Götalandsregionen väljer att placera egen personal i Bryssel.  

6.1.1 Positionens övergripande karaktär 
Generellt utmärks den download-orienterade positionen av en skeptisk syn till 
politiska påverkansförsök i EU (upload), och en positiv syn till ett institutionellt 
stöd som stärker regionens projektutvecklingskapacitet och att därmed dra 
nytta av de finansiella möjligheter som EU erbjuder (download). De 
uppfattningar och attityder som uttrycks i relation till analysramens vertikala 
dimension återspeglas också i de uppfattningar och attityder som uttrycks i 
crossload-dimensionen. I positionen uppfattas ett behov av en starkare politisk 
samsyn om vilka utvecklingsprojekt som bör prioriteras i syfte att stärka 
möjligheterna för framgångsrika projektansökningar samt för att underlätta för 
mer långsiktiga effekter av genomförda projekt. Ett regionalt handlande i 
relation till EU:s finansiella möjlighetsstrukturer uppfattas som ett bra sätt att 
få ut det bästa av ett EU-medlemskap.  
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Ett medlemskap i EU påverkar den subnationella nivån på tre sätt. För det 
första genom beslut om nya lagar och regelverk. För det andra genom de 
finansiella möjlighetsstrukturer som EU erbjuder. För det tredje genom en mer 
indirekta påverkan på idéer, normer och praktiker. Analysen av positionens 
karaktär struktureras efter dessa aspekter.  

Lagstiftning och regelverk 
Det är allmänt känt att lagstiftning och reglerverk på EU-nivå spelar stor roll 
för regioner och kommuner i och med att de ofta ansvarar för 
implementeringen av dessa beslut (IP2). SKL:s agendaundersökning bedömer 
att upp mot 60 procent av besluten i regionala församlingar har koppling till 
EU-beslut (SKL 2010). För det regionala utvecklingsuppdraget spelar 
tillväxtpolitiken i EU en central roll. Regional tillväxtpolitik ramas in av Europa 
2020-strategin, vars övergripande målsättningar styr hur strukturfonderna och 
sektorsprogrammen hanteras. Efter att strategin antogs i mars 2010 har 
implementeringen av dess policymål skapat nya dynamiska effekter på hur det 
regionala utvecklingsuppdraget hanteras. Europa 2020-strategin har fungerat 
som en drivkraft för en ökad medvetenhet om EU:s betydelse för regionen.  

Det är ju så att EU2020 [Europa 2020-strategin], 
sammanhållningspolitikens grundvalar, kommer att vara styrande för oss. 
Den insikten tror jag inte man hade i föregående strukturfondsperiod. 
Man var inte med. Man förstod den inte, utan det bara hände. Numer är 
vi i vår organisation i väldigt hög utsträckning mycket mer i kunskap när 
det gäller de framtida programmen på lokal nivå. [---] Hur ska vi 
prioritera våra medel? Hur skall den nya regionala utvecklingsstrategin se 
ut? Hur skall framtida strukturfondsprogram i Mellansverige, Interreg-
programmet se ut? Och vi har ägnat mycket kraft och tid av att analysera 
EU2020 och de olika grunddokumenten, det är inte bara ett utan fem-
sex olika dokument. Vi har tittat på den, och ”värmlandifierat” den, och 
sett hur den spelar mot våra målbilder, och funderat på var måste vi 
skruva för att möta upp kraven från EU2020. [---] Vi är mycket mer 
rustade att möta detta än förra gången (IP1). 

I citatet illustreras hur EU:s lagar och regelverk spelar en allt större roll för hur 
det regionala utvecklingsuppdraget hanteras. Regionala prioriteringar matchas 
med hur tillväxtfrågor uttrycks i EU-policy. Genom att anpassa regional policy 
till EU:s regelverk minskas grad av misfit mellan regionen och EU och 
förutsättningarna stärks för att utforma framgångsrika ansökningar som kan 
skapa mervärde för regionen. Det är viktigt att erinra att Europa 2020-strategin 
är en sammanhållen tillväxtstrategi med ambition att stärka kopplingen mellan 
olika nyckelområden och finansiella instrument (Kommissionen 2010). I 
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strategin är alltså tanken att strukturfonderna tillsammans med 
sektorsprogrammen skall sträva mot samma mål. För den regionala nivån 
innebär det följaktligen en mer sammanhållen download-utmaning.  

I positionen är uppfattningen att det är regionerna som bör anpassa sig till 
rådande policy. Det uppfattas inte som lika aktuellt att försöka utöva 
påverkansförsök i EU för att minska grad av misfit. Kunskaps- och 
informationsförmedling handlar om att hålla sig a jour med den löpande 
verksamheten i EU, för att underlätta möjligheten till anpassning. Det kan 
handla om information om nya lagar och regler som beslutas om i EU, eller 
utlysningar av nya projektmedel.  

För Västsveriges och West Swedens del innebär en anpassning till Europa 
2020-strategin en extra utmaning då organisering och ansvarfördelning mellan 
strukturfonderna och sektorsprogrammen skiljer sig åt. Strukturfondsmedlen är 
i huvudsak de regionala organisationernas ansvar, där Värmland, tillsammans 
med Gävleborg och Dalarna, ingår i strukturfondspartnerskapet Norra 
Mellansverige och Västra Götaland ingår tillsammans med Halland i 
strukturfondspartnerskapet Västsverige (SKL 2014:17).  

West Sweden har inte spelat någon roll för vårt [regionala] arbete med 
sammanhållningspolitiken (IP1). 

West Sweden har inte hanterat strukturfondsfrågor i någon nämnvärd grad 
(IP5). Istället har West Sweden valt att specialisera sig mot 
sektorsprogrammen.   

Finansiella möjlighetsstrukturer  
De finansiella möjlighetstrukturerna som EU erbjuder dominerade synen på 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor vid tiden närmast efter det svenska 
medlemskapet i EU. 

[När] vi gick med i EU, då blev det nästan lite religiöst med EU, [---] 
EU-pengar som ristade in dollartecken i ögonen på folk (IP10). 

Citatet illustrerar hur de finansiella frågorna dominerade subnationella aktörers 
syn på EU-medlemskapet vid det svenska inträdet. Möjligheten att ”kamma 
hem” pengar från EU för olika projekt värdesattes som det centrala. West 
Swedens organisation tog fasta på det och utvecklar verksamheten i riktning 
mot projektutvecklingsfrågor. West Swedens verksamhet fokuserar på att 
fungera som ett institutionellt stöd för regionala aktörers download-orienterade 
aktiviteter. ”Man kan ju säga att West Sweden handlar om utbildning och 
kunskap, å andra sidan kan man säga att uppgiften är att plocka hem 
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bidragsmedel” (IP7). För små och medelstora kommuner, med begränsade 
resurser, värdesätts dessa aktiviteter som ett kostnadseffektivt sätt att hantera 
denna problematik.  

Bryssel har en fullkomligt vansinnig byråkrati med komplicerade 
ansökningsförfaranden. Att ha kompetensen att skriva bra ansökningar 
och genomtänkta över vad som sker efter projektens avslutande är en 
specialiserad kompetens som man inte kan ha på kommunal nivå. 
Möjligtvis har Göteborg den kompetensen, kanske Borås [---] det är 
många kommuner som känner att de har nytta av West Sweden (IP7). 

I och med att positionen värdesätter projektutvecklingsverksamheten 
efterfrågas crossload-aktiviteter som kan bidra till att stärka regionens kapacitet 
att vara framgångsrik i ansökningar av projektmedel. Att vara ”framgångsrik” 
berör två aspekter. För det första uttrycks ett behov av att förankra och 
prioritera vilka utvecklingsprojekt som bör prioriteras och att förankra denna 
prioritering bland andra aktörer i regionen. För det andra uttrycks ett behov av 
att regionen bör bli bättre på att införliva projektresultat i ordinarie verksamhet 
och skapa ett mervärde för regionen på längre sikt. En större samsyn i 
prioriterade utvecklingsprojekt ökar möjligheten till mer långsiktiga effekter på 
den dagliga verksamheten.   

Uppfattningar och attityder till regionalt handlande i crossload-dimensionen 
återspeglas i positionens betoning på download-orienterade aktiviteter.  Frågan 
handlar inte bara om hur mycket pengar som kanaliseras från EU, utan även 
hur dessa pengar bäst kommer till användning.  

Ett av de stora problemen med EU:s projektsystem är att projekten 
avslutas när finansieringen är klar. Väldigt mycket handlar om att man 
gör saker för att få hem pengar, och sedan slängs pengarna i sjön. Efter 
projektets slut har man kanske bara en byggnad eller ett minne av ett 
genomfört projekt, men det ledde inte till nått bestående. Ambitionen 
med ”Weporna” är att man ska komma bort från det här. Mer fokusera 
på bra projekt med mer långsiktig konsekvens (IP7). 

Positionen värdesätter ett institutionellt stöd som stärker regionens förmåga att 
skapa långsiktiga och bestående effekter av genomförda projekt. 
Förutsättningar för långsiktiga och bestående effekter av projektmedel från EU 
förbättras om den institutionella kapaciteten i crossload-dimensionen bidrar till 
att utveckla gemensamma prioriteringar av vilka projekt som anses önskvärda.  

West Sweden har utvecklat WEPA-tjänsten (se kapitel 4.2.1 ”WEPA-tjänsten”) 
som en metod för att stärka den institutionella kapaciteten inom regionen i 
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syfte att ta tillvara på de finansiella möjligheterna i sektorsprogrammen. 
Genom att bidra till att utveckla, och matcha, inomregionala politiska 
prioriteringar (crossload) med de finansiella möjlighetstrukturer som EU 
erbjuder (download), länkas dessa båda dimensioner samman genom vilket 
regionalt handlande som efterfrågas i positionen.  

Idéer, normer och praktiker 
Förutom anpassning till det politiska regelverket och de finansiella 
möjlighetstrukturer som EU-medlemskapet erbjuder medför EU-
medlemskapet en mer indirekt påverkan på idéer, normer och praktiker. I den 
download-orienterade positionen handlar det primärt om de indirekta effekterna 
av download-utmaningar på regionala praktiker.  

I intervjuerna återkommer respondenterna till de betydelser erfarenheter och 
lärande har (IP6; IP16; IP18). I kommuner med erfarenhet av EU-finansiering 
och projektutveckling utvecklas ett mer ”naturligt” och självklart sätt att 
förhålla sig till EU-relaterade aktiviteter. De som deltar i dessa aktiviteter vet 
allteftersom vad som förväntas av dem. Det betyder att den kompetens som 
West Sweden utvecklat kring projektutveckling sprider sig ut i 
medlemsorganisationerna. Kommunala och regionala tjänstemän och politiker 
lär sig hur EU-frågor kan hanteras och blir mer vana av att hantera EU-
ansökningar. I intervjusvaren återkommer en ”mognads”-metafor. Det vill säga 
att de kommuner som är aktiva, och som skaffat sig erfarenheter av att hantera 
EU-frågor, ”mognat” över och blivit bättre på att hantera dessa frågor (IP6; 
IP8; IP10; IP16; IP17; IP18). I takt med att egna erfarenheter och kompetenser 
utvecklas upplever de involverade att de inte längre har samma behov av West 
Swedens tjänster.  

Det har funnits en hel del projekt och man har lärt sig en hel del. 
Kommunerna har en helt annan kunskapsnivå nu än tidigare som till 
exempel socialnämnden i Varberg som varit duktiga på att brygga egna 
prioriteringar med de som skrivits för socialfonden. Därmed har 
kunskap om EU spritts ganska mycket och avdramatiserats (IP10). 

Mognadsmetaforen används även som argument för kommuner som avstått 
från att ha varit aktiva i relation till West Sweden.  

[West Sweden] har inte varit särskilt betydelsefullt för oss. Vi har inte 
varit ”mogna” för det. [---] Vi har inte lyft oss som kommun betraktat, 
internationellt, och vi har legat ganska lågt när man gjort olika 
utvärderingar. [---] Men det var inte deras fel så att säga, utan det var vi 
som inte var ”mogna”. Vi hade inte tillräckligt med erfarenheter och 
kunskap så att vi kunde ta tillvara på deras kunskap (IP16). 
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En av respondenterna med egna erfarenheter från två regionala organisationer 
som båda har olika förhållningssätt till EU förklarar de olika förhållningssätten 
i termer av olika grad av ”mognad” av att hantera EU-frågor.  

Jag jobbar aktivt i både Göteborgsregionen och Region Halland och ser 
en enorm skillnad. [---] Själva drivet är annorlunda [---] i 
Göteborgsregionen så får vi gjort någonting, då händer något, i Halland 
är det mer att bida tiden. [---] Det jag märkt under alla mina år är att 
många tror att EU är någonting annat. Vi har inte kommit så långt än. 
Det har med ”mognad” att göra (IP18). 

Föreställningen om att regionalt handlande i EU-relaterade frågor ”mognar” 
över tid vittnar om att uppfattningar och attityder också kan förändras över tid. 
Ett sätt som kan förändra synen på hur EU-frågor bör hanteras är genom att 
skaffa sig nya erfarenhete och lära sig olika sätt att hantera EU-relaterade 
frågor.   

Frågan om Brysselverksamheten och vd:s placering hänger ihop med 
uppfattningar om hur de download-orienterade aktiviteterna kan effektiviseras, 
det vill säga hur man kan få ut mest av EU i form av projektmedel till olika 
utvecklingsprojekt. Då kan vd mycket väl vara placerad på hemmaplan i 
Göteborg, vilket skulle stärka förutsättningen för nära kontakt med 
verksamhetsnivån. Närhet till medlemmarna gör att vd kan hålla sig 
välinformerad av vad som händer på hemmaplan för att sedan matcha 
prioriterade utvecklingsprojekt med utlysningar i Bryssel. Men det kan vara 
svårt att vara välinformerad om vad som sker i Bryssel utan att vara på plats 
där. Så båda placeringarna är möjliga i positionen. Men oavsett var vd är 
placerad är dennes viktigaste funktioner relaterade till download-dimensionen i 
studiens analysram.  

6.1.2 Sammanfattande analys i relation till analysramens tre dimensioner 
Den download-orienterade positionen utmärks av uppfattningar och attityder 
som primärt bygger på möjligheten att framgångsrikt ansöka om medel för 
projektutveckling samt att hålla sig informerad om de politiska processerna och 
besluten i EU som har betydelse för den egna regionen.  

Genom relevant informationsförmedling kan regionala företrädare reagera och 
anpassa den egna verksamheten i förhållande till download-dimensionens 
utmaningar. För att funktionellt och effektivt kunna göra detta förespråkas ett 
samordnat institutionellt stöd med uppgift att tillhanda olika tjänster av mer 
informativ karaktär, där representationsdelen tonas ned.  
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Därmed ges analysramens download-dimension en särställning i de uppfattningar 
och attityder som uttrycks i denna position. I den mån crossload-dimensionen 
ses som betydelsefull är det i form aktiviteter som kan stärka regionens 
förutsättningar att anpassa sig till de download-utmaningar som EU skapar. Det 
vill säga, i positionen så uttrycks en download-orienterad crossload-dimension. 
Analysramens upload-dimension är tämligen ointressant och nedtonad.  

Det kontor som manifesterar den institutionella länken utformning och 
funktion bör helst vara placerad så nära den egna verksamheten som möjligt. 
För West Swedens del handlar det om kontoret i Göteborg. De motiv som 
uttrycks är vikten av att känna till vad som sker hemmavid. Men i positionen 
uttrycks även uppfattningen att det kan behövas en närvaro i Bryssel. Detta 
motiveras med att projektutvecklingsverksamhet behöver hålla sig informerad 
av vad som sker i Bryssel inom ramen för projektutlysningar. Kontoret, och 
dess vd kan antingen lokaliseras i Bryssel eller på hemmaplan, huvudsaken är 
att de funktioner som vd har att hantera är inriktade på de finansiella 
möjlighetsstrukturerna som EU tillhandahåller. I den mån ett Brysselkontor 
finns på plats, bör den vara öppen för alla och hålla en låg profil. 

I figur 4.1 så illustreras den download-orienterade positionen och hur den 
relaterar till analysramens tre dimensioner. De heldragna linjerna visar de 
dimensioner som uppfattas som viktigast för ett regionalt handlande i EU-
relaterade frågor. Punkterna representerar de två alternativ för den 
institutionella länkens placering i ett flernivåsystem. Oavsett om kontoret och 
verksamhetens vd placeras i Bryssel eller i hemmaregionen som anses 
projektverksamheten vara den viktigaste funktionen.  

Figur 6.1 Den download-orienterade positionen 
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6.1.3 Analys av den download-orienterade positionen i relation till micro 
fusion framework 
Nedan analyseras den download-orienterade positionens uppfattningar och 
attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor i relation till de variabler 
som definieras inom ramen för micro fusion framework.  

Uppmärksamhet och handling 
Den första variabeln i micro fusion framework handlar om UPPMÄRKSAMHET OCH 

HANDLING, det vill säga hur EU-frågor uppmärksammas och vilket regionalt 
handlande som efterfrågas i EU-relaterade frågor. För att rekapitulera, i den 
download-orienterade positionen är det de finansiella möjlighetsstrukturerna som 
uppmärksammas. Crossload-orienterade aktiviteter är viktiga för att utveckla en 
samsyn över vilka utvecklingsprojekt som ska prioriteras. Upload-orienterade 
aktiviteter ses inte som lika viktiga och renderar inte lika stor uppmärksamhet.  

Men med vilka argument underbygger positionen den skeptiska synen på 
regionala påverkansförsök i relation till EU? 

Det finns flera motiv till att intressebevakning och påverkansförsök ses med 
tämligen skeptiska ögon i den download-orienterade positionen. För det första 
uppfattas den sammansatta och komplexa apparat (sammansatt fusion) som 
EU representerar som ett problem, som gör det svårt att veta var och när en 
påverkansaktivitet skall genomföras (IP7; IP10; IP16). För det andra uppfattas 
det som problematiskt hur påverkansaktiviteter i EU skall kunna rättfärdigas 
och legitimeras i relation till medborgarna (resultatorienterad fusion). 
Påverkansinsatser i Bryssel kräver ekonomiska resurser som måste kunna 
redovisas för (IP7; IP10). För det tredje uttrycks en skeptisk attityd till 
huruvida EU är intresserade av att lyssna på vad aktörer från mindre regioner 
har att säga i en fråga (svag tilltro till att bli erkänd som aktör av annan part; 
IP7). För det fjärde uppfattas staten som en naturlig och viktig allierad för att 
driva regionala frågor i relation till EU. Möjligheten att driva egna frågor direkt 
till Bryssel ses inte som något positivt i sig (negativ attityd till politisk fusion). 
För det femte uttrycks i positionen att påverkansförsök i Bryssel kräver 
speciella kompetenser och resurser (IP7), till exempel gällande språk, som gör 
att det inte är en enkel resa för lokala och regionala politiker att komma in i 
EU:s beslutsapparat (avsaknad av förmåga att vara aktör i EU). För det sjätte 
och avslutningsvis, uttrycks i positionen ett behov av en regional agenda 
(brister i crossload-dimensionen för upload-aktiviteter) – det vill säga en 
prioritering i vilka frågor som skall drivas i EU – för att över huvud taget 
kunna utöva påverkansförsök (IP9; IP16). Samtliga motiv för en skeptisk 
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attityd till påverkansaktiviteter kan relateras till fusionsansatsens beskrivning av 
den europeiska integrationens dynamik, samt den behaviouralistiska synen på 
aktörsskap som vägleder avhandlingens analys.  

Internationella aktiviteter är inte otänkbara i positionen, men den skeptiska 
attityden kan betraktas som en kritik mot den integrationsmodell som 
fusionsansatsen målar upp. Möjligheten att regionala aktörer systematiskt och 
kontinuerligt skulle kunna utöva påverkansförsök i EU tonas ned. De 
internationella aktiviteter som uppmärksammas som viktiga är relaterade till att 
visa upp ”goda exempel” samt att lära av hur andra har hanterat likartade 
problem, inte att utöva politiska påverkansförsök. Det handlar om att utbyta 
best practice, samtidigt som regionen ges en möjlighet att marknadsföra sig själva 
internationellt (IP8; IP16; IP19), det vill säga en typ av aktiviteter som 
Baldersheim skulle kalla för ”symboliska” (se kapitel 1.5.3 ”Den nordiska 
komparativa regionforskningen om EU-frågor”). 

Ett motiv till den skeptiska synen till ett regionalt påverkansarbete uttrycks i 
termer av bristande resurser och asymmetriska maktrelationer. För det första 
finns en tveksamhet till nyttan med att utöva påverkansförsök i relation till EU 
i och med att det saknas reella förutsättningar för regioner att vara 
framgångsrika. Dessa förutsättningar uttrycks antingen i termer av en avsaknad 
regional agenda, men också som att svenska regioner, i relation till större och 
starkare regioner i Europa, uppfattas som tämligen svaga och saknar 
ekonomiska resurser för att kunna utöva framgångsrika påverkansförsök i 
Bryssel (IP10). För det andra uttrycks en skeptisk attityd till huruvida EU, som 
mottagare av påverkansförsök, överhuvudtaget har intresse av att lyssna på vad 
mindre regioner och aktörer i EU har att framföra i frågor som rör EU:s 
beslutsfattande. EU:s beslutsapparat uppfattas som så ”rörig” och otydlig att 
påverkansförsök har svårt att resultera i direkt inflytande.  

Avsaknaden av en regional agenda är en av orsakerna till en mer skeptisk syn 
till regionala påverkansförsök. Att utveckla en gemensam agenda för 
Västsverige uppfattas som tidskrävande och politiskt problematiskt.  

Fokus på att påverka, [---] då tror jag att en organisation som ägs av ett 
70-tal medlemskommuner, det fungerar inte (IP7). 

Citatet uttrycker en skepsis till upload-orienterade aktiviteter i en organisation 
med många medlemmar. För att kunna utöva påverkansförsök måste det finnas 
en politisk position som kan drivas. Hur gemensamma positioner inom West 
Sweden skall kunna utvecklas har egentligen aldrig lösts. Det gör att för West 
Swedens del – med ett stort antal medlemmar – blir ett påverkansarbete redan i 
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utgångsläget problematiskt då politiska prioriteringar saknas. I Svahns 
utredning föreslås att West Swedens styrelse potentiellt skulle kunna utgöra en 
arena för sådana diskussioner, och att de i så fall bör ske mot bakgrund av 
regionala utvecklingsplaner (Svahn 2011). I intervjusvaren så uppfattas inte 
styrelsen ta detta ansvar. 

[A]lliansbyggande kräver gemensamma intressen, som vi redan varit inne 
på så har vi tillräckligt svårt att identifiera gemensamma intressen inom 
nuvarande West Sweden. Till och med inom Värmland verkar det svårt. 
Samarbete kräver enorm investering. Det tar tid. Varje samarbete innebär 
en viss kostnad (IP7). 

Som uttrycks i citatet kan samma problematik uppmärksammas även inom de 
olika regionala organisationerna. De regionala organisationerna har visserligen 
bättre förutsättningar för att komma överens inom existerande inomregionala 
politiska strukturer än West Sweden som organisation. Detta för att regioner 
har tilldelats ett politiskt ansvar för regionala utvecklingsfrågor, vilket inte West 
Sweden har. En stor organisation med 71 medlemsorganisationer har inte 
samma förutsättningar för att komma överens om en gemensam agenda.  

I datamaterialet framträder en bild av att den mest intensiva inomregionala 
diskussionen sker i Västra Götalandsregionen, och i andra änden förefaller 
diskussionen i Region Halland vara mer avvaktande. Men frågan engagerar i 
alla regioner, även i Region Värmland. 

Vår utmaning de närmaste åren är att få ihop våra aktiviteter i en 
process, inte femtioelva samtidigt. Mitt sätt och se det skall denna 
process ledas av [regionen]. Absolut, vi har ansvar för regionala 
utvecklingsfrågor och skall ta det ansvaret. Nu kanske jag låter fanatiskt 
men det måste vara så. Och den skall inte ledas av länsstyrelsen och inte 
av [någon] kommun eller universitetet (IP9). 

I och med att West Sweden inte varit involverad i strukturfondsaktiviteter i 
någon nämnvärd grad saknas en gemensam arena i Västsverige med uppgift att 
utveckla, och matcha, gemensamma prioriteringar i relation till EU-policy. De 
regionala organisationerna ingår i två olika strukturfondspartnerskap, vilket kan 
uppfattas som en brist i möjligheten att skapa en gemensam regional agenda 
för Västsverige.  Avsaknad av en gemensam arena för strukturfondsfrågor gör 
att de aktörer som vill vara aktiva i EU – i relation till strukturfondsfrågor – 
måste utveckla egna kanaler in i EU.  
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Institutionell anpassning 
Som tidigare nämnts efterfrågas i positionen ett institutionellt stöd som kan 
stärka förutsättningarna för att kunna dra nytta av de finansiella 
möjlighetsstrukturer som EU erbjuder.  

I datamaterialet förekommer tre olika uppfattningar i frågan om i vilken grad 
West Sweden levererar önskvärda och ändamålsenliga resultat i fråga om 
projektverksamheten. För det första uttrycks en uppfattning som ser positivt 
och värdesätter West Swedens arbete med projektverksamheten, men där 
medlemsorganisationen ifråga ännu inte tagit del av de tjänster som West 
Sweden erbjuder i nämnvärd grad (se t ex Stengungsunds kommun 2012; Tibro 
kommun 2012). Det handlar alltså om medlemmar som även om de ännu inte 
tagit del av West Swedens tjänster kan tänka sig att kunna utnyttja dessa i en 
eventuell framtid. För det andra framträder uppfattningar från medlemmar 
som har tagit del av West Swedens tjänster, och ser positivt på det som stöd 
tillhandahållits, och värdesätter en fortsatt verksamhet i samma anda (se t ex 
Svenljunga kommun 2012; Tranemo kommun 2012). För det tredje uttrycks 
uppfattningar som är mer tveksamma till att West Swedens tjänster avseende 
projektverksamheten. Eftersom de flesta medlemmarna nått en högre 
”mognadsgrad” av att hantera projektansökningar uppfattas West Swedens 
tjänster till viss del spelat ut sin roll (se t ex Tjörns kommun 2012).  De tre 
uppfattningarna som kan härledas ur datamaterialet kan förstås som tre faser i 
en ”mognadsprocess”. Det vill säga från att inte ha varit speciellt aktiv, men 
kan föreställa sig nytta, till de som varit aktiva och föredrar fortsatt verksamhet 
i West Sweden, till uppfattningar att West Swedens tjänster på området spelat 
ut sin roll, och att den egna organisationen lärt sig att hantera dessa frågor själv. 

Förutom frågor om projektutveckling bör den institutionella länken även 
kunna hantera informationsförmedling på ett effektivt sätt. Även om 
informationsförmedling ses som en viktig funktion så innebär den stora mängd 
information som skapas i EU ett problem i relation till vilken information som 
efterfrågas. Medlemsorganisationerna efterfrågar relevant information till rätt 
personer i rätt tid.  

Ett annat problem rör den här verksamheten där man försökt sprida 
information om det som händer i Bryssel till medlemsorganisationerna. 
Då har det visat sig väldigt svårt att göra ett bra urval av vad som är 
relevant av allt som händer. Vilka är det som är relevanta för de olika 
medlemmarna? Risken är väldigt stor att man skriver ett nyhetsbrev för 
arkivet (IP7). 
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I citatet iluustreras svårigheten att förmedla relevant information till en så stor 
organisation som West Sweden. Risken är överhängande att informationen blir 
alltför generell, och att medlemmarna upplever en misfit mellan den 
information som levereras och den som efterfrågas.  

Perspektiv på fusion 
I den download-orienterade positionen värderas ett regionalt handlande i relation 
till möjligheten av framgångsrika ansökningar i EU:s olika sektorsprogram. Ett 
institutionellt stöd bör stärka det regionala handlandets förutsättningar för 
framgångsrika projektansökningar. Den skeptiska uppfattningen till 
möjligheten att utöva framgångsrika påverkansförsök ackompanjeras av en 
negativ attityd till upload-orienterade aktiviteter.  Att systematiskt och 
kontinuerligt vara engagerad i påverkansaktiviteter i EU ses inte som något 
positivt. Om påverkansaktiviteter i EU-relaterade frågor skall ske föredras i 
positionen att gå via staten. 

I det följande analyseras den skeptiska attityden till upload-aktiviteter i relation 
till de tre variablerna i perspektiv på fusion: sammansatt-, resultatorienterad- 
samt poliskt fusion. 

Attityder relaterade till sammansatt fusion 
Den skeptiska synen till regionalt handlande i form av påverkansaktiviteter i 
positionen beror bland annat på att EU uppfattas som en tämligen ”rörig” och 
sammansatt organisation vilket skapar mer komplexitet än nödvändigt. 
Fusionsansatsens antagande, att regionala företrädare värdesätter EU som en 
sammansatt och komplex ordning, stöds inte i denna position. Snarare är 
attityden den motsatta, det vill säga att en hög grad av komplexitet uppfattas 
som mer problematiskt än attraktivt. Istället för att utöva påverkansförsök i 
EU uppfattas staten som en mer hanterlig och lämplig kandidat för att driva 
regionala frågor mot.   

Egentligen är det väl så att det är mer intressantare att påverka staten då 
EU är ett mer svårhanterligt organ. Och inflytande där, ja vem har det? 
[---] För svenskt vidkommande är det staten. Det är de som kan se till 
att något sker (IP 10). 

[I] det här enorma maskineriet i EU som är gigantiskt är det svårt att 
hitta vägarna och trådarna och få en klar bild av vem jag skall ringa 
(IP16). 

I citaten framstår inte EU som en relevant arena för politisk påverkan för 
regionala aktörer i Sverige. Beroende på EU:s komplexitet uppfattas det som 
svårt att avgöra var, när och hur ett påverkansarbete ska ske.  Att vara 
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framgångsrik i påverkansarbetet förutsätter att den som driver dessa frågor har 
erarenhet av dylika aktiviteter och besitter upparbetade kontaktvägar in i EU, 
vilket innebär ett behov av att investera tid och pengar för att skapa dessa 
möjligheter. EU:s komplexa natur uppfattas i positionen mer som ett problem 
än som en möjlighet.  

Den negativa attityden till den sammansatta och ”röriga” arkitektur som EU 
representerar förstärks av en önskan att inte vara med och bidra till en ökad 
komplexitet. Ju fler regioner i Europa som bedriver påverkansförsök i EU 
riskerar leda till en ännu större komplexitet, ”det är för många regioner, för 
stort” (IP7). Att inte utöva påverkansförsök i EU kan rent av uppfattas som en 
välgärning, det vill säga att ta ett regionalt ansvar för att inte öka graden av 
komplexitet i EU:s beslutsfattande. Denna attityd kan ses som ett uttryck för 
en önskan att bryta den ”onda cirkeln” som leder fram till institutionell fusion 
(se kapitel 3.4.1 ”Institutionell fusion”). Där stipuleras en strukturell 
fördjupning av integrationen, och ytterligare fusionering, genom ökad 
komplexitet, som leder till fler aktörer som deltar i processerna, vilket i sig 
leder till mer kontroverser och ökad komplexitet osv. I positionen uttrycks en 
attityd som önskar bryta denna ”onda cirkel”, det vill säga en attityd som 
förespeglar ett defusions-scenario. 

Attityder relaterade till resultatorienterad fusion 
Den skeptiska uppfattningen till att utöva påverkansförsök i EU åtföljs av en 
negativ attityd till påverkansaktiviteters förutsättningar att vara effektiva. 
Regioners förmåga till inflytande i EU:s beslutsprocesser övertolkas. 

Det som man trodde om EU, och det här med lobbying och inflytande 
kanske det inte blivit så mycket av, egentligen (IP10). 

För inflytande i EU:s beslutsprocesser krävs närvaro och kompetens som i sig 
innebär att relativt stora ekonomiska resurser måste tas i anspråk. Sådana 
finansiella åtaganden kan uppfattas som svåra att rättfärdiga i relation till 
medborgarna. Det vill säga då politiska företrädare för en region utövar 
påverkansförsök i relation till EU uppfattas det som svårt att legitimera den 
resursallokering som krävs för dessa aktiviteter i relation till kritiska 
medborgare. I de fall påverkansförsök sker måste de som utövar dessa 
aktiviteter kunna presentera bra argument för dessa aktiviteter. 

[S]kall jag lägga ner tid måste jag känna att jag kan göra nytta. Det 
behöver inte handla om pengar och affärer, det kan också handla om 
kunskap. Någon slags bäring måste jag känna, vad jag åstadkommit, och 
jag vet inget bra svar på det ännu (IP10). 
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Den nytta som definieras i resultatorienterad fusion behöver inte med 
nödvändighet värderas utifrån hur mycket pengar som kanalisers till regionen. 
Men oavsett uttrycks i positionen en problematik som utgår från att om upload-
aktiviteter skall förekomma, är det viktigt att kunna rättfärdiga dessa aktiviteter 
i termer av nytta.  I och med att ett företrädarskap och intresserepresentation 
nedtonas i den download-orienterade positionen så ses också nyttan av att 
försöka påverka EU och driva regionala intressen som relativt utsiktslösa.   

Vi är inte särskilt sugna på det här med företrädarskapet (IP10).  

Detta innebär inte att regioner bör undvika att intressera sig för EU-relaterade 
frågor och inte ta dem på allvar. Så ska man inte tolka denna attityd. Den är 
däremot skeptisk till nyttan av regionalt handlande i form av att utöva 
påverkansförsök i Bryssel, i relation till EU:s beslutsfattande. Det uppfattas 
som mer kostnadseffektivt att försöka påverka via den svenska staten.  

Om du skall lägga politiskt engagemang på en internationell fråga, då 
måste du ha en bäring av nyttan hemmavid. Hur mycket tid kan du lägga 
på det och hur kan du för medborgarna presentera nått resultat av 
arbetet. Det är ingen lätt match att göra. Som tjänsteman i en liten stab, 
eller del av en stab är det ingen lätt uppgift heller, men om du tänker dig 
en mandatperiod, hur lång inkörningstid behöver en politiker innan han 
börjar leverera? Alla är inte som Cecilia Malmström. Det behövs 
hyggliga språkkunskaper för att kunna jobba i Bryssel. Om jag tar mig 
själv är det inte hiskeligt lätt att identifiera vad min roll i det 
internationella arbetet skulle kunna vara. Att skapa strategiska allianser 
är en del, men frågan; allianser i EU? EU är ju en amöba, vem är EU? 
(IP7). 

I citatet efterfrågas specifika kompetenser för att kunna utöva framgångsrika 
påverkansförsök i EU. En kompetens som regionala företrädare i 
”normalfallet” uppfattas sakna. Det finns flera skäl för en skeptisk attityd till 
nyttan av att driva regionala frågor i Bryssel som kan utläsas ur citatet.  

För det första uppfattas det som tidskrävande att driva frågor i EU, vilket 
riskerar att ”stjäla” tid från andra politiska uppgifter. Det förekommer inga 
lagstadgade skyldigheter att driva regionala frågor i Bryssel, utan hur regioner 
väljer att hantera EU-relaterade frågor är i hög grad upp till den regionala 
organisationen själv, och i förekommande fall även upp till enskilda regionala 
företrädare. Om en regional företrädare väljer att vara aktiv i relation till EU tar 
det tid från andra uppgifter. Det uppmanar till en god förmåga att planera och 
prioritera mellan olika arbetsuppgifter.  
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För det andra måste aktiviteter i relation till EU kunna rättfärdigas i relation till 
medborgarna i regionen. Det handlar om att kunna legitimera ett regionalt 
handlande i ett större europeiskt sammanhang, vilket inte alltid är så enkelt, 
utan kräver goda argument varför dessa aktiviteter bör genomföras.  

För det tredje uttrycks i citatet en oro och ett tvivel om regionala företrädare 
har de språkkunskaper som krävs för att kunna kommunicera ett regionalt 
intresse in i EU:s beslutsprocesser. Denna oro förekommer inte ofta i studiens 
datamaterial, men skall inte negligeras. Svenska regionala företrädare brukar 
vanligtvis prata på engelska vid besök i Bryssel, vilket kan skapa en viss oro för 
enskilda regionala företrädare som upplever brister i sina språkkunskaper. 

Ett alternativ till att driva direkta påverkansförsök i Bryssel är att låta det 
regionala kontoret få större ansvar att utöva dessa påverkansförsök. Det skulle 
kunna vara ett sätt att komma över upplevelsen av bristande kunskaper om hur 
EU bör hanteras. Med personal närvarande i Bryssel ges en möjlighet att bygga 
kompetens som är beständig över tid. West Swedens viktigaste uppgift i 
lobbyverksamheten har varit att utveckla kontaktnät och öppna ”dörrar” in i 
EU-maskineriet. Att veta när och var man skall genomföra en 
påverkansaktivitet är avgörande för att vara framgångsrik. Men även om 
kontaktvägarna finns, uttrycks i denna position en tveksamhet till att EU skulle 
vara intresserad av regionala argument, i alla fall om de kommer från små och 
medelstora svenska kommuner. Storlek uppfattas ha en betydelse för 
framgångsrika påverkansförsök. 

[F]örmågan att veta när man ska göra en insats är avhängig av att man 
har resurser och nätverk, för att någon skall berätta för en, nu händer det 
här, nu måste ni skicka den här människan för att säga det, för det finns 
ett litet fönster här. Det kräver ständig närvaro, och det är dyrt. Och sen 
förmågan att bli lyssnad på, tror jag att en region blir mycket mer lyssnad 
på än en liten kommun. Storlek spelar roll i de här sammanhangen (IP7). 

Då små och medelstora kommuner uppfattas som relativt ointressanta för EU, 
och att ett påverkansarbete kräver resurser som kan vara svåra att allokera, 
uttrycks en viss skepticism till att kommuner överhuvudtaget bör vara 
engagerad i representationskontor i Bryssel. 

Jag har den här misstanken om att de svenska lobbykontoren, 
kommunernas lobbykontor i Bryssel, kanske inte är värda sina pengar. 
Vilken nytta har egentligen en svensk kommun av ett 
representationskontor i Bryssel? Hur effektivt är påverkansarbetet (IP7)? 
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Den skeptiska attityden till att driva regionala frågor i Bryssel är starkt knuten 
till en uppfattning att svenska regioner saknar formell makt i Bryssel, är för små 
i relation till andra regioner i Europa samt saknar upparbetade nätverk för 
påverkan. För att kunna vara framgångsrik uppfattas bra argument vara den 
enda möjliga vägen till inflytande i EU.  

Jag tror inte att maktsystemet i Bryssel är så våldsamt intresserad av att 
höra vad medborgarna i Västra Götaland tycker i en viss fråga. Västra 
Götalandsregionen har ingen direkt makt i Bryssel. Inga röster, inga 
pengar, inga nätverkskontakter. De maktresurser man har är att hitta 
goda argument som kan påverka de som är redo att lyssna på argument i 
vissa frågor. Det är det som man kan göra. Att försöka påverka i frågor 
där Västra Götalandsregionens invånare känner ett stort engagemang, 
varför skulle de lyssna på oss? Bara för att våra medborgare har en åsikt? 
Vi har ju ingen makt (IP7). 

Men även om det finns bra argument behövs politiska prioriteringar för att 
utöva påverkansförsök. Avsaknad av en tydlig regional agenda för Västsverige 
gör det svårt att driva påverkansförsök för hela västsvenska regionen.  

[D]et är ganska svårt att påverka politiken i de flesta frågor. Frågan är 
vilka frågor är aktuella att ens försöka påverka i, hur väljer man ut dem 
(IP7)? 

Samtliga regionala organisationer i Sverige har flera olika policyer och 
strategidokument kopplat till tillväxt och regional utveckling. De skulle kunna 
utgöra en plattform för en gemensam agenda för Västsverige (Svahn 2011). 
Men dessa är oftast allmän hållna och pekar inte ut specifika frågor. Samtidigt 
kan det diskuteras vilken betydelse dessa policyer har för regionalt handlande i 
EU-relaterade frågor över huvud taget.  

Region Halland jobbar med att försöka få ut tillväxtprogram och dela 
upp i olika verksamhetsområden, [---] men det är ju oftast lätt att skriva i 
en text. Sedan kommer alla människor som skall använda sig av den här 
texten utifrån sitt och sina perspektiv, och jag uppfattar inte att vi har 
någon samsyn, snarare tvärtom. Och det gäller både inom kommun, 
mellan kommuner, mellan förvaltningar, och kommuner i relation till 
varandra och det gäller mellan kommunerna i relation till regionen. Vi 
har fruktansvärt mycket dokument, det har vi (IP16). 

Befintliga policydokument och strategier – som antas vara ett stöd till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor – verkar vara tämligen svåra att använda i 
praktiken. För att mobilisera den potentiella kraft som ligger i ett 
policydokument efterfrågas ett politiskt ledarskap (IP 21). 
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Alltihop landar tillbaka på ledarskapet. Vi har ju haft en bra policy, men 
det är av intet värde om man inte står upp för den, och att alla som 
jobbar med de här frågorna känner sig trygga (IP16). 

Ett tydligt politiskt ledarskap kan potentiellt överbrygga de problem som ligger 
i de otydligheter kring vem eller vilka som har ansvar över utvecklingsfrågorna 
i en region.  

Det finns ingen aktör [i Halland] som ges förtroende i de här frågorna. 
Vem är till för vem? Region Halland känner att man har mandat i de här 
frågorna, kommunerna känner att det är kommunerna som sitter på 
mandatet och att Region Halland skall utföra det som kommunerna vill. 
De är ”kommunernas region”. Och regionen tycker att de inte hade 
behövt kommunerna. Det är ibland som man tycker att man inte 
behöver några medborgare. Det skulle ta tid innan vi upptäckte att de var 
borta (IP16). 

Attityder relaterade till politisk fusion 
I den download-orienterade positionen föredras goda relationer till staten, som 
ses som den ”naturliga” parten för att driva regionala EU-relaterade frågor. 
Därmed uppfattas fusionsansatsens antagande om möjligheten att gå direkt till 
EU [bypass the state] snarare som ett problem än som något önskvärt. Staten 
ses som den centrala spelaren. Även i de fall regioner har tillräckliga 
ekonomiska muskler för att bedriva påverkansförsök i EU, som till exempel de 
tyska regionerna, så bör man inte åsidosätta den centrala nivån.  

Det finns säkert några tyska regioner som är starka ekonomiskt och 
befolkningsmässigt och som kan påverka. Men jag undrar egentligen vad 
mycket de kan påverka om inte den tyska staten är involverad (IP10). 

Staten uppfattas ha ett huvudansvar. I den mån en region vill driva en specifik 
fråga är det bättre att göra det tillsammans med staten, snarare än att söka egna 
vägar (IP5; IP10).  

Att det förekommer skeptiska attityder till upload-aktiviteter i den download-
orienterade positionen innebär inte att internationellt arbete i sig ses som 
negativt. Den skeptiska attityden är relaterad till möjligheten och förmågan att 
kunna påverka i EU. Internationella aktiviteter ses mer som ”symboliska”, att 
sprida egna erfarenheter och lära a andras. Den typen av aktiviteter uppfattas 
”inte politiskt vad jag kan känna, utan det är mer [---] specifika frågor på 
gräsrotsnivå. Alltså det finns många organisationer inom Europa som inte är 
politiska” (IP16). Här handlar internationella aktiviteter om att visa upp sig i 
internationella sammanhang. Indirekt kan dessa aktiviteter givetvis få politiska 
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konsekvenser genom att erfarenheter från olika projekt återspeglas i skrivningar 
på EU-nivå. ”Men vad de ger för effekt uppåt är jättesvårt att säga” (IP16). 

Tabell 6.1 Den download-orienterade positionens uppfattningar och 
attityder 

  En download-orienterad position 
Uppmärksamhet och 
handling 

 Regionalt handlande relateras till de finansiella 
möjlighetsstrukturer som finns inom EU, det vill säga 
analysramens download-dimension. 

 Internationella allianser utvecklas i syfte att lära av andra, finna 
potentiella partners för projekt och sprida egna erfarenheter 
och best practice. 

 Aktiviteter i relation till analysramens crossload-dimension syftar 
till att stärka ett handlande i download-dimensionen. 

Institutionell 
anpassning 

 De funktioner som efterfrågas i en institutionell 
anpassningsprocess syftar till att stärka möjligheterna till 
långsiktigt framgångsrika ansökningar av 
projektutvecklingsmedel. 

 Den institutionella länken till EU bör ha en nära koppling till 
den dagliga verksamheten i regionen för att bättre kunna 
matcha funktionellt aggregerade territoriella intressen med de 
finansiella möjlighetsstrukturerna i EU. 

 WEPA:n ses som en institutionell och funktionell anpassning 
till regionens behov av att minska grad av misfit mellan 
regionala behov och EU:s utlysningar. 

Perspektiv på fusion  Resultatorienterad fusion: regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor värderas utifrån hur framgångsrik organisationen är på 
att få igenom ansökningar till utvecklingsprojekt. Upload-
orienterade aktiviteter uppfattas som svåra att rättfärdiga och 
legitimera, vilket ger en negativ attityd till påverkansförsök i 
EU. 

 Politisk fusion: En negativ syn på möjligheten att passera 
staten för att driva regionala intressen i EU. Staten ses som 
den naturliga parten i påverkansfrågor. 

 Sammansatt fusion: En negativ syn på den komplexa och 
sammansatta politiska miljö som EU anses representera, vilket 
ger ett skeptiskt förhållningssätt till att utöva påverkansförsök 
i EU. 

 

6.2 Den upload-orienterade positionen 
När Göteborgs stad omdefinierar synen på hur EU-frågor bäst hanteras sås ett 
frö till den splittring bland West Swedens medlemsorganisationer som slutligen 
leder till dess nedläggning. Göteborgs stad skiljer ut sig bland medlemmarna i 
det att de efter öppnandet av ett eget kontor betonar ett systematiskt och 
kontinuerligt påverkansarbete och ett eget företrädarskap. En respondent 
beskriver hur ”Göteborg [---] sticker ut som en speciell spelare, med ett helt 
annat EU-grepp” (IP11). Därmed ställs frågor inom Göteborgs stad huruvida 
deras engagemang i West Sweden gagnar Göteborgs intressen, varför staden 
initierar diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation 
(Johansson 2011; IP11). Resultatet av diskussionerna blir att Göteborgs stad 
väljer att lämna West Sweden och gå sin egen väg. För Göteborg stads del 
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innebär det att engagemanget i West Sweden tappar i mervärde, och de resurser 
som läggs in i West Sweden kanaliseras istället in i det egna kontoret i syfte att 
stärka dess påverkansarbete. 

I analysen som leder fram till en upload-orienterad position spelar följaktligen de 
uppfattningar och attityder som uttrycks av Göteborgs stad en central roll. 
Analysen inleds med en kort redogörelse för vad som här betecknas som 
Göteborgs stads avfall112, det vill säga den process där Göteborgs stad 
omdefinierar synen på hur EU-frågor bäst hanteras och som inleds med att de 
placerar egen personal i Bryssel och avslutas med att de väljer att lämna West 
Sweden och utveckla sin egen Brysselplattform. Därefter beskrivs positionens 
övergripande karaktär som sedan analyseras i relation till micro fusion framework. 

6.2.1 Göteborg stads avfall 
Den europeiseringsprocess som leder fram till West Swedens nedläggning, 
inleds när Göteborgs stad uppfattar ett större behov av ett eget företrädarskap i 
EU och öppnar ett eget kontor i Bryssel.  

Vi gjorde ett vägval 2008 med att placera Sebastian Marx i Bryssel [---]. 
Ett tydligt vägval, för lobbying, omvärldsbevakning. [---] Sedan har vi 
inte använt projektbiten, inte något kan man säga. Det har varit en 
hämmande faktor när man har en egen upparbetad verksamhet runt 
strukturfondsprogrammen [och] att West Sweden haft hand om 
projektverksamheten (IP4). 

Citatet illustrerar hur Göteborg stads politiska ledning omdefinierar synen på 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor, och ändrar inriktning på sitt EU-
arbete. Göteborgs stad placerar egen personal i Bryssel med ett tydligt mandat 
för lobbyingverksamhet. Att ett påverkansarbete är önskvärt tydliggörs även av 
att den personal som anställs av Göteborgs stad, Sebastian Marx, har ett 
förlutet som professionell lobbyist i Bryssel, och att han även själv betraktar sin 
roll i Bryssel primärt som en lobbyist för Göteborg stads räkning (IP15). 

Göteborgs stad inriktar sig nu på att stärka kapaciteten för att utöva 
påverkansförsök. Funktioner som informationsförmedling och 
projektutveckling tonas ned. Påverkansförsök berör såväl lagstiftning och 
regelverk såväl som mer övergripande programskrivningar som bland annat 
styr möjligheten att finansiera stora utvecklingsprojekt (Johansson 2011; se 
även Callanan & Tatham 2014:191). 

                                              
112 Termen ”avfall” är en ordlek som anspelar på det så kallade ”Geijerska avfallet”, som brukar dateras 
till 1838, då Erik Gustaf Geijer överger konservatismen och ansluter sig till liberalismens idéer, vilket 
var en omvälvande händelse i dåtidens Sverige. I övrigt finns inga liknelser mellan fallen. 
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Med lobbying menar jag påverkansarbetet både när det gäller 
lagstiftningsförslag, men också när det gäller skrivningar för de större 
strategiska projekten. Vi [Göteborgs stad] är ju inte i Bryssel för att se till 
att en skola i en stadsdel i Göteborg åker på en studieresa till Italien. 
Utan vi är här för att säkra EU-finansiering för de stora 
utvecklingsprojekten. [Och då] måste man ha samtal med beslutsfattarna 
här, man måste kunna övertyga varför det är viktigt. [---] Med 
lagstiftningsagendan så har vi gjort så att vi årligen analyserar 
kommissionens arbetsprogram och skickar till kommunstyrelsen som 
utifrån det gör en prioritering vilka frågor som kommer ha betydelse för 
staden (IP15). 

Citatet illustrerar hur upload-orienterade funktioner åläggs Göteborgs 
Brysselkontor. Vidare illustreras också betydelsen av en plattform i Bryssel för 
att kunna utföra påverkansförsök. För Göteborgs stad blir West Sweden en 
problematisk och otillfredsställande organisation. Vem företräder vad, är en 
fråga som ställs? Vilka flaggor skall stå på bordet när påverkansarbete sker 
(IP3)? För Göteborgs del blir det önskvärt att West Sweden tonar ned 
representationsdelen och att dess verksamhet koncentrerar sig på 
projektutvecklingsfrågor. På så sätt skapas en större tydlighet i arbetsdelning 
mellan West Sweden och Göteborg stads Brysselkontor. Anledningen till att 
Göteborg väljer att öppna ett eget kontor bottnar i att West Sweden inte 
uppfattas som en relevant kanal för Göteborgs intressen  

Håkan Beskow [före detta internationell chef i Göteborgs stad] jobbade 
hårt för att få en lobbyist på plats. I ganska stor motvind, eftersom 
Göran Johansson var kommunstyrelsens ordförande fortfarande då. Han 
var inte positiv, eftersom han såg det som en konkurrent till West 
Sweden. Men samtidigt var det svårt att säga nej till något som tydligt 
stärkte Göteborg. Vi [Västra Götalandsregionen] hade inte kunnat sätta 
en person i Bryssel utan att Göteborg agerat föregångare. Det är 
Göteborg som initierat diskussionen om West Swedens framtid (IP11). 

Göteborgs stad är den drivande kraften bakom diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation (IP21). Göteborgs fokus på ett 
påverkansarbete i egen regi utmanar invanda uppfattningar om regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor i Västsverige. 

Varför Göteborgs stad väljer att vara kvar i West Sweden efter att de placerat 
egen personal i Bryssel, och inte lämna organisationen redan då, är oklart. Men 
med ett eget kontor använder inte Göteborg West Swedens tjänster i någon 
nämnvärd grad. En respondent uttrycker att West Sweden inte spelar någon 
roll ”alls egentligen. Vi betalar mycket pengar och det är mest symboliskt” 
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(IP4). Ett skäl till att man inte lämnar West Sweden redan år 2008 kan vara att 
Göteborg stads lobbyverksamhet är ett relativt nytt och oprövat koncept och 
att de ansvariga i Göteborgs stad först vill se hur det fungerar och utvärdera 
huruvida verksamheten levererar önskvärda resultat. Dessutom finns en 
solidaritetsaspekt. Om Göteborgs stad väljer att lämna organisationen så 
innebär det ett stort ekonomiskt avbräck för West Sweden vilket skulle kräva 
en grundlig översyn över verksamheten.  

Som uttrycks i citatet ovan agerar Göteborgs stad på ett sätt som en ”pionjär” 
för ett nytt sätt att arbeta med EU-frågor i Västsverige. En respondent menar 
att Göteborg stads politiska ledning närt en förhoppning om att andra 
medlemmar i West Sweden ska följa efter och stärka sina engagemang i 
påverkansarbeten. Denna förhoppning, skall enligt respondenten främst vara 
riktad till Västra Götalandsregionens politiska ledning, ”men jag tror att 
Göteborgspolitikerna tröttnade på att vänta på oss [Västra Götalandsregionen], 
och sa att nu kör vi en Göteborgsplattform istället” (IP13).  

Genom att i handling visa på ett annat EU-arbete, fungerar Göteborg stads 
agerande delvis som en modell för hur ett förändrat EU-arbete skulle kunna gå 
till. Ett handlande som illustrerar hur regionala påverkansaktiviteter kan 
fungera, och hur de kan skapa ett mervärde för den egna regionen. Det vill säga 
en modell som kan skapa förutsättningar för efterföljare, som kan lära av 
Göteborg och bli mer aktiva i ett påverkansarbete.  På samma sätt som i den 
download-orienterade positionen förekommer även här en föreställning om en 
lärande- och ”mognads”-process, det vill säga att regionala aktörer över tid blir 
mer erfarna av att utöva påverkansaktiviteter.  

Att Göteborgs stad förespråkar ett påverkansarbete, innebär inte per automatik 
att Göteborg förordar ett West Sweden som en gemensam Västsvensk 
plattform för påverkansförsök. Det hade ju kunnat vara ett tänkbart alternativ. 
Det vill säga att istället för att öppna ett eget kontor, utveckla West Sweden till 
en gemensam plattform för ett påverkansarbete tillsammans med de andra 
medlemsorganisationerna i West Sweden. Göteborgs stad uppfattar det som 
viktigt att staden företräder sig självt. Det vill säga företrädarskapet ses som 
odelbart (IP3). I ett Göteborgskt perspektiv uppfattas West Sweden inte som 
en legitim företrädare för Göteborg stads intressen i EU. Att frågan om 
företrädarskap – vem som representerar vad – är viktiga frågor i diskussionen 
om West Swedens framtida inriktning och organisation blir tydligt redan i 
Svahns utredning (Svahn 2011). Istället för att West Sweden ges ett utökat 
mandat för att hantera påverkansarbete gemensamt, så förordar Göteborg 
istället att West Swedens verksamhet skall rikta in sig mot 
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projektutvecklingsfrågor. ”Varumärket” West Sweden bör tonas ned i Bryssel 
för att minska missförstånd i frågor om ett företrädarskap. För denna hållning 
får Göteborgs stad mycket kritik från de medlemmar i West Sweden som 
uppfattar ett behov av en stark och gemensam Brysselplattform, där även ett 
påverkansarbete bör vara på agendan. I det läget väljer Göteborgs stad att 
ensidigt lämna organisationen. 

6.2.2 Positionens övergripande karaktär 
En upload-orienterad position av uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor utmärks av ett större fokus på EU som en 
politisk beslutsarena med betydelse för det regionala samhällsbygget. De 
finansiella möjligheter som EU erbjuder ses fortfarande som viktiga, och skall 
inte underskattas, men för det politiska ledarskapet uppfattas EU som en 
politisk arena som inte bara är möjlig utan även önskvärd att försöka påverka i 
enlighet med egna intressen. De finansiella möjligheter som EU erbjuder i 
relation till download-dimensionen uppfattas i högre grad vara en fråga för 
förvaltningen och dess tjänstemän. Det vill säga i den mån den dagliga 
verksamheten behöver extra finansiering förväntas ledningen för berörd 
förvaltning vara informerad om de möjligheter som EU erbjuder113. Den 
politiska ledningens uppfattning av vilket regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor som bäst gagnar regionen och levererar ett mervärde till dess 
medborgare, fokuseras istället mot ett påverkansarbete. Perspektivet är att 
politiska aktiviteter bör, istället för att anpassa regionen till EU-policy, fokusera 
på ett påverkansarbete i syfte att minska grad av misfit mellan regionala 
intressen och EU:s beslutsfattande. Det vill säga upload-dimensionen i 
avhandlingens analysram tillmäts en central roll. 

De påverkansaktiviteter som uppmärksammas handlar om att utöva 
påverkansförsök mot EU:s lagstiftning och regelverk. För att uppfattas som en 
aktör i Bryssel, uppfattas det som viktigt att regionen synliggörs, utvecklar 
nätverk och deltar i olika sammahang på ett systematiskt och kontinuerligt vis 
(IP15).  Ett påverkansarbete i EU kan även rikta in sig mot tredje part. Det vill 
säga att genom att regionen allierar sig med EU, och överbrygga regionala 
intressen med europeiska, utöva politiska påverkansförsök mot andra aktörer, 
vanligen den egna regeringen (IP6). 

                                              
113 ”[I] Kulturnämnden [i Göteborgs stad] där jag är ordförande [har vi] haft tre olika projekt som haft 
EU-fondmedel, och det är inte i något av de tre fallen där vi politiskt initierat att söka [---] i något fall 
så tog man [beslutet] enbart på förvaltningsnivå. Det tycker jag är riktigt” (IP12). 



 

190 
 

Att upload-orienterade aktiviteter uppmärksammas som centrala återspeglas i de 
aktiviteter som efterfrågas i analysramens crossload-dimension och det 
institutionella stöd som förväntas möjliggöra framgångsrika påverkansförsök. 

I den download-orienterade positionen efterfrågas crossload-aktiviteter som 
stärker förmågan att framgångsrikt söka projektutvecklingsmedel samt att 
implementera projektresultaten i den dagliga verksamheten för mer långsiktiga 
resultat. I den upload-orienterade positionen är förekomst av en regional agenda 
– som uttrycker vilka politiska prioriteringar i EU-relaterade frågor som bör 
drivas – helt central. För att kunna utöva påverkansförsök i EU behövs tydliga 
prioriteringar och ett påverkansmandat.  

Behovet av en regional agenda kan illustreras av hur Göteborgs stad arbetar 
med sitt påverkansarbete i crossload-dimensionen. Det påverkansarbete som 
Göteborgskontoret bedriver, och de frågor där påverkansförsök görs, är tydligt 
kopplade till politiska prioriteringar114 som fastslås och beslutas om av 
kommunstyrelsen. Mandatet till påverkansarbetet ges genom en väl utarbetad 
procedur för att ta fram, och hantera, politiska prioriteringar.  

Då har vi en apparat för det, där vi tar fram omvärldsbevakningsuppdrag 
varje år, på basis av kommissionens årsarbetsplan och jämför med våra 
politiska mål uttryckta i prioriteringar. Där har vi fyra tematiska 
arbetsgrupper samt ett EU-nätverk bestående av tjänstemän. Det är de 
fyra arbetsgrupperna som plockar fram prioriteringar och listar dem, 
sätter siffror på de viktigaste frågorna, Sedan läggs de fram till 
kommunstyrelsen i början av året som fattar beslut (IP4). 

6.2.3 Sammanfattande analys i relation till analysramens tre dimensioner 
I en upload-orienterad position är en regional agenda och ett påverkansmandat 
centrala element. Utan en regional agenda är det svårt att bedriva upload-
orienterade aktiviteter på ett systematiskt och kontinuerligt vis. ”Det är ingen 
idé att åka ut om man inte kan komma överens på hemmaplan [---] först 
formlera vad man vill, sedan förmåga att driva en ståndpunkt strategiskt” 
(IP11). Det räcker dock inte med en regional agenda och ett påverkansmandat. 
För att kunna få ett genomslag behövs ett stöd från den högsta politiska 
ledningen, vilket kan vara helt avgörande för ett framgångsrikt påverkansarbete 
arbete i EU (IP15). 

                                              
114 För Göteborg stads del har Brysselkontoret hittills haft en tämligen bred palett av frågor att hantera 
(IP4; IP15). Men den kanske viktigaste uppgiften har varit att tydliggöra och stärka stadsperspektivet i 
sammanhållningspolitiken (IP15). 
 



 

191 
 

Ett regionalt handlande i form av påverkansförsök ställer därför andra 
funktionella krav på den institutionella länken än ett download-orienterat kontor. 
Ett kontor i Bryssel är en förutsättning för att kunna agera som en 
påverkansaktör i EU på ett systematiskt och kontinuerligt vis. Genom att vara 
på plats i Bryssel underlättas regionens möjligheter att synliggöras, vilket stärker 
dess förutsättning för att uppfattas som en legitim aktör av andra EU-aktörer i 
Bryssel. Kontoret kan bidra till att utveckla ”kanaler”, att ”öppna dörrar” och 
skapa nätverk in i den sammansatta och komplexa natur som EU representerar 
(IP19).  

I figur 6.2 illustreras upload-dimensionens särställning i de uppfattningar och 
attityder som uttrycks i denna position. Crossload-dimensionens funktion blir i 
denna position en annan än i den download-orienterade positionen. Crossload-
aktiviteter fokuserar mer på behovet av att skapa tydliga politiska prioriteringar 
– en regional agenda – och ett tydligt mandat för påverkansarbete. Det vill 
säga, i positionen uttrycks en upload-orienterad crossload-dimension. 
Analysramens download-dimension, i form av projektutveckling, är fortfarande 
viktig, men uppfattas inte i lika hög grad som en uppgift för den politiska 
ledningen, utan istället som en uppgift för tjänstemän i förvaltningen. Det 
politiska intresset förskjuts istället till att genom påverkansaktiviteter minska 
grad av misfit mellan ett regionalt intresse och download-dimensionens 
utmaningar.  

I figur 6.2 så illustreras den upload-orienterade positionen och hur den relaterar 
till analysramens tre dimensioner. De heldragna linjerna visar de dimensioner 
som uppfattas som viktigast för ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 
Punkten representerar den institutionella länken placering i ett flernivåsystem.  

Figur 6.2 Den upload-orienterade positionen 

 

 

 

 

 

 

 

EU-nivå 

Statlig nivå Upload  

Crossload 

Download  

Ett Brysselkontor 
som stödjer ett 
påverkansarbete 

Regional och lokal nivå 



 

192 
 

Den inledande analysen ovan visar på crossload-dimensionens betydelse för ett 
påverkansarbete i EU. Nedan utvecklas nu analysen med hjälp av variablerna i 
micro fusion framework. Analysen riktar in sig på hur den upload-orienterade 
positionen förhåller sig till ett företrädar- och aktörsskap i EU.  

6.2.4 Analys av en upload-orienterad position i relation till MFF 
Följande analys bygger på de variabler som definieras i micro fusion framework. 
Analysen inleds med variablerna Uppmärksamhet och handling samt 
Institutionell anpassning. Frågan som vägleder analysen handlar om vilka 
uppfattningar och attityder till ett regionalt aktörsskap i EU-relaterade sammanhang som 
kan identifieras i en upload-orienterad position. Det vill säga, hur ett företrädar- 
och aktörskap skall förstås utifrån en behaviouralistisk ansats. 

Uppmärksamhet och handling 
Diskussionen har gått runt företrädarskapet i Bryssel. [---] Det finns 
många olika dimensioner i den här diskussionen, och den är väldigt 
spretig. [---] Det finns ett antal förvirrande faktorer runt det här med 
företrädarskap (IP4). 

Frågan om företrädarskap är central i diskussionen om West Swedens framtida 
inriktning och organisation. Som vi kommer att se, är det på denna punkt där 
den upload- respektive sammanhållna positionen skiljer sig avseende synen på 
påverkansförsök. I och med att regionala aktörer i den upload-orienterade 
positionen betonar vikten av att kunna påverka överstatligt beslutsfattande 
genom ett eget företrädarskap blir även självbilden en annan. Från en självbild 
på regionen som en mer instrumentell, reaktiv och ”mottagande” aktör som 
anpassar sig till det stimuli som kommer från en överstatlig nivå, till en mer 
politisk, proaktiv och deltagande aktör med ambition att uppfattas som en part 
som andra inom EU. Denna självbild väcker flera intressanta frågor. Vilken roll 
har egentligen regionala aktörer från regioner i länder som Sverige i EU:s 
beslutsfattande och vilken roll kan, eller bör, de ha? Vilka grundantaganden 
baserar sig en sådan självbild på? Vad innebär att representera och företräda en 
regions intressen i EU? Hur utformas en legitim regional lobbyverksamhet i 
Bryssel? Listan på frågor är på inga sätt uttömmande och frågorna kommer inte 
heller direkt att besvaras i avhandlingen, men synliggör hur komplex frågan om 
subnationellt aktörskap i överstatligt beslutsfattande egentligen är.  

Som redogjorts för i det inledande kapitlet är, utifrån en formell juridisk 
mening, ett subnationellt aktörskap i överstatligt beslutsfattande problematiskt. 
Om vi utgår från klassiska stats-centriska teorier i internationella relationer som 
liberalism och realism så ses inte regioner som relevanta aktörer i 
internationella sammanhang (se t ex Bretherton & Vogler 2006). Alternativet är 
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att utgå från en behaviouralistisk ansats (för en utförligare beskrivning, se 
kapitel 1.4.2 ”Konceptualisering av regionala aktörer”).  I en behaviouralistisk 
ansats spelar autonomikriteriet en viktig roll. Aktörers FÖRMÅGA och VILJA att 
vara en aktör i internationella sammanhang – samtidigt som tredje part behöver 
erkänna en aktör som legitim part – är vad som avgör aktörskap. FÖRMÅGA 
relaterar till de externa möjlighetstrukturer som erbjuds samt de inomregionala 
processer som stärker regionens förutsättningar till upload-aktiviteter. VILJA 
relateras att vara närvarande [presence] i överstatliga sammanhang. En närvaro 
relaterar till den självbild av regionen som en aktör i överstatliga sammanhang 
(se kapitel 1.4.2 ”Konceptualisering av regionala aktörer”).  

Analysen identifierar fyra uppfattningar om hur ett företrädarskap skall förstås. 
För det första definieras ett företrädarskap genom att vara närvarande och 
synliggöra regionen i ett överstatligt sammanhang. Denna form av 
företrädarskap syftar till att vara på plats, ta initiativ, och att därigenom visa att 
regionen vill vara en aktör genom sin blotta existens. För det andra definieras 
ett företrädarskap genom uppfattningen om ett ansvarstagande för ett större 
territorium än det egna. Denna typ av företrädarskap förekommer inte ofta, 
och är i första hand synlig hos företrädare för Göteborgs. Här uttrycks 
uppfattningen att organisationen företräder inte bara sig själv utan tar även ett 
större regionalt ansvar. För det tredje definieras ett företrädarskap i relation till 
det av staten delegerade politikområdet. Detta företrädarskap handlar om att ta 
ansvar för de befogenheter som staten delegerat till regionen. Inom ramen för 
dessa uppgifter kan/bör regionen i förekommande fall företrädas i relation till 
EU. Detta företrädarskap är kopplat till doktrinen in foro interno, in foro externo 
som ger subnationella aktörer rätt att driva frågor internationellt i frågor som 
delegerats av staten (se kapitel 1.5 ”Tidigare forskning”). För det fjärde 
definieras ett företrädarskap i relation till förekomst av en regional agenda. 
Denna typ av företrädarskap handlar om att ta ansvar för de politiska 
prioriteringar som beslutats om. Denna uppfattning förekommer relativt ofta i 
datamaterialet, vilket kan ses som logiskt givet att upload-aktiviteter utan en 
regional agenda kan uppfattas som problematiskt.  

Företrädarskap genom närvaro och synliggörande 
En uppfattning om vad ett företrädarskap innebär i den upload-orienterade 
positionen relaterar till en närvaro i överstatliga sammanhang, och ett ansvar att 
synliggöra regionen.  

Att vara synlig, vara med i de viktiga diskurserna, att vara en aktör på en 
arena, och göra sin röst hörd. För då bygger vi ett intresse runt 
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Göteborg. [---] De kommuner som är duktiga på att jobba internationellt 
drar också till sig internationellt intresse (IP4). 

I en behaviouralistisk aktörsförståelse utvecklas ett aktörskap bland annat 
genom en interaktion med andra aktörer. Regioner som är synliga i EU-
sammanhang har större förutsättningar att inkluderas och uppfattas som 
legitima partners. Visar regionen engagemang och kompetens inom specifika 
områden blir de potentiellt attraktiva parter att konsultera.  

EU är intresserad av att lyssna på regioner, de vill ha deras argument och 
information, eftersom de implementerar. Bökiga medlemsstater kan man 
ibland vilja hoppa över (IP11). 

Det kan även ligga i EU:s intresse att direkt söka kontakt med regioner i olika 
frågor, vilket underlättas av att regionen visat en närvaro och ett intresse av att 
vara en aktör.  

Men en närvaro i Bryssel riktar sig inte bara till EU-institutionerna utan även 
andra regioner som är verksamma i Bryssel och som betraktas som strategiskt 
viktiga (IP15). Det handlar då om att alliera sig med andra aktörer i strategiskt 
viktiga frågor, eller att hitta partners till större projekt. Även om 
Göteborgskontoret inte är speciellt engagerad i projektutvecklingsfrågor har 
kontoret en viktig funktion i att hitta relevanta och potentiella partners till 
större projektidéer. 

Vad vi gör när det gäller projekt är att vi hjälper till att starta upp 
konsortier. [---] Man diskuterar på hemmaplan vad är det vi skulle vilja 
göra i ett sådant projekt, och vårt bidrag som kontor är att hitta partners, 
inte utifrån innehåll, utan utifrån kontaktytor, utifrån de som varit 
engagerade, kan vara lämpliga partners. [---] Detta gör vi ju inte i små 
projekt. [---] Det är ett arbete som kanske kan ta ett till två år att landa in 
en bra projektidé och att få in den i en passande utlysning, eller att lobba 
för att få ut en passande utlysning, att det blir ett naturligt val för 
kommissionen (IP15). 

Återigen framstår det regionala handlandet i EU-relaterade frågor i den upload-
orienterade positionen vara starkt knutet till strategiskt handlande i förhållande 
till politiska prioriteringar, och en regional agenda. Det får även betydelse i 
vilken grad en eventuell regional agenda relaterar till aktuella frågor på EU-
nivå. Om det saknas relevanta utlysningar, kan kontoret utöva påverkansförsök 
i syfte att få EU att göra utlysningar som stämmer överens med önskvärda 
prioriteringar. På detta vis kan påverkansarbete användas för att minska grad av 
misfit. 
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Det är klart att kommissionen är intresserad av vad en stad som 
Göteborg tycker. Inte för att vi är den viktigaste staden i EU, men för att 
det finns bra argument. Nu är vi tillbaka på varför vi fokuserar mycket på 
de ”hårda” frågorna. Vi har Skandinaviens största hamn, det är intressant 
för EU. Vi har Sveriges fjärde största energibolag, vi är en viktig aktör, vi 
satsar på biogas på storskalig nivå, det är intressant för EU. Så finns det 
här med hållbara transportlösningar i staden. [---] Det finns många städer 
som har liknande projekt, men vi har en uttalad politisk dimension att vi 
ska vara en testarena som försöker möjliggöra innovativa projekt, också 
med näringslivet, det är intressant för EU. Där bygger vi upp vår 
kredibilitet, och att vi har en borgmästare i vår kommunstyrelse som står 
bakom (IP15). 

I en upload-orienterad position riktas uppmärksamheten i högre grad mot 
politiska påverkan av policys. Närvaro och synliggörande är viktiga element för 
regionala aktörer som vill påverka policyutvecklingen i EU.  

Vi måste engagera oss och vara vakna och öppna och ta för oss om vi 
vill att välfärden ska bestå. [---] Det är dock centralt att välja att vara 
med. [---] I mitt perspektiv handlar det om att lära och få kunskap om 
hur andra jobbar, att få en ny världsbild och nya kontakter. Jag skulle 
säga att policy och kontakter, nätverk och lärande är det primära i detta 
arbete och pengar är sekundärt. [---] När det gäller pengar så är staten 
betydligt viktigare än EU. EU är istället viktigare för policy, Men vem ska 
ta med folk på denna kunskapsresa (IP19)? 

Citatet uttrycker att påverkansarbete och regionalt engagemang i överstatliga 
sammanhang skall kopplas samman med statens och regionens förmåga att 
leverera välfärd och service till medborgarna. Resonemanget stämmer överens 
med hur makrofusionstesen beskriver den europeiska integrationens dynamik. 
Vidare illustreras hur påverkansförsök riktade mot policyutveckling är ett 
centralt inslag i den upload-orienterade positionen. Att vara med, närvarande 
och synliggjord, är ett sätt att se på ett regionalt företrädarskap i EU. 

Företrädarskap som: ansvar för ett större territorium 
Den andra definitionen av ett företrädarskap handlar om att representera och 
företräda ett större regionalt territorium än det egna. West Sweden är ingen 
region i politisk-administrativ mening, utan ett funktionellt samarbete som 
möjliggör en kostnadseffektiv lösning för västsvenska kommuner och regioner 
att upprätthålla en institutionell länk med EU:s beslutsfattande. För Göteborgs 
stad så framstår möjligheten att West Sweden skulle företräda Göteborgs stad i 
EU som närmast absurd (IP1), speciellt efter att Göteborg placerat egen 
personal i Bryssel, med tydligt mandat för lobby-aktiviteter. ”Efter 2008 är det 
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glasklart. Vi talar för Göteborg själva, men det är inte glasklart för alla” (IP4). 
Men samtidigt så menar Göteborgs stad att alla de aktiviteter som görs via 
Göteborgskontoret har en regional dimension.  

Vi jobbar mycket i Västsverige utifrån ett regionalt perspektiv. Göteborg 
gör det också. Vi har inget Näringslivssekretariat utan det är Business 
region Göteborg som har hand om det där alla 13 kommunerna i 
Göteborgsregionen ingår. Vi har för länge sedan redan bestämt oss att 
det är olika typer av regionala perspektiv som är viktiga. Göteborg är en 
motor för västra Sverige (IP4). 

Det regionala perspektivet i Göteborg stads EU-arbetet sträcker sig ”i första 
hand till Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen [---] det större 
regionala perspektivet tas tillvara” (IP4). För Göteborgs stad förefaller alltså 
deras EU-engagemang placeras in i ett större regionalt sammanhang. 
Självbilden som driver denna uppfattning bottnar i att Göteborg uppfattar sig 
själva som ”motor för västra Sverige” (IP4). Som en ”tillväxtmotor” i en större 
region uppfattas staden ha ett större regionalt ansvar. Gränsen, hur långt 
Göteborgs stads syn på ett större territoriellt ansvar i utvecklingsfrågor sträcker 
sig, är dock oklart (IP3). Men oavsett, så förekommer en självbild om ett behov 
av att ta ansvar för ett större territorium, som sträcker sig utanför den egna 
kommunens gränser. Vilket kan förstås som en slags patriarkalisk syn på den 
regionala omgivningen.  

Den här typen av syn på företrädarskap passar förmodligen bäst på större 
städer, som ser sig som ”tillväxtmotorer”, med en attraktionskraft för kapital 
och arbete, och som har ekonomiska resurser som kan allokeras till ett 
internationellt arbete.115 

Företrädarskap som: ansvar för delegerade befogenheter 
En tredje definition av ett företrädarskap är relaterad till det av staten 
delegerade regionala utvecklingsuppdraget och hur detta uppdrag hanteras på 
regionnivå. I och med omvandling till regionkommuner ges också ett tydligare 
mandat att driva dessa frågor. ”Nu med direktvalt organ [---] måste vi 
företräda” (IP5).  För att fullt ut kunna ta ansvar för det regionala 
utvecklingsuppdraget, och genomföra uppdraget på bästa sätt, uppfattas det 
som nödvändigt och berättigat att regionen företräder dessa frågor på en 
externa arena.  

                                              
115 I datamaterialet till avhandlingen så förekommer denna typ av argument endast bland aktörer 
knutna till Göteborgs stad. Intressant är dock att i en tidigare studie av regionalt handlande i EU-
relaterade studier som involverade en finsk region så förekom liknande argument hos Åbo stad, där 
staden äger regionkontoret i Bryssel, men ansvarar för hela regionens [Varsinais Suomi] intressen i EU 
(Lindh et al. 2009). 
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West Sweden är ju ingen region. För att vara det förutsätts att det finns 
ett politiskt beslutande organ. Då är det redan där förvirrande. Och 
sedan är det företrädarskapet. Göteborg som medlem i West Sweden, 
vem talar för Göteborg? (IP4). 

Ett politiskt beslutande organ som har jurisdiktion över ett avgränsat politisk 
område bör även organisera ett påverkansarbete på ett sådant sätt att det 
politiska organet har kontroll över och makt att styra de aktiviteter som sker i 
internationella sammanhang. Företrädarskapet bör vara knutet till 
jurisdiktionen över politikområdet i fråga.  

Företrädarskap som: ansvar för en regional agenda 
En fjärde definition av ett företrädarskap relaterar till förekomst av en regional 
agenda. Det som skall företrädas är de politiskt beslutade prioriterade 
områdena. 

Vad är ett företrädarskap? Jo det rör ju de regionala prioriteringarna kan 
man säga, är de inte klara och tydligt utsatta då, ja, vad ska man göra? 
(IP6). 

Denna typ av självbild är kopplad till förekomst av politiska prioriteringar och 
ett mandat för påverkansarbete. I den mån det existerar prioriterade EU-frågor, 
med mandat att påverka, kan påverkansförsök motiveras med att de innebär ett 
ansvarstagande för denna agenda.  

[Göteborg har] på många sätt det lite lättare att få fram en agenda för 
vad vi ska göra i EU. [---] När vi jobbar med positioneringar är det 
mycket viktigt att det finns en täckning från den politiska nivån. [---] Att 
vi får en prioritering. [---] Du måste ha en vilja från politiskt håll att 
engagera dig och ta ett par resor ned för att synas här. [---] Det är ju 
lättare för oss som stad än det kan vara för en region. [---] Där är det 
ännu svårare att skapa en agenda (IP15). 

I den mån det finns metoder och procedurer att ta fram en EU-relaterad 
agenda, så stärks förutsättningen för upload-orienterade aktiviteter (IP 18). För 
Göteborgs stad, med upparbetade rutiner för att utveckla en politisk 
prioritering än vad det är för en relativt nyskapad region. Vilket kortfattat 
uttrycks av en av tjänstemännen från Göteborgs stad; ”[v]i är ju en kommun 
och brottas inte med den regionala förvirringen” (IP4). 

Partipolitikens (svaga) roll 
Hur en regional agenda bör tas fram är en fråga som inte behandlas i 
avhandlingen. Däremot att en regional agenda spelar en central roll för upload-
aktiviteter framstår som avgörande. Att politiska prioriteringar har en stor 
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betydelse för upload-aktiviteter återkommer ofta i datamaterialet (IP4; IP6; 
IP14; IP15). I teorikapitlet redogörs för hur en gemensam syn på vilka frågor 
som skall prioriteras i relation till en extern arena kan ses som logiskt, i ett 
”tvånivå-spel”, men hur denna agenda tas fram är inte oproblematiskt (se 
kapitel 1.4.2 ”Konceptualisering av regionala aktörer”). Att det förekommer en 
tendens till avpolitisering av regionala utvecklingsfrågor är känt (se t ex Säll 
2014; Deschouwer 2003:213; Stephensson 2013:821). Denna tes stärks även i 
denna studie. Trots att en regional agenda, och politiska prioriteringar, i högsta 
grad är politiska, så verkar det inte förekomma stora partipolitiska skiljelinjer 
inom regioner och kommuner i diskussioner om regionalt handlande i EU-
relaterade frågor. 

Det finns få indikationer i datamaterialet på att inomregionala partipolitiska 
avvägningar spelar någon större roll för uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor. Detta gäller både för download-orienterade 
uppfattningar (IP10), som för upload-orienterade (IP6; IP12). Däremot finns 
indikationer på att partipolitik kan spela en viss roll vad gäller relationen mellan 
ett regionalt styre och externa politiska styren som t ex den nationella 
regeringen.  

Man såg i den förra programperioden att det fanns medel riktade mot 
stadsutveckling. [---] Det var viktigt för oss att ha den möjligheten även 
i denna programperiod. Och det i en situation när vi hade en regering 
som sa att strukturfonderna kanske inte är det viktigaste för 
Skandinavien, om man säger så, då är det ännu viktigare för oss att 
också lyfta det så att vi fortfarande har kvar möjligheterna i 
strukturfonderna. [---] Vi vill ha en stark urban dimension, för det är 
där vi öronmärker medel till staden. [---] Ju mer öronmärkningar vi kan 
få desto mer intressantare är det för staden (IP15). 

I EU-relaterade frågor där det förekommer skilda intressen mellan regionen 
och staten kan regionala aktörer välja att mobilisera ett regionalt intresse och 
utöva direkta påverkansförsök mot EU116. För att balansera en komplicerad 

                                              
116 Metoden att påverka staten genom aktiviteter i EU har använts flera gånger (IP6; IP1). Ett exempel 
som kan illustrera hur det kan gå till är när den infrastrukturella planen skickas ut på remiss av Göran 
Perssons regering. Göteborgs stad reagerar mot att satsningar på E6:an uppfattas som nedprioriterade. 
I det läget väljer West Swedens vd Kjell Petterson att agera.  ”Jag hade bearbetat Neil Kinnock [tidigare 
ledare för Labour och transportkommissionär i EU-kommissionen 1995-1999] och kände honom 
ganska väl då och träffade honom en massa gånger. Så jag sa till Neil att nu skulle jag vilja ha lite hjälp. 
Jag vill att du åker upp till Göran Persson, nu har du varit i Västsverige flera gånger och sett vilken 
pulsåder, och vilken viktig region det är för Europa också, [---] och se till att man lyfter upp E6:an på 
dagordningen. Ni är ju i samma parti och så vidare. Och visst det gjorde han. Det tog bara några 
veckor att lyfta det här, sen så kom E6:an igång” (IP6). Detta anekdotiska exempel visar på hur 
regioner kan alliera sig med EU-kommissionen – när regionala och europeiska intressen sammanfaller 
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relation till den egna staten kan det ”ibland [---] vara bättre, eller i alla fall lika 
framgångsrikt, att ha en egen tråd in [i EU]” (IP12). 

Även inomregionala politiska spänningar mellan olika kommuner kan 
komplicera hur EU-relaterade frågor hanteras. Göteborg stads beslut att lämna 
West Sweden för att istället stärka sitt eget kontor och ett eget företrädarskap i 
EU skapade ingen större intern debatt. Alla partier i Göteborgs 
kommunstyrelse var eniga i frågan; ”där uppfattar jag ingen partipolitisk 
skiljelinje” (IP12). Men Göteborg stads agerande kan skapa spänningar i 
relation till kranskommunerna, det vill säga närliggande kommuner med 
betydligt mindre resurser. I kraft av Göteborg stads relativa styrka händer det 
”att vi ibland kommer in lite konstigt i samverkan. [---] Det är alltså inte 
partiskiljande utan snarare kommunskiljande, [och] så är det ju lite skillnad i att 
just nu är Göteborg den enda rödgröna kommunen i Göteborgsregionen, och 
alla andra är annat. Det kan ju påverka, men jag tror inte det påverkar så 
mycket vad gäller EU” (IP12).  

En annan politisk spänning som kan förekomma är mellan regionens största 
kommun som ”tillväxtmotor”, och regionens politiska ledning. Relationen 
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör det 
regionala utvecklingsuppdraget hanteras genom de fyra kommunalförbunden. 
Genom Göteborg stads relativa storlek, kan dess politiker uppfatta ett behov 
av mer direkta kontakter med Västra Götalandsregionens ledning. Men att 
driva frågor direkt med regionen kan potentiellt skapa en konflikt med de 
andra kommunerna, där Göteborg kan uppfattas som lite ”bufflig och vill ta 
över de andra” (IP12). 

Jag märker det i kulturfrågorna, som är ett känsligt område, där vi ofta 
hamnar i situationen där vi är så pass stora att vi vill ha en direktkontakt 
med Västra Götalandsregionen, och inte bara yttra oss via 
kommunalförbunden. Det finns ett värde för oss med en direktkontakt 
(IP12). 

Partipolitiska och ideologiska skiljelinjer förefaller alltså spela en mindre roll för 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Det är snarare i konkurrens med 
andra kommuner, regioner eller staten som ideologiska och partistrategiska 
skiljelinjer kan få betydelse.  

                                                                                                                             
– för att påverka tredje part, i detta fall den nationella regeringen. Exemplet illustrera också betydelsen 
av personliga kontakter vid påverkansförsök i EU. 
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Institutionell anpassning 
Den självbild som regionen vill förmedla i relation till EU, uttrycks genom hur 
ett regionalt kontor i Bryssel utformas, och vilka funktioner som den tilldelas. 
Kontoret kan ses som en funktionell arena för ett regionalt aktörsskap i EU-
sammanhang. Under West Swedens aktiva tid utvecklas kontoret primärt till en 
projektutvecklingsorganisation. Även om påverkansaktiviteter kan förekomma 
så är de inte West Swedens kärnfrågor och sker mer ad hoc än systematiskt och 
kontinuerligt (vilket bland annat illustreras i fotnoten på föregående sida). När 
Göteborgs stad omdefinierar synen på sin roll i relation till EU, och öppnar ett 
eget kontor i Bryssel, så uppstår märkliga spänningar som bottnar i frågor om 
vem eller vad är det som ska synliggöras? Vem representerar vad? Hur ser ett 
regionalt företrädarskap ut? Dessa frågor återkommer i datamaterialet och 
gnager sönder den tidigare gemensamma synen på vilka krav som ställs på det 
gemensamma kontoret och resulterar slutligen i dess nedläggning.   

Jag [Thomas Riste, regionråd Region Värmland] var på en konferens i 
Bryssel [---] där de här kontoren stod som ansvariga, allt från norr till 
söder, och när vi kommer till West Swedens område då kommer först 
Göteborgskontoret som presenterade sig, sen var det VG-kontoret 
[Västra Götalandsregionens kontor] som presenterade sig, och då 
blippade det upp på en karta var de här fanns geografiskt, och sen var 
det West Sweden som la sig som en matta över de där två tidigare 
presentationerna. Redan nu är det liksom långt långt långt ifrån bra. Jag 
hade hoppats att när Göteborg och Västra Götaland placerade personal 
därnere så skulle man addera den kompetensen därnere, men det blev ett 
annat räknesätt. Jag kan konstatera det blev ingen addition utan det blev 
snarare en belastning för helheten och det är därför vi sitter här idag i 
den situation vi är i (Riste 2013). 

Citatet illustrerar den komplexitet ett västsvenskt regionalt företrädarskap har 
utvecklats mot.   Göteborgs stad, som största stad i Västsverige, företräder sig 
själv via sitt egna Brysselkontor, med ett uttalat påverkansmandat.  Västra 
Götalandsregionen, den region i vilken Göteborgs stad ingår, etablerar även de 
ett eget kontor i Bryssel med uppgift att representera det egna territoriets 
intressen. Utöver dessa så finns West Sweden som ett representationskontor 
för kommuner och regioner i Västsverige, i vilket både Västra 
Götalandsregionen och Götebors stad ingår. Bilden som framträder är minst 
sagt komplex. Frågan som uppstår är hur de olika delarna eventuellt ska kunna 
komma överens sinsemellan och hur en arbetsdelning ska kunna se ut för att få 
ut det mesta av regionala påverkansförsök. Frågan har aldrig på allvar 
diskuterats inom Västsverige före det att diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation initierades. Det är uppenbart att när 
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Göteborgs stad, och sedermera Västra Götalandsregionen öppnar egna kontor 
i Bryssel med upload-aktiviteter på agendan framstår samarbetet i West Sweden 
som alltmer dysfunktionellt. 

Som tidigare nämnts är förekomst av en regional agenda en viktig förutsättning 
för systematiska och kontinuerliga påverkansaktiviteter. Göteborg stads 
Brysselkontor spelar en roll i processen där politiska prioriteringar tas fram. 
Även om Brysselkontoret inte kan agera på egen hand, så sitter kontoret, 
genom sin närhet till beslutsprocesserna, på ett informationsövertag om vad 
som sker i EU. Därmed blir kontoret en part i förhandlingarna om vilka 
prioriteringar som bör göras, och när insatser bör ske. Genom en närvaro i 
Bryssel ges större möjligheter till insyn i EU:s beslutsfattande, vilket gör att 
kontoret kan bidra till att brygga över politiska processer i EU, med politiska 
prioriteringar på hemmaplan.  

När vi har ett positionspapper skall det upp till kommunstyrelsen, så att 
vi har ett underlag att arbeta efter när vi sen har en diskussion här [i 
Bryssel]. Det är ju ingenting som det här satelitkontoret hittar på. [---] Vi 
pratar om att ha det vi gör integrerat med vad staden tycker och tänker. 
[---] Vad vi kommer att göra nu [efter West Swedens nedläggning och att 
Göteborgskontoret stärkts med ytterligare två tjänster] är att spetsa till 
det här ännu mer. Vi kommer att ta en slags EU-agenda för 
mandatperioden, där vi säger att runt de här frågorna vill vi ha ett 
uppdrag att arbeta med [---] sedan återrapporterar vi, och tar fram 
positionspapper löpande. Vi får en prioritering (IP15). 

Ett institutionellt stöd för att stärka regionens förmåga att utöva framgångsrika 
påverkansförsök handlar bland annat om att anpassa påverkansaktiviteter till 
skeenden på EU-nivå. Politiska processer har ofta en dynamisk karaktär. Det 
går inte alltid att förutsäga hur den politiska agendan kommer att se ut löpande 
under ett arbetsår. Då gäller det att kunna vara flexibel, och hantera situationer 
som har bäring på det regionala intresset när de uppstår, vilket även kan 
resultera i ett behov att nedprioritera vissa frågor under en tid. 

Sedan är det ett kontinuerligt arbete att kalibrera detta. [Man måste] vara 
noga med att springa på rätt saker, och följer processen och kan få 
politisk stöd för tillfälliga avvikelser. [---] Ibland blir det så att vi måste 
rycka in i en fråga som till exempel rör Göteborgs hamn, som är oerhört 
viktigt för Göteborg, och då måste vi under en tid lägga resurser på det, 
och därmed lägga andra frågor åt sidan under en tid. Då behövs politiskt 
stöd för att vi måste göra så (IP4). 
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Citatet pekar, förutom på behovet av en regional agenda och att vara flexibel, 
även på betydelsen av ett politiskt ledarskap. Att utöva politisk påverkan kräver 
stöd från den högsta politiska ledningen (IP2). Det räcker inte bara med tydliga 
politiska prioriteringarna utan även ett starkt politiskt ledarskap som står 
bakom dessa prioriteringar och är villig att engagera sig och investera tid och 
kraft i att utöva påverkansförsök (IP6). 

Aktiva politiker är nyckeln. [---] Utan aktiva politiker tuggar man bara. 
Detta ställer stora krav då politiker är olika. [---] Jag ser styrning och 
ledning som viktigt, att gå mot ett mål (IP4). 

Det finns hela tiden en gräns för vad en tjänsteman med ett påverkansmandat 
kan åstadkomma i Bryssel. När den gränsen är nådd, krävs ett engagemang från 
den politiska ledningen. 

Perspektiv på fusion 
Avslutningsvis analyseras attityder till regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor i den upload-orienterade positionen. Denna analys struktureras efter de 
variabler som definieras inom ramen för Perspektiv på fusion: 
resultatorienterad fusion, sammansatt fusion respektive politisk fusion. 

Resultatorienterad fusion, en output-relaterad attityd 
I en upload-orienterad position som fokuserar på ett regionalt handlande i EU-
relaterade frågor som ett påverkansarbete värderas ett EU-engagemang på ett 
annorlunda sätt än i den download-orienterade positionen. I den download-
orienterade positionen, som uppmärksammar informationsförmedling och 
projektverksamhet som viktigast, värderas ett EU-engagemang utifrån huruvida 
det levererar relevant information samt i vilken grad verksamheten kan 
understödja framgångsrika projektansökningar. I en upload-orienterad position 
värdesätts verksamheten i vilken grad ett påverkansarbete har varit 
framgångsrikt eller inte. Huruvida ett påverkansarbete är framgångsrikt eller ej 
är förstås betydligt svårare att mäta (se t ex Jeffrey 2000). Att kunna visa på 
resultat är viktigt även i en parlamentarisk dimension, som handlar om att 
rättfärdiga ett påverkansarbete i Bryssel för regionens medborgare. 

Ja det är där problemet kommer med påverkansarbete, och det är svårt 
att mäta. Det du kan göra är att visa vilka strategier du tar fram. Du kan 
visa vilka möten du haft och vilka aktiviteter du gjort där du kan se 
resultat. Men du kan aldrig med hundra procent säga att det berodde på 
din insats. Det är så många aktörer som har liknande frågor, och då gäller 
det att kunna samla sig med andra aktörer. Då blir det ännu svårare att 
visa på vad det egna arbetet betytt. Det är den stora frågan för alla som 
jobbar med påverkansfrågor. Det som syns för medborgarna är en 
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pressrelease att EU satsat så och så många miljoner i ett projekt. Men det 
gör också att diskussionen blir felriktad, och att man försöker göra 
projekt för att hämta hem det här argumentet att rättfärdiga sin egen 
existens. [Projekt] är viktigt [---] för att det är det som är ”tangible” 
[gripbart] för medborgaren. Det är svårare att förklara varför man gör 
påverkansarbete (IP15). 

Svårigheten att visa på ett resultat av påverkansarbete innebär ett större behov 
av en tydlig och stödjande politisk ledning, som står bakom denna typ av 
aktiviteter.  

Så måste det vara för oss som kommun om vi vill kunna spela en roll 
som påverkansaktör. Vi kan hålla på med projektutveckling utan detta, 
det är ju inga problem, men har man anspråk på att vara en 
påverkansaktör, då måste vi upp på den högsta politiska nivån (IP15). 

Sammansatt fusion, en input-relaterad attityd 
Den andra attitydvariabeln [sammansatt fusion] handlar synen på den 
sammansatta och komplexa natur som EU representerar. I en download-
orienterad position uttrycks en negativ syn på den komplexitet och otydlighet 
som utgör EU:s institutionella arkitektur och beslutsprocedurer. Denna 
negativa syn bidrar till ett skeptiskt förhållningssätt till att genomföra 
påverkansförsök. I en upload-orienterad position betraktas EU:s komplexitet 
mer neutralt, i bemärkelsen att ”gilla läget”, som en verklighet som det gäller 
att förhålla sig till på bästa sätt (IP8), eller positivt, i bemärkelsen att en 
komplex arkitektur ger också många potentiella ”kanaler” att exploatera för att 
utöva påverkansförsök (IP15).  

Ett påverkansarbete i en komplex miljö kräver en specifik kompetens och 
upparbetade nätverk. Det är också viktigt med någon form av kontinuitet, som 
kan fungera även över en mandatperiod. I detta perspektiv blir relationen 
mellan tjänstemän och politiker speciellt viktigt i en upload-orienterad position.  

Vi behöver tjänstemän som är pådrivande, känner till systemet och har 
en viss kontinuitet, men du måste också ha en vilja från politiskt håll att 
engagera sig och ta ett par resor ned för att synas här (IP15). 

Tjänstemän och politiker med längre erfarenhet av att vara verksamma i 
relation till EU, har lättare att anamma en syn på EU-relaterade aktiviteter i 
enlighet med en upload-orienterad position. Detta bland annat på grund av EU:s 
sammansatta och komplexa natur, som kan vara svår att få ett grepp om utan 
att en erfarenhet av hur EU-maskineriet fungerar. Även i denna position 
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återkommer ”mognads”-metaforen i relation till regionalt handlande i EU-
relaterade frågor.  

För alla kommuner, förutom Göteborg, är det projektfrågorna som 
dominerar. I relation till det europeiska beslutsfattande har det inte 
”mognat” ännu (IP11). 

Om regionala företrädare har erfarenhet av hur ett påverkansarbete går till, 
ökar förutsättningarna för ett engagemang i påverkansaktiviteter. För att sätta 
sig in i EU-arbete krävs tid och erfarenheter.  Den komplexitet som EU 
representerar ställer krav på specifika kompetenser, vilka tar tid att utveckla.  

De som har blivit lite mer aktiva över tid, som Thomas Riste, handlar ju 
om att man lärt sig. Att komma in i Bryssel tar ett par, tre, år. Men det tar 
också ett par, tre, år för de på hemmaplan att lära sig. Det går inte över 
en natt det heller; att få en förståelse över hur man kan påverka, och vad 
man kan påverka (IP6). 

Kravet på specifika kompetenser för ett framgångsrikt påverkansarbete, kan 
skapa problem. Om inte dessa kompetenser finns i en region, så måste de 
antingen rekryteras utifrån eller så måste den egna personalen och politiker 
kompetensutvecklas. Som tidigare nämnts spelar ett politiskt ledarskap en 
central roll (IP20). Politiska ledare har dock en tendens att byta uppdrag och 
uppgifter över tid, eller rent av att förlora en maktposition efter ett val. En hög 
omsättningstakt av politiker gör det svårt med ett systematiskt och 
kontinuerligt påverkansarbete i EU. De nya politiker som tar plats har inte 
alltid erfarenhet av EU:s beslutsfattande med sig i ”bagaget”, vilket kan 
resultera i att ansvariga tjänstemän får en stark position i organisationen.  

”Varför är tjänstemännen så starka, jo de har ju suttit där så lång tid, och 
kan manövrera frågor och processer, och då blir det tjänstemännens 
prioriteringar som får genomslag och inte politikernas, vilket är hemskt 
egentligen, men så är det” (IP6).  

En effekt av att Göteborgs stad öppnar ett eget kontor i Bryssel är att 
förutsättningen för att utveckla egna kompetenser för ett påverkansarbete 
stärks. Den politiska ledningen i Göteborg upplever att det nya kontoret gör 
nytta och verksamheten uppfattas som värd att utveckla vidare. Erfarenheter av 
ett påverkansarbete i EU har betydelse för att utveckla och sprida 
uppfattningar och attityder i enlighet med en upload-orienterad position. 

Vi har kommit längst [med ett påverkansarbete, i relation till övriga 
medlemmar i West Sweden], vilket delvis har att göra med att vi började 
lite tidigare. [---] Vi har en fördel i Göteborg då med en 
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kommunstyrelsens ordförande som har suttit i Europaparlamentet och 
som känner till processerna bra. Det tror jag har bidragit en hel del till att 
vi har fått fart på vår verksamhet (IP15). 

Politisk fusion, en outcome-relaterad attityd 
Den avslutande attitydvariabeln, politisk fusion, handlar om attityder till den 
större och mer kontextuella förändringsprocessen av ett potentiellt 
framväxande flernivåsystem i Europa, som kan kopplas till regionalt handlande 
i EU-relaterade frågor. Mer specifikt handlar det om attityder till möjligheten 
för regionala företrädare att delta i överstatliga beslutsprocesser, utan att först 
förankra vad som görs och sägs hos staten.  

I en download-orienterad position kan vi se en neutral till negativ attityd till 
möjligheten att driva regionala frågor direkt i relation till EU. Det är snarare 
staten som ses som den naturliga partnern, genom vilken regionala frågor bör 
kanaliseras för att få största möjliga genomslag. I en upload-orienterad position 
ackompanjeras ett påverkansarbete med en betydligt mer positiv attityd till 
möjligheten att direkt påverka EU genom att vara integrerad som en part bland 
andra i EU:s beslutsfattande (IP15). 

Tabell 6.2 Den upload-orienterade positionens uppfattningar och 
attityder 

  En upload-orienterad position 
Uppmärksamhet och 
handling 

 Det regionala handlande som efterfrågas är ett 
påverkansarbete och ett företrädarskap i relation till EU:s 
beslutsfattande. 

 Företrädarskap förutsätter en närvaro och synliggörande 
 Företrädarskap uppfattas som att ta ansvar för: en agenda, ett 

större territorium, delegerade kompetenser 
 Crossload-aktiviteter bör stödja ett påverkansarbete 

Institutionell 
anpassning 

 De funktioner som efterfrågas i en institutionell 
anpassningsprocess syftar till att stärka möjligheterna till ett 
framgångsrikt påverkansarbete 

 Den institutionella länken till EU bör ha en nära koppling till 
politiska prioriteringar och en regional agenda 

 Minska grad av misfit genom upload-orienterade aktiviteter 

Perspektiv på fusion  Resultatorienterad fusion: regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor värderas utifrån grad av inflytande, vilket kan vara svårt 
att mäta. 

 Politisk fusion: En positiv syn på möjligheten att gå förbi 
staten för att driva regionala intressen i EU.  

 Sammansatt fusion: En neutral till positiv syn på den 
komplexa och sammansatta politiska miljö som EU anses 
representera, vilket skapar möjligheter att skapa ”kanaler” in i 
beslutsprocedurer för påverkan. Komplexiteten ställer stora 
krav på erfarenhet och kompetenser.  
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6.3 En sammanhållen position 
När styrelsen för West Sweden sänder ut sin remiss på deras förslag till West 
Swedens framtida inriktning och organisation möter förslagen kritik från 
framförallt Region Värmland samt ett mindre antal kommuner.  Kritiken riktar 
in sig mot förslagen att tona ned Brysselverksamheten och försvaga West 
Sweden som varumärke och påverkansplattform i Bryssel. Att 
projektutveckling bör vara en central funktion även i fortsättningen håller 
kritikerna med om men Brysselverksamheten bör vara West Swedens 
kärnverksamhet.  

I kritiken mot remissens förslag synliggörs en tredje position av uppfattningar 
och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. En position som 
bejakar behovet av download-orienterade aktiviteter men inte på bekostnad av 
försämrade möjligheter att utöva påverkansförsök. Påverkansarbetet ses som 
samarbetets kärnverksamhet. I avhandlingen benämns denna position som den 
sammanhållna positionen.  

6.3.1 Positionens övergripande karaktär 
Den sammanhållande karaktären uttrycks på flera sätt i positionen. Ett 
sammanhållet kontor bör arbeta med både download- med upload-orienterade 
funktioner. Att balasera dessa typer av aktiviteter visar på positionens 
sammanhållna karaktär utifrån analysramens tre dimensioner. Ett av 
argumenten för en sammanhållen position är att kontoret därmed skapar ett 
mervärde för både regionala organisationer såväl som små och medelstora 
kommuner. Ett sammanhållet kontor uppfattas som ett bra sätt att värna 
mindre resursstarka medlemmars intressen. Ambitionen att utveckla en 
gemensam agenda för Västsverige, kan också förstås som ett sammahållande 
element, i det att positionen antar att det förekommer gemensamma intressen i 
Västsverige, som bäst hanteras tillsammans. Positionens karaktär kan förstås 
som ett sätt att balansera funktioner och att överbrygga spänningar mellan 
olika aktörer.  

Genom att balansera de olika dimensionerna skapas förutsättningar för att 
bredda den uppfattade nyttan av verksamheten. Download-dimensionen, och 
projektverksamheten, uppfattas som viktig för små och medelstora kommuner. 
Påverkansarbetet, och upload-aktiviteter, uppfattas som viktiga för regionala 
organisationer. Crossload-dimensionen är viktigt för att skapa bra förutsättningar 
för att hantera både upload- och download-orienterade aktiviteter.  

Därmed kan man delvis betrakta positionen som en kompromiss mellan de två 
andra positionerna, och att det egentligen inte tillkommer något substantiellt 
nytt. Detta är dock inte helt sant. Det förekommer en intressant skiljelinje 
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mellan den sammanhållna och upload-orienterade positionen i synen på ett 
regionalt företrädarskap i EU. I den sammanhållna positionen uppfattas det 
som möjligt och önskvärt att bli representerad, såväl som företrädd, av West 
Sweden som en gemensam organisation. I den upload-orienterade positionen 
uppfattas företrädarskapet som odelbart (IP3).   

Positionerna skiljer sig inte åt avseende nödvändigheten av en regional agenda 
för systematiska och kontinuerliga påverkansförsök. Men den sammanhållna 
positionen argumenterar till förmån för en gemensam agenda för hela 
Västsverige, som ett sätt att stärka hela ”Västsveriges röst” i EU.   

Problemet för Västsveriges del är att det saknas funktionella arenor och 
procedurer som kan vara behjälpliga för att utveckla en gemensam regional 
västsvensk agenda. I kritiken mot remissen uppfattas bristen på en gemensam 
arena och procedur som en stor funktionell brist i samarbetet.  

I och med att den sammanhållna positionen ser Brysselverksamheten som 
kontorets kärnverksamhet, bör också kontoret vara lokaliserat i Bryssel. Att 
bygga en gemensam och sammanhållen plattform i Bryssel gör ett 
påverkansarbete mer effektivt i och med att medlemmarna kan dela på 
kostnaderna och arbeta kontinuerligt för att bygga upp ett gemensamt 
”varumärke”.  På samma sätt som i den upload-orienterade positionen värderas 
en närvaro i Bryssel som viktig och central. Skillnaden är att i den 
sammanhållna positionen uppfattas ett brett ägande som möjligt och önskvärt.  

Sammanfattningsvis betonar den sammanhållna positionen alla tre olika 
dimensionerna i analysmodellen. EU som beslutasarena uppfattas som centralt. 
Kontoret måste ligga i Bryssel för att komma nära beslutsprocesserna. 
Kontoret skall vara verksamt i både download- och upload-dimensionen, och skall 
kunna representera en gemensam politisk agenda för alla medlemmar (se figur 
6.3).  
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Figur 6.3 Den sammanhållna positionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Analys av den sammanhållna positionen i relation till MFF 
Den sammanhållna positionen har förstås stora likheter med båda de andra 
positionerna, vilka inte behöver upprepas här. Den viktigaste skillnaden dock 
är synen på ett företrädarskap. Nedan analyseras positionen i relation till micro 
fusion framework med en betoning på synen på företrädarskap. 

Uppmärksamhet och handling 
För att kunna utöva framgångsrika påverkansförsök uppmärksammas 
betydelsen av en regional agenda som lika viktig som i den upload-orienterade 
positionen. Men när den upload-orienterade positionen efterfrågar en 
intresserepresentation och ett eget företrädarskap i EU, har den sammanhållna 
positionen ett mer öppet och funktionellt förhållningssätt.  Vad som utgör ett 
intresse, och hur detta intresse representeras, är öppet för förhandling inom 
den gemensamma organisationen. Gemensamma problem bör hanteras 
gemensamt. En gemensam regional agenda stärker förutsättningen för 
framgångsrika påverkansförsök, i och med att positionen har större 
uppslutning. Den upload-orienterade synen på ett företrädarskap förstås i 
avhandlingen som ett territoriellt aggregerat intresse. Den sammanhållna 
positionens syn förstås som ett funktionellt aggregerat territoriellt intresse. 

Att det ännu inte finns några gemensamma västsvenska intressen i 
diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation, innebär 
inte att det skulle vara omöjligt att utveckla ett gemensamt funktionellt 
aggregerat territoriellt intresse. Men för att kunna utveckla en sådan regional 
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agenda behövs gemensamma institutioner och procedurer som gör det möjligt 
att komma överens på ett legitimt och acceptabelt sätt.  

Upload, det är jätteviktigt för vår del. Och vi ansåg också att vd skall vara 
kvar i Bryssel och att huvuduppgiften skall var lobbying, de stora 
samlande frågorna för de tre regionerna och Göteborgs stad (IP1). 

Citatet illustrerar det önskvärda i att bedriva påverkansförsök tillsammans med 
andra aktörer i Västsverige. I den mån gemensamma prioriteringar finns 
förespråkas en gemensam organisation som både uppfattas kunna representera 
detta gemensamma intresse såväl som företräda det gemensamma territoriet i 
frågan.  

Vi anser att vi både kan vara representerade av West Sweden och vara 
företrädda. De andra kanske kan tänka sig att då och då bli 
representerade av West Sweden. De [Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen] kan aldrig acceptera att vara företrädda av dem 
[West Sweden] där nere. Därför har de öppnat egna kontor där nere. 
Men sedan har de ansett att inte heller representationen håller måttet, 
och lever inte upp till de interna kravbilderna, och kan framförallt inte 
styras så som man vill (IP1). 

Citatet illustrerar en viktig aspekt som skiljer den upload-orienterade positionen 
från den sammanhållna, nämligen behovet av ha kontroll över, och möjligheten 
att styra, ett påverkansarbete. I en upload-orienterad position värdesätts 
möjligheten att kunna styra och kontrollera påverkansprocesser, i enlighet med 
egna politiska prioriteringar. Kompromisser och att utveckla en gemensam 
agenda med andra regioner uppfattas i den upload-orienterade positionen som 
en risk att tappa kontroll och precision, vilket riskerar att försvaga möjligheten 
att driva det egna intresset på ett framgångsrikt sätt. I den sammanhållna 
positionen värdesätts gemensamma prioriteringar, och kompromisser, som ett 
sätt att stärka påverkansarbetets förutsättning att bli framgångsrikt. 

Ett viktigt argument för en sammanhållen position handlar om solidaritet med 
mindre och resurssvagare medlemmar. I Region Värmlands svar på West 
Swedens remiss lyfts solidaritetsargumentet tillsammans med styrkan i att tala 
med en röst som de viktigaste argumenten för en sammanhållen position. West 
Swedens ”förslag går för långt i förändringsivern och därmed glömmer de 
värden som tidigare kännetecknats av solidaritet med de minde/resurssvagare 
medlemmarna och styrkan i att trots allt göra saker tillsammans” (Region 
Värmland 2012). Därmed lyfts centrum-periferidimension som en viktig aspekt 
i argumentationen. I och med att mindre kommuner saknar resurser att 
påverka i EU uppfattas de större aktörerna ha ett gemensamt ansvar att 
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utveckla och hålla ihop ett funktionellt aggregerat territoriellt intresse. Även om 
mindre kommuner saknar resurser ligger det även i deras intresse att regionen 
kan påverka beslutsfattandet i EU i ett för dem angeläget håll.  

Jag tror det handlar om att ju större geografi ju mer är man intresserad av 
att lobba och lägga sig på en högre nivå. Då handlar det inte om att 
komma åt EU-medel i projekt utan mer om att påverka i större 
sammanhang (IP9). 

Hagfors [har] meddelat att man avser träda ur West Sweden. De tittar på 
varenda kostnad de har och tänker att om Region Värmland är medlem 
kan vi ta rygg på Region Värmland. De har en strategi att Region 
Värmland bör ta ett större ansvar i ett antal frågor och då betalar vi hellre 
lite mer dit, så företräder Regionen oss i denna typ av frågor (IP1). 

Att förespråka en sammanhållen position är ett sätt att hantera strukturella 
skillnader mellan medlemsorganisationerna.  

Det är framförallt två typer av centrum-periferirelationer som uttrycks i 
datamaterialet. För det första den mellan regionens centralort och dessa 
omland. Centralorten (i den mån det finns någon) spelar ofta en viktig roll som 
”tillväxtmotor” i en region. Den förväntas fungera som en sorts magnet och 
locka till sig investeringar och kapital i den regionala konkurrensen. Men 
samtidigt föreligger en risk att centralorten drar till sig allt för stort intresse 
(IP9). 

Karlstad måste förstå att man har ett lite större ansvar än sig själv. Vi har 
ett antal spelare i länet som ännu inte drar rätt. Vi har Region Värmland, 
vi har Karlstads kommun, och vi har Karlstads universitet, och vi har 
länsstyrelsen. Vilket är ett problem för Värmland eftersom vi är för små. 
På andra håll kan man ha lite konflikter mellan de regionala aktörerna 
men inte vi, vi är för små. För att klara konkurrensen måste de olika 
aktörerna inse detta. Och då accepterar inte alla i regionen att Region 
Värmland tar ledartröjan. Eller att de andra kommunerna inte accepterar 
att Karlstad tar ledartröjan i den delen (IP9). 

I citatet uttrycks också en andra centrum-periferirelation av betydelse; det vill 
säga den mellan den perifera regionen (Värmland) och den större och starkare 
regionen (Västra Götalandsregionen). Att agera i ett sammanvävt 
flernivåsystem innebär att regionala företrädare måste förhålla sig till olika 
politiska aktörer och nivåer samtidigt, vilket ytterligare stärker bilden av 
komplexitet.   
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För Värmlands del innebär det att de mindre kommunerna i regionen har att 
förhålla sig till Karlstad som centralort samtidigt som de är medvetna om att 
”Värmlands problem är att Karlstad är en lite för liten magnet. Men samtidigt 
finns ingen naturlig magnet i regionen och då måste man göra det bästa 
möjliga” (IP9). 

I Göteborgs stad förekommer väl upparbetade procedurer för att besluta om 
politiska prioriteringar. I de relativt nyetablerade regionala organisationerna har 
formerna för att komma överens inom regionen ännu inte institutionaliserats i 
lika utsträckning som i Göteborgs stad. En av respondenterna för Göteborgs 
stad uppfattar att det är lättare för Göteborg att komma fram till en politisk 
prioritering i EU-relaterade frågor (IP4). I Västra Götalandsregionen finns i 
viss mån procedurer på plats för att hantera dessa frågor. Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) är tänkt att fungera som en rådgivande länk, mellan 
kommuner och regionen. I BHU sitter representanter för de fyra 
kommunförbunden, som i sin tur ansvarar för förankring ut i kommunerna. 
Denna ordning har kritiserats, både från Göteborgs stads sida (se ovan), som 
önskar mer direkta och rakare linjer. Men också från ett flertal kommuner som 
menar att spridningen vad som sker ut i kommunerna fungerar dåligt (IP17; 
IP21). 

I analysen representerar Region Värmland i mångt och mycket en 
sammanhållen position. För Region Värmland, som är ett indirekt valt 
samverkansorgan, har frågor om sammanhållning och uppslutning kring en 
gemensam agenda länge varit ett strategiskt viktigt arbete.  

Vi måste få ihop det, vilka frågor som ska drivas. Då måste ramen hittas, 
och de olika aktörerna bidra på sitt sätt i denna ram. Alla kan inte springa 
på samma boll. Vi har olika roller, men vi kan inte spela egna spel i de 
här frågorna. De tunga aktörerna måste bli överens så här jobbar vi inom 
ramen för de viktiga frågorna för regionen. Då kan man bli effektiv, och 
även jobba mot EU och Bryssel på ett starkt sätt. Vi blir inte effektiva 
om alla kör sitt race. Och då gäller att ha med näringslivet också. De 
måste också gilla läget. Så här gör vi. Vet vi om varandra kan vi promota 
varandra automatiskt (IP9). 

Citatet vittnar om behovet av politiska prioriteringar som också är förankrade i 
regionen. Genom att prioriteringar är förankrade bland olika aktörer i regionen 
skapas förutsättningar för ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete med att 
driva dessa frågor (IP19). Förankrade prioriteringar innebär att olika aktörer 
kan driva varandras frågor. I Värmland, där det inte funnits en stark tradition 
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av att utveckla och förankra gemensamma regionala prioriteringar, blir 
hanterandet av brister i crossload-dimensionens utmaningar ännu viktigare.  

Värmland måste bli bättre på att samverka inom länet, också för en 
gemensam sak. [---] Det är ingen framgångsfaktor att ständigt köra sitt 
eget race. [---] men det börjar hända något på det interna 
samverkansområdet (IP9). 

Samverkan och sammanhållning framstår som viktigt för ett framgångsrikt 
påverkansarbete. För region Värmlands del har samverkan mellan olika aktörer 
framstått som ett problem (IP19; IP20). Men under senare tid har Region 
Värmland blivit bättre på att utveckla egna prioriteringar (IP1). 

[P]rocessen har ändå gått i rätt riktning, och det kan man se på det 
internationella området också. Man förstår hur viktigt det är. Men det tar 
tid. [---] Men skulle man jämföra med vad som händer i resten av Sverige 
så kan man ju se att vi är för sega. Processerna tar för lång tid. [K]an 
bero på att vi är [---] många medlemmar. Alltså 16 plus ett, 17 
medlemmar att ena i viktiga frågor och allt vad det innebär i sig är 
svårare än om man är sex till åtta medlemmar (IP9). 

I citatet är tanken att illustrera vikten av att det inte bara är förekomst av en 
regional agenda som är betydelsefullt utan även behovet av att de politiska 
prioriteringarna är väl förankrade och att de uppfattas som legitima av andra 
aktörer i regionen. Detta leder till frågan hur regionala prioriteringar utformas 
och beslutas om. Till skillnad från Göteborgs stad, som inte brottas med ”den 
regionala förvirringen” (IP4), blir det än viktigare för det politiska ledarskapet 
att utveckla former för att komma överens inom regionen vilka EU-relaterade 
frågor som skall prioriteras, och vilket regionalt handlande som är önskvärt. 
När Göteborgs stad kan förlita sig på den representativa demokratins väl 
institutionaliserade arbetssätt, har det regionala politiska ledarskapet i Sverige – 
i kraft av det regionala utvecklingsuppdraget är ett relativt nytt arbetsområde 
för regioner – större svårigheter att hantera crossload-dimensionens utmaningar i 
arbetet med EU-relaterade frågor. Återigen förefaller crossload-dimensionen, 
och hur den hanteras, ha stor betydelse för hur EU-frågor hanteras. Ett 
politiskt ledarskap i Göteborgs stad behöver inte investera lika mycket tid och 
kraft på att förankra en politisk prioritering som behövs i en region.      

I spänningen mellan organisationer med väl inarbetade besluts- och 
förankringsprocesser som i fallet Göteborgs stad och yngre regionala 
organisationer med relativt svagt institutionaliserade beslutsprocesser ställs 
också olika krav på ett politiskt ledarskap. Ett politiskt ledarskap som visar 
engagemang, tydlighet och politiskt stöd för EU-relaterat arbete återkommer i 
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samtliga positioner (IP7; IP15; IP20). Men när den ”upload”-orienterade 
positionen betonar grad av aktivitet, närvaro och synlighet på en internationell 
arena (IP15), lyfter den sammanhållna positionen i högre grad ledarskapets 
kommunikativa egenskaper (IP2). Förmågan att hålla samman olika intressen 
och bidra till att regionen talar med en röst, är viktiga egenskaper i den 
sammanhållna positionen (IP9).  

Institutionell anpassning 
Den sammanhållna positionen förespråkar ett balanserat förhållningssätt 
mellan download- och upload-aktiviteter, men betraktar upload-relaterade 
aktiviteter som en kärnverksamhet. Detta leder till att ett kontor bör placeras 
nära EU:s beslutsprocesser i Bryssel.  I den download-orienterade positionen kan 
Brysselkontoret till och med uppfattas som onödigt och dyrt. I de fall då närhet 
till den kommunala verksamheten premieras kan det lika väl räcka med ett 
hemmakontor. I den sammanhållna positionen ses Brysselverksamheten som 
en kärnverksamhet. Genom närhet till EU:s beslutsprocesser visar regionen på 
närvaro och möjligheten till framgångsrika påverkansförsök stärks.  

Vi prioriterar arbetet i Bryssel framför arbetet i Göteborg. Det är det vi 
tycker är det viktiga, apropå upload, det är jätteviktigt (IP1). 

I diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation driver 
Region Värmland att West Sweden bör bevaras och utvecklas. En viktig orsak 
är att West Sweden uppfattas som en ändamålsenlig organisation och att West 
Sweden ändå är ett ”varumärke” i Bryssel som är väl inarbetat i relation till 
EU:s beslutsapparat.  

West Sweden skulle mycket väl kunna vara ett samlande namn för 
geografin. Jag kan inte fatta varför de till varje pris måste profilera sig 
som egna. [---] Samlingsnamnet West Sweden är inte heller så dumt. Vill 
man profilera Göteborg eller Västra Götaland så gör det vid sidan av. 
Alltså, vad är Västra Götalandsregionen som begrepp och identitet? Inte 
speciellt mycket om jag får vara ärlig [---] West Sweden är ändå ett 
begrepp i Bryssel, och då kan inte jag riktigt förstå varför man inte kan 
ha ett både och. Om det är så att vi i Värmland har något specifikt som 
inte finns någon annanstans inom West Swedens geografiska område. 
Varför kan inte vi åka ned och lobba i vårt eget namn? Men den 
diskussionen är omöjlig att föra just nu därför Göteborg och Västra 
Götalandsregionen inte vill ha det så (IP9). 

Citatet uttrycker värdet av att bygga vidare på det etablerade ”varumärke” som 
West Sweden besitter. Att börja om från början är behäftat med stora 
kostnader. Det tar tid och är resurskrävande att utveckla en institutionell länk 
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mellan regionen och EU. Därför förespråkas mindre förändringar av 
existerande inriktning och organisation, istället för större revolutionerande 
förändringar. Vidare uttrycks i citatet att det inte behöver vara en motsättning 
mellan ett gemensamt ägt kontor och ”varumärke” samt att enskilda 
medlemmar driver egna frågor vid sidan om. 

Att bevara West Sweden och göra mindre förändringar, är drivande argument 
för en sammanhållen position. 

Vår slutsats är att vi anser att West Sweden i den gamla versionen ändå 
är bra för Värmland eftersom den erbjuder en plattform för oss i Bryssel, 
som vi kan nyttja. [---] Värmland mår bra av att ha ett West Sweden i 
Bryssel. Till skillnad från Göteborg och Västra Götalandsregionen som 
anser att West Sweden är ett missfoster för att det representerar något 
som inte finns, och man vill inte vara representerad av något som inte 
finns (IP1). 

Att utveckla en egen länk mellan regionen och EU handlar inte bara om 
ekonomiska resurser, utan även om kompetens och upparbetade kanaler. Det 
är en stor och osäker investering i en komplex miljö. Download-utmaningar 
kräver kunskap om vad som sker i Bryssel. Upload-aktiviteter kräver förutom 
insyn i skeenden även ett väl utvecklat kontaktnät, och kompetens om hur ett 
effektivt påverkansarbete kan ske i EU.  Det ställer stora krav på de(n) som 
anställs för att hantera regionens EU-frågor i Bryssel. Vad gäller upload-
dimensionen handlar det mer ”om person än organisation. Vem som orkar 
driva och få igenom saker” (IP9).  

Vid en intervju med en representant från Region Värmland genomfördes 2012, 
ansågs ett eget kontor i Bryssel för Region Värmlands del vara närmast 
otänkbart. ”Vi klarar aldrig av att bygga denna plattform själva” (IP1). Drygt 
två senare öppnar Region Värmland trots allt ett eget kontor i Bryssel. 
Kontoret organiseras utifrån de uppfattningar och attityder som återspeglas i 
en sammahållen position. Kontoret består av två tjänster, en inriktad mot 
upload-aktiviteter och strategisk utveckling, en andra tjänst mot download-
utmaningar i form av projektutveckling (Region Värmland 2015). En av 
anledningarna till att Region Värmland förmådde göra denna satsning har i 
efterföljande samtal varit att Region Värmland lyckades knyta personal från 
West Swedens tidigare organisation till sitt eget kontor, och kunde därmed 
säkerställa inarbetad kompetens en viss kontinuitet i verksamheten.  
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Perspektiv på fusion 
Eftersom den sammanhållna positionen värdesätter ett påverkansarbete skiljer 
sig inte positionen nämnvärt från den upload-orienterade positionens attityder 
till flernivåsystemets input-, output- eller outcome-sidor. Positionen värdesätter 
möjligheten att påverka EU direkt utan att förankra vad som görs hos staten 
(politisk fusion). Likaså uttrycks en neutral, i bemärkelsen ”gilla läget”, till 
positiv syn till den sammansatta och komplexa natur som EU representerar 
(sammansatt fusion). Men vad gäller resultatorienterad fusion skiljer sig dock 
positionen en aning. Den institutionella länken förväntas leverera ett mervärde 
för både regioner och kommuner. Därför värderas ett regionalt handlande i 
EU-relaterade frågor både i termer av ett framgångsrikt 
projektutvecklingsarbete samt ett framgångsrikt påverkansarbete. 

Tabell 6.3 Den sammanhållna positionens uppfattningar och attityder 

  En sammanhållen position 
Uppmärksamhet och 
handling 

 Det regionala handlande som efterfrågas relaterar både till ett 
påverkansarbete och också de finansiella 
möjlighetstrukturerna. 

 Ett företrädarskap kan göras gemensamt; möjligheten till en 
gemensam regional agenda uppfattas som viktig.  

 Crossload-dimensionens aktiviteter bör stödja både ett 
påverkansarbete och också projektutvecklingsverksamhet 

Institutionell 
anpassning 

 De funktioner som efterfrågas i en institutionell 
anpassningsprocess syftar till att stärka både ett framgångsrikt 
påverkansarbete och också projektutveckling 

 Den institutionella länken till EU bör utgå från 
Brysselverksamheten. 

 Ett brysselkontor bör fungera som ett institutionellt stöd för 
både projektutveckling och också ett påverkansarbete. 

Perspektiv på fusion  Resultatorienterad fusion: ett mervärde för fler aktörer med 
olika intressen. Ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor 
värderas utifrån grad av inflytande och framgångsrika 
projektansökningar. 

 Politisk fusion: En positiv syn på möjligheten att gå förbi 
staten för att driva regionala intressen i EU.  

 Sammansatt fusion: En neutral till positiv syn på den 
komplexa och sammansatta politiska miljö som EU anses 
representera, vilket skapar möjligheter att skapa ”kanaler” in i 
beslutsprocedurer för påverkan. Komplexiteten ställer stora 
krav på erfarenhet och kompetenser.  
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7 Slutsatser 
Nu är det hög tid att dra ihop trådarna och summera studiens analys i ett antal 
slutsatser.  Drygt femton år har gått sedan Sverige blev medlem i EU. 
Medlemskapet i EU har satt avtryck på stora delar av Sveriges statskick och 
förvaltning (Tallberg et al. 2010). För den regionala nivån har medlemskapet 
skapat nya förutsättningar för politiskt handlande. Tillväxtpolitiken i EU, 
Europa 2020-strategin, uppfattas som alltmer betydelsefullt för hur det 
regionala utvecklingsuppdraget hanteras (IP 1; IP5; IP18). Tillsammans med 
sammanhållningspolitiken skapas nya handlingsstrukturer som regionala 
aktörer kan välja att exploatera eller ej. I diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation blottläggs stora skillnader bland regionala 
aktörer i Västsverige vilket regionalt handlande i relation till EU som uppfattas 
som önskvärt.  

För att rekapitulera, avhandlingen syfte är att analysera och identifiera mönster av 
olika uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 

Syftesformuleringen skall förstås i relation till den litteratur som intresserar sig 
för framväxten av ett sammanvävt europeiskt flernivåsystem. Genom ett 
regionalt handlande antas regionala aktörer kunna bidra till framväxten av detta 
system. För att ett regionalt handlande skall kunna bidra till ett förändrat 
politiskt system ställs ett minimikrav, vilket definieras som att regionala aktörer 
förväntas interagera och delta i ett europeiskt politiskt beslutsfattande utifrån 
en behaviouralistiskt aktörförståelse. 

Men det är inte ett regionalt handlande per se som är studiens fokus, utan 
uppfattningar och attityder till ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 
Därmed bidrar avhandlingen med ett aktörsperspektiv, utifrån regionala 
aktörers ”glasögon”, på samtida europeiseringsprocesser.  

Uppfattningar och attityder studeras dock inte utifrån en induktiv ansats, utan 
styrs av två analytiska verktyg, som utvecklats ur europeiseringslitteratur, och 
den så kallade fusionsansatsens syn på europeisering och europeisk integration. 
Avhandlingens angreppssätt är explorativt, och studien skall ses som en 
pusselbit i forskningen om denna pågående process.  

I detta avslutande kapitel besvaras studiens forskningsfrågor och avhandlingens 
syfte uppfylls. Avslutningsvis görs ett antal reflektioner över studiens resultat i 
förhållande till the bigger picture, det vill säga hur studiens resultat skall förstås i 
relation till de tre scenarior som definieras av fusionsansatsen, defusion, 
infusion samt kluster av fusion.   
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7.1 Variationen i variabeln uppmärksamhet och handling 
Den första frågan handlar om hur EU-frågor uppmärksammas och vilket 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor som efterfrågas i de tre olika 
positionerna. Den exakta formuleringen lyder: Hur uppmärksammas EU:s 
betydelse för regionen och vilket regionalt handlande efterfrågas som önskvärt i EU-relaterade 
frågor?  

Frågan besvaras genom att analysera uppmärksamhet och handling i relation till 
de tre positionerna (se tabell 7.1). 

Tabell 7.1 Variationen i variabeln uppmärksamhet och handling 

Download‐positionen  Finansiella möjlighetstrukturer 

  Internationella aktiviteter i syfte att lära av andra och sprida egna 
erfarenheter 

   Crossload-aktiviteter relaterad till download-dimensionens utmaningar 

Upload‐positionen  Politisk påverkan och företrädarskap i relation till EU:s beslutsfattande 

  Företrädarskap förutsätter närvaro och synliggörande 
  Företrädarskap handlar om att ta ansvar: för en agenda, ett territorium eller 

delegerade uppgifter 
   Crossload-aktiviteter bör stödja ett framgångsrikt påverkansarbete 

Den sammanhållna positionen  Betonar både ett påverkansarbete (upload) och projektutveckling (download) 

  Ett företrädarskap kan utövas gemensamt i relation till gemensamma 
problem 
Ett gemensamt företrädarskap förutsätter gemensamma prioriteringar 
Crossload-aktiviteter bör stödja både påverkansförsök och projektutveckling 

 

7.1.1 Uppmärksamhet och handling i download-positionen 
Den download-orienterade positionen ser den huvudsakliga nyttan av regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor i relation till de finansiella möjlighetstrukturer 
som EU erbjuder. Politisk påverkan sker bäst inom ramen för statens domäner, 
och i de fall regionala aktörer kan tänka sig att engagera sig i upload-aktiviteter 
handlar det mest om ad hoc-aktiviteter av engångskaraktär. Positionen uttrycker 
en skepsis till möjligheten att kunna utöva framgångsrika påverkansförsök i 
EU. Uppfattningen att kunna representeras och företrädas i relation till EU 
tonas följaktligen ned. 

Finansiella möjlighetstrukturer refererar till de utlysningar av medel för 
utvecklingsprojekt som är möjliga att söka för regionala aktörer. Dessa medel 
kommer huvudsakligen från två källor. Regionala organisationer ansvarar för 
hanteringen av strukturfonderna där staten är en viktig part. 
Sektorsprogrammen är möjliga att söka medel ur för både regioner och 
kommuner. West Sweden utvecklade en praxis som i första hand relaterar till 
sektorsprogrammen medan de regionala organisationerna utvecklar egna 
kontakter, inom ramen för sammanhållningspolitiken, till den svenska 
regeringen och allteftersom till EU. Därmed uppstår en arbetsdelning mellan 
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regionala aktörer som inte är optimal. Utifrån ett Europa 2020-perspektiv 
strävar EU efter en holistisk och ”sömlös” ansats i tillväxtpolitiken. Regioner i 
Västsverige har ännu inte utvecklat arbetsformer som kan möta denna 
sammanhållna download-utmaning.    

West Sweden, som specialiserat sig för att utveckla kompetenser inom ramen 
för sektorsprogrammen, möter inte de kravbilder som Göteborgs stad sätter 
upp när de omdefinierar synen på vilket EU-relaterat handlande som 
efterfrågas. När Göteborgs stad öppnar eget kontor i Bryssel är en viktig 
uppgift inledningsvis att stärka stadsperspektivet i sammanhållningspolitiken 
och strukturfonderna. Samarbetet i West Sweden framstår alltmer som 
dysfunktionellt. 

Lagstiftning och regelverk som beslutas om i EU har stor betydelse för den 
regionala nivån, inte minst genom att besluten till stor del skall implementeras 
av regionala och lokala företrädare. I download-dimensionen handlar det i första 
hand om att minska grad av misfit genom att hålla sig informerad om vilka 
regler som beslutas om och som regioner måste anpassa sin verksamhet efter. 
Intressant är att se hur informationsförmedlingsfunktionen verkar spela ut sin 
roll över tid. Information är idag lättillgänglig via internet, och alltfler uppfattar 
West Swedens informationsförmedling som alltför generell till sin natur. 
Behovsanpassad information uppfattas som mer önskvärt. I diskussionen om 
West Swedens framtida inriktning och organisation framstår denna funktion 
som alltmer ointressant. Även här antyds en begynnande dysfunktionalitet. 
Den institutionella länken förmår inte hantera den misfit som uppstår mellan 
regionens behov av specifik information och den alltför generella information 
som levereras av det regionala kontoret. 

Regioner och regionala företrädare påverkas även mer indirekt via ett inflöde 
av nya idéer, normer och praktiker. I den download-orienterade positionen 
uppmärksammas ett internationellt arbete som handlar om att lära av andra, 
samt att sprida egna erfarenheter. Aktiviteter som benchmarking och ett 
deltagande vid internationella konferenser och seminarier bidrar till spridning 
av nya idéer, normer och praktiker.  

I och med att positionen uppmärksammar download-orienterade aktiviteter som 
viktigast för ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor, efterfrågas crossload-
aktiviteter som stärker regionens förmåga att hantera download-dimensionens 
utmaningar. Det handlar om att hitta former för att besluta om vilka 
utvecklingsprojekt som bör prioriteras. Den WEPA-tjänst som West Sweden 
utarbetat fungerar som ett funktionellt verktyg för att prioritera regionala 
utvecklingsprojekt och matcha dessa med sektorprogrammens utlysningar. 
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Därmed bidrar WEPA-tjänsten till att minska grad av misfit mellan prioriterade 
kommunala projekt och EU-policy.  

Download-utmaningar spiller över på inomregionala processer och procedurer 
och skapar förutsättningar för anpassning av regionala institutioner, strukturer 
och aktörer. De finansiella möjlighetstrukturerna driver på för nya 
samarbetsformer och processer i syfte att bli bättre på att skriva framgångsrika 
ansökningar inom prioriterade områden.  Aktiviteter i crossload-dimensionen, i 
form av utvecklandet av en gemensam prioritering och matchning av 
kommunala utvecklingsprojekt med EU:s utlysningar stärker förutsättningen 
för framgångsrika ansökningar samt att projektresultat kan inkorporeras i den 
ordinarie verksamheten och därmed ges mer långsiktiga effekter. För att skapa 
bra förutsättningar för att hantera download-utmaningar i crossload-dimensionen 
efterfrågas ett engagemang från den högsta politiska ledningen. I den download-
orienterade positionen uppfattas ett behov av att anpassa regionen till grad av 
misfit. I den upload-orienterade positionen proriteras ett påverkansarbete i syfte 
att minska grad av misfit. 

7.1.2 Uppmärksamhet och handling i upload-positionen 
Den upload-orienterade positionen uppmärksammar ett större behov av att 
representera och att företräda regionala prioriteringar. I avhandlingen förstås 
den upload-orienterade synen på ett företrädarskap som att ansvara för ett 
territoriellt aggregerat intresse. Ett regional företrädarskap motiveras på fyra olika 
sätt. För det första som ett företrädarskap genom närvaro och ett 
synliggörande. Denna typ av företrädarskap handlar om att vara på plats och 
visa andra aktörer i EU att regionen är en relevant aktör i EU-sammanhang. 
För det andra förekommer en uppfattning om att ta politiskt ansvar för ett 
större territorium än det egna. Denna typ av företrädarskap relaterar till 
kommuner som ser sig som regionala ”tillväxtmotorer”, och i kraft av sin 
”styrka” har ett ansvar för en större omgivning. För det tredje förekommer en 
uppfattning om företrädarskap som att ta ansvar för det av staten delegerade 
politikområdet. I och med att staten delegerat ansvar för det regionala 
utvecklingsuppdraget till en politisk församling, är det denna församlings 
skyldighet att företräda regionen inom ramen för delegerade befogenheter. För 
det fjärde förekommer uppfattningen att ett företrädarskap handlar om att ta 
ansvar för en regional agenda, det vill säga regionala prioriteringar.  

Ett territoriellt aggregerat intresse kopplas i positionen till en politiskt vald 
församling. Företrädarskapet ses som odelbart. Ett företrädarskap kan inte 
delegeras till andra organisationer utan måste hanteras av egna företrädare. För 
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att ett företrädarskap och påverkansarbete skall kunna bli framgångsrikt 
efterfrågas ett engagerat och aktivt politiskt ledarskap (IP 18; IP20).  

Regionala påverkansförsök kan ske på många sätt och i olika former. Ett 
systematiskt och kontinuerligt påverkansarbete ställer dock speciella krav på 
den institutionella länken mellan regionen och EU. Påverkansförsök kan 
utföras som enstaka ad hoc-aktiviteter. Men för att utveckla ett aktörskap i EU 
utifrån ett behaviouralistiskt synsätt så behövs en viss systematik och 
kontinuitet i ett regionalt påverkansarbete.  Politisk påverkan kan riktas direkt 
mot lagstiftningsprocessen. För regioner som saknar formellt inflytande i EU:s 
beslutsprocesser så är det den policyutformande fasen som tilldrar sig störst 
intresse för påverkansförsök. Det vill säga de processer som föregår själva 
beslutet.  

Ett systematiskt och kontinuerligt påverkansarbete stärker regioners förmåga 
att påverka EU på ett mer övergripande sätt. Genom att utforma och 
genomföra ett mer holistiskt och sammanhållet påverkansarbete, som 
tillsammans skapar en ”paketerad” och sammanhållen påverkansagenda, skapas 
förutsättningar för mer övergripande påverkan. Europa 2020-strategin strävar 
efter, vad kommissionen kallar, ett ”sömlöst” angreppssätt, där olika policys 
och fonder tillsammans skall verka i samma riktning. Tanken från EU:s sida är 
att olika policy-instrument skall jobba mot samma mål (Kommissionen 2010). 
På samma sätt kan regioner samla sina resurser för att på ett programmatiskt 
och sammanhållet sätt utöva påtryckningar mot EU. West Sweden har fungerat 
som ”dörröppnare”, i många fall, men har inte på ett systematiskt sätt bidragit 
till ett regionalt påverkansarbete. Något som företrädare för West Sweden 
gärna önskat, men som huvudmännen inte gav West Sweden mandat för (IP6).  

Aktiviteter som primärt syftar till att synliggöra regionen som en relevant aktör 
handlar om att ”kratta manegen” för framtida effekter, det vill säga att bygga 
upp ett långsiktigt förtroende bland olika aktörer i Bryssel och visa att regionen 
är, och vill vara, en aktör värd att lyssna på. Det handlar om att vara aktiv med 
att svara på remisser från EU, delta aktivt vid seminarier och konferenser, visa 
upp sig i olika sammanhang och utveckla kontakter och nätverk. Denna typ av 
aktiviteter har West Sweden varit mycket aktiv i. Men för västsvenska regionala 
aktörer del uppstår frågan, vem är det som synliggörs? West Swedens vill 
synliggöra West Sweden som organisation för att kunna utveckla och 
underhålla viktiga kontakter och nätverk117. För medlemmar som Göteborgs 

                                              
117 Detta kan illustreras med diskussionen om att West Swedens vd Kjell Pettersson på sitt visitkort 
titulerade sig som president i West Sweden, vilket ger intrycket av att West Sweden existerar som en 
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stad är det viktigt att Göteborgs stad synliggörs för att kunna uppfattas som en 
relevant aktör i EU, och inte West Sweden. Diskussionen om vilken flagga som 
skall stå på bordet vid EU-aktiviteter visar på en ökad spänning inom West 
Sweden som ett resultat av Göteborg stads omdefinierade syn på regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor (IP3).  

Ytterligare en aspekt av upload-aktiviteter som dock inte uppmärksammas lika 
ofta är påverkansaktiviteter där regioner allierar sig med kommissionen (eller 
andra EU- institutioner), i en specifik fråga, i syfte att påverka tredje part. I 
datamaterialet handlar tredje part vanligen om den egna regeringen. Denna typ 
av aktiviteter handlar om att skapa ett gemensamt intresse genom att brygga 
över ett regionalt intresse med ett europeiskt. Därmed skapas en gemensam 
position mellan regionen och EU som kan användas i påverkansförsök riktade 
mot den egna regeringen. West Sweden har varit aktiv, och spelat en viktig roll, 
i denna typ av påverkansaktiviteter (IP6). 

Kontinuerliga och systematiska upload-aktiviteter förutsätter att det 
förekommer politiska prioriteringar, och ett tydligt påverkansmandat. 
Påverkansförsök i EU kräver också ett engagemang från den högsta politiska 
ledningen. Enstaka upload-aktiviteter, av ad hoc-karaktär, kan visserligen ske utan 
en regional agenda, likaså behöver inte förekomst av politiska prioriteringar 
spela en avgörande roll för de aktiviteter som syftar till att synliggöra och 
marknadsföra en region i EU. Men för att uppfattas som aktör i EU enligt en 
behaviouralistisk aktörsförståelse, måste påverkansförsök ha en viss systematik 
och kontinuitet. Eller som Cosgrove och Twitchett (1970:12) uttrycker sig, vara 
förhanden ”in some degree for most of the time”. 

7.1.3 Uppmärksamhet och handling i den sammanhållna positionen 
I den sammanhållna positionen betonas vikten av ett regionalt handlande i 
relation till både download-utmaningar och upload-aktiviteter. Positionen kan ses 
som en form av kompromiss mellan de andra positionerna, men har en del 
specifika egenskaper värda att betona. Argumentet för en sammanhållen 
position bygger på en solidarisk syn med mindre och mer resurssvaga aktörers 
intressen. Positionen betonar upload-aktiviteter, men uttrycker en annan syn på 
företrädarskap än den upload-orienterade positionen. Ett gemensamt 
företrädarskap uppfattas som möjligt och önskvärt eftersom ju fler som står 
bakom en politisk prioritering desto större är möjligheten för framgång i 
påverkansförsök.  I avhandlingen benämns detta som ett funktionellt aggregerat 
territoriellt intresse. Detta eftersom det är en öppen fråga hur en gemensam 

                                                                                                                             
egen region och att Kjell Pettersson har en hög position i den regionen (IP3). Anledningen för Kjell 
Petterssons del var att stärka intrycket av West Sweden i EU-sammanhang (IP6). 
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regional agenda kan se ut. En regional agenda handlar om att samsas om hur 
gemensamma problem bäst bör lösas. I frågor som är gemensamma uppfattar 
positionen att det är möjligt att delegera påverkansarbete till en gemensam 
organisation. De ledarskapsegenskaper som efterfrågas betonar dess 
kommunikativa förmågor, att samla olika aktörer runt en fråga och förankra 
regionala aktiviteter i relation till medborgare och andra regionala aktörer.  

Två typer av aktiviteter i crossload-dimensionen är därmed viktiga i den 
sammanhållna positionen. För det första sådana som relaterar till hur regionen 
väljer att hantera de finansiella möjlighetstrukturerna i EU samt hur lagstiftning 
implementeras på bästa sätt. För det andra aktiviteter som bidrar till att 
utveckla en regional agenda, det vill säga regionala prioriteringar i EU-
relaterade frågor. Eftersom positionen anammar behovet av gemensamma 
prioriteringar efterfrågas nya arenor som förmår bidra till att utveckla en 
gemensam regional agenda. West Sweden har inte kunnat erbjuda en sådan 
funktionell arena och därmed inte varit flexibel nog att anpassa sig till en 
omdefinierad syn på regionalt handlande i EU-relaterade frågor. 

7.2 Variationen i variabeln institutionell anpassning 
Den andra frågan handlar om uppfattningar om vilket institutionellt stöd som 
efterfrågas för ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Frågan lyder: 
Vilket institutionellt stöd uppfattas som viktigt för ett legitimt och effektivt regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor? 

Institutioner ses i avhandlingen som funktionella arenor för regionalt 
handlande. Föga förvånande efterfrågas i de olika positionerna ett 
institutionellt stöd i relation till det regionala handlande som uppfattas som 
önskvärt (se tabell 7.2). 

Tabell 7.2 Variationen i variabeln institutionell anpassning 

Download‐positionen  Stärka möjligheterna till långsiktigt framgångsrika ansökningar 

  Institutionell länk med nära koppling till verksamheten 
   Bidra till att minska grad av downlowd-orienterad misfit 
Upload‐positionen  Stärka möjligheterna till framgångsrikt påverkansarbete 
  Institutionell länk med nära koppling till politiska prioriteringar 
   Minska grad av misfit genom upload-orienterade aktiviteter 
Den sammanhållna positionen  Stärka både ett framgångsrikt påverkansarbete och projekt 

ansökningar 
  Institutionell länk med nära koppling till EU i Bryssel 
  Bidra till påverkansförsök och projektutveckling 

7.2.1 Uppfattningar om institutionell anpassning i download-positionen 
I den download-orienterade positionen efterfrågas ett institutionellt stöd som 
stärker regionens förmåga att hantera download-dimensionens utmaningar. Det 
handlar för det första om att stärka förutsättningar för ett framgångsrikt 
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handlande i de finansiella möjlighetsstrukturer som EU erbjuder. 
Framgångsrikt handlande relaterar inte bara till att få positiva beslut på 
inskickade ansökningar, utan också om att matcha inomregionala 
utvecklingsbehov med faktiska finansieringsmöjligheter för att därigenom 
skapa bättre förutsättningar för långsiktiga effekter av genomförda projekt. Ett 
institutionellt stöd bör bidra till att minska grad av misfit mellan regionala 
prioriterade projekt och EU-policy. Detta görs genom att matcha efter att 
prioriterade utvecklingsprojekt med passande utlysningar inom 
sektorsprogrammen.  

För det andra så efterfrågas ett institutionellt stöd som kan bidra till att leverera 
relevant och behovsanpassad information om skeenden i EU som antas 
påverka regionen. En alltför generell information uppfattas som oprecis och 
riskerar att bli irrelevant för de som får den. Information om skeenden i EU är 
viktigt för att avgöra grad av misfit vilket underlättar för regionala aktörer att 
välja hur regionen bör anpassa sig till de download-utmaningar som kommer 
från EU-policy.  

I relation till de finansiella möjlighetstrukturerna uppfattas ett behov av att 
först prioritera vad regionen vill och sedan sondera om det finns medel att söka 
i EU. Informationsförmedling är viktigt för att anpassa regionen i relation till 
beslut i EU. I båda fallen har regionen en mer klientistisk och instrumentell syn 
på EU, där ett aktörskap i EU:s beslutsfattande inte ses som önskvärt.  

West Sweden uppfattades tidigare som en funktionell lösning med en download-
orienterad karaktär. WEPA-tjänsten har varit ett framgångsrikt verktyg som, 
genom att minska grad av misfit, väver samman behov i crossload-dimensionen 
med download-dimensionens möjligheter. Men i takt med att EU-frågor 
”mognar” i regionala organisationer, och bland den personalen som hanterar 
download-utmaningar, integreras projektutvecklingsarbetet mer ”naturligt” i 
verksamheten. Därmed tenderar behovet av detta institutionella stöd att avta 
allteftersom.  

Den institutionella länken i den download-orienterade positionen bör agera i 
samklang med den dagliga verksamheten på regional nivå. Därför bör det 
institutionella stödet ha stark koppling till närmiljön. Var vd och den 
huvudsakliga verksamheten bör ske varierar dock i relation till hur effektivitet 
uppfattas. Antingen uppfattas att vd bör vara verksam i Bryssel, det vill säga 
nära beslutsprocesserna i EU. Detta för att underlättar för möjligheten att hålla 
koll på vad som sker i EU med relevans för regionala utvecklingsprojekt. Eller 
så uppfattas att vd bör vara verksam i nära anslutning till regionens 
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verksamhet. Detta för att kunna hålla sig a jour med regionens egna 
projektverksamhet. 

7.2.2 Uppfattningar om institutionell anpassning i upload-positionen 
I den upload-orienterade positionen efterfrågas ett institutionellt stöd som 
stärker regionens förutsättningar till framgångsrika påverkansförsök. Även om 
Download-orienterade aktiviteter tonas ned ska de inte ses som oviktiga. Men 
det politiska intresset förskjuts mot upload-aktiviteter i syfte att driva ett 
territoriellt aggregerat intresse. Ett påverkansarbete i EU uppfattas som ett 
ändamålsenligt sätt att minska grad av misfit mellan regionens prioriteringar och 
EU-policy. Därmed efterfrågas andra funktioner av den institutionella länken 
till EU än i den download-orienterade positionen. För att anpassa ett regionalt 
kontor till mer upload-orienterade aktiviteter är förekomst av en regional agenda 
ett nödvändigt villkor. Utan politiska prioriteringar är förutsättningarna för ett 
systematiskt och kontinuerligt påverkansarbete problematiskt.  

Ett påverkansarbete kan ske på olika sätt. En institutionell länk mellan 
regionen och EU med uppgift att stärka en regions påverkansförsök behöver 
ett tydligt mandat för hur ett påverkansarbete skall bedrivas. En viktig uppgift 
för den institutionella länken är att bidra till att synliggöra regionen i ett EU-
sammanhang och genom närvaro på strategiska platser och tillfällen visa på 
regionen som en legitim aktör. En institutionell länk med ett påverkansmandat 
skall utveckla och underhålla viktiga nätverk och kontakter samt ha förmåga att 
identifiera lämpliga kanaler in i EU:s beslutsfattande för att möjliggöra 
påverkansförsök vid rätt tillfälle och till rätt kontakter.  

För att utveckla dessa funktioner öppnar Göteborgs stad ett eget 
Brysselkontor, med ett tydligt påverkansmandat. West Sweden utvecklade 
aldrig gemensamma politiska prioriteringar, varför systematiskt och 
kontinuerliga påverkasaktiviteter uteblev. Den påverkan som ändå skedde hade 
ofta karaktären av tillfälliga och ad hoc-mässiga aktiviteter. Genom att öppna ett 
eget kontor har Göteborgs stad kontroll över de aktiviteter som görs och 
förmår styra aktiviteterna i högre grad, än vad skulle varit fallet med ett 
gemensamt kontor.  

7.2.3 Uppfattningar om institutionell anpassning i den sammanhållande 
positionen 
I den sammanhållna positionen efterfrågas ett institutionellt stöd som kan 
stärka regionens förmåga att hantera både de utmaningar som kommer från 
download-dimensionen såväl som stärka regionens förmåga att genomföra 
påverkansaktiviteter. I positionen uttrycks en önskan att kunna hantera 
aktiviteter i analysramens båda vertikala dimensioner. I diskussionen om West 
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Swedens framtida inriktning och organisation synliggörs positionens 
uppfattning efter att styrelsen föreslår att representationsdelen i West Sweden 
bör tonas ned. I den sammanhållna positionen ses Brysselverksamheten som 
den institutionella länkens kärnverksamhet. Men samtidigt bör ett gemensamt 
ägt kontor kunna hantera projektutvecklingsfrågor. I positionen efterfrågas en 
funktionell arena som håller samman olika regionala aktörers intressen i 
relation till EU. 

Den sammanhållna positionen skiljer sig från upload-positionen i synen på 
intresserepresentation och ett företrädarskap. Det uppfattas som möjligt att 
skapa en gemensam funktionell arena som hanterar gemensamma 
prioriteringar. Vilka dessa prioriteringar kan vara är en öppen fråga och föremål 
för förhandling. Det är de funktionella behoven som styr, därav betecknas 
uppfattningen i avhandlingen som ett funktionellt aggregerad territoriellt 
intresse.  

West Sweden har aldrig utvecklat en plattform för att utveckla gemensamma 
intressen. Positionen uttrycker att detta inte borde vara omöjligt. I den 
sammanhållna positionen efterfrågas institutionaliserade former för att komma 
överens inom regionen vilka frågor som är viktiga att driva.  

7.3 Variationer i variabeln perspektiv på fusion 
Den tredje frågan handlar om attityder till regionalt handlande. Frågan lyder: 
Vilka attityder uttrycks om ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor? 

Attitydvariabeln operationaliseras i relation till fusionsansatsens tes om ett 
framväxande sammanvävt flernivåsystem. Tre typer av attityder analyseras. 
Först har vi RESULTATORIENTERAD FUSION, som definieras som en output-
relaterad attityd, vilket handlar om hur ett regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor värderas i förhållande till den nytta som förväntas av en insats. För det 
andra har vi POLITISK FUSION, som definieras som en outcome-relaterad attityd, 
vilket handlar om attityder till möjligheten att ”passera staten” och driva egna 
frågor direkt mot EU. Den avslutande attitydvariabeln SAMMANSATT FUSION, 
som definieras som en input-relaterad attityd, handlar om hur regionala aktörer 
värdesätter den sammansatta och komplexa natur som EU representerar.  

Generellt kan sägas att attityder i enlighet med perspektiv på fusion förefaller 
spela en stor roll för vilket regionalt handlande som efterfrågas. Genomgående 
värdesätts aktiviteter i relation till den nytta de antas resultera i 
(resultatorienterad attityd). Nyttan av ett handlande spelar roll i alla tre 
positionerna, dock definierade på olika sätt. Attityder relaterade till politisk 
respektive sammansatt fusion skiljer sig dock åt. Möjligheten att gå direkt till 
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EU anses mindre viktigt i den download-orienterade positionen än de två övriga. 
Likaså är den download-orienterade positionen mer tveksam till att engagera sig i 
den komplexa och sammansatta arkitektur som EU representerar (se tabell 
7.3). 

Tabell 7.3 Variationen i perspektiv på fusion 

 

7.3.1 Attityder till regionalt handlande i den download-orienterade 
positionen 
I och med att den download-orienterade positionen betonar ett regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor i relation till de finansiella 
möjlighetsstrukturer som EU erbjuder värderas nyttan av ett regionalt 
engagemang i termer av framgångsrik projektverksamhet. Resultatorienterade 
fusion stipulerar att regionala eliters engagemang i relation till EU villkoras 
utifrån upplevd nytta med dessa aktiviteter. För den download-orienterade 
positionen relaterar nytta till regionens möjligheter att anpassa sig och dra nytta 
av relevant EU-policy.  

För att erhålla medel från sektorsprogrammen – som en potentiell källa för 
finansiering av utveklingsprojekt – konkurrerar regionala aktörer med andra 
regioner i Europa, vilket ger ett incitament att bli bättre på att skriva bra 
ansökningar. West Sweden utvecklades WEPA-tjänsten för att öka och stärka 
regionala aktörers förmåga att dra nytta av EU-policy. Denna tjänst kan 
betraktas som ett funktionellt verktyg som driver på för ökad fusion där 
inomregionala och överstatliga resurser vävs samman.   

Den download-orienterade positionen utmärks av en skeptisk attityd till regionala 
påverkansförsök i direkt relation till EU. Motiven till den skeptiska attityden 
kan relateras till den europeiska integrationens dynamik enlig fusionsliteraturen 
samt en behaviouralistisk aktörsförståelse. Ett motiv relaterar till en negativ 
attityd till sammansatt fusion. Den ”röriga” och komplexa natur som EU 
representerar skapar enligt positionen större problem än möjligheter för 

Download‐positionen  Regionalt handlande värderas utifrån framgångrika projektansökningar 

  En negativ syn på möjligheten att gå förbi staten och direkt till EU för 
påverkan 

   En negativ syn på den komplexa miljö som EU representerar 
Upload‐positionen  Regionalt handlande värderas utifrån grad av inflytande i EU:s 

beslutsprocesser 
  En positiv syn på möjligheten att gå direkt till EU för påverkan 
   En neutral till positiv syn på den komplexa miljö som EU representerar 
Den sammanhållna positionen  Regionalt handlande värderas både utifrån framgångsrika 

projektansökningar och grad av inflytande 
  En positiv syn på möjligheten att påverka EU direkt 
  En neutral till positiv syn på den komplexa miljö som EU representerar 
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regionala påverkansförsök. För att kunna få inflytande i EU:s beslutsprocesser 
krävs specifika kompetenser som inte alltid finns hos regionala företrädare. 
Förmågan att kunna vara en påverkansaktör i EU uppfattas som bristfällig i 
”normalfallet”. Därför uppfattas ett påverkansarbete ta stora resurser i anspråk 
vilket gör det problematiskt att argumentera för nyttan av dessa aktiviteter i 
relation till regionens medborgare. Variabeln resultatorienterad fusion 
stipulerar att regionala aktörer väljer att vara engagerad i överstatliga aktiviteter 
i relation till den nytta dessa aktiviteter förvantas skapa. I den download-
orienterade positionen ses nyttan med ett påverkansarbete med skeptiska ögon. 
Ett annat motiv grundar sig i en uppfattning att EU inte har intresse av att 
lyssna på argument från svenska regionala aktörer eftersom de saknar formell 
makt och anses relativt svaga i en europeisk kontext. I positionen uttrycks en 
svag tilltro till EU:s vilja att erkänna regioner som legitima aktörer i ett EU-
sammanhang. Följaktligen uttrycks en skeptisk attityd till politisk fusion, det vill 
säga möjligheten att påverka EU direkt utan att förankra påverkansförsöken i 
EU. Staten uppfattas som den legitima aktören för regionalt handlande i EU-
relaterade frågor. 

I relation till den dynamik som föreskrivs i fusionsansatsen representerar den 
download-orienterade positionen uppfattningar och attityder som förebådar en 
defusionsprocess, det vill säga en re-nationaliseringsattityd som är kritisk till ett 
deltagande i EU:s beslutsfattande och förespråkar EU-relaterade aktiviteter 
inom staten, som anses ha det överordnade ansvaret.  

7.3.2 Attityder till regionalt handlande i den upload-orienterade 
positionen 
Eftersom den upload-orienterade positionen uppmärksammar ett 
påverkansarbete och ett eget företrädarskap i relation till EU:s beslutsprocesser 
anammas en positiv attityd till möjligheten att utöva direkta påverkansförsök i 
EU (politisk fusion). Genom att utöva påverkansförsök i relation till EU är 
syftet att främja och projicera ett territoriellt aggregerat intresse som ett sätt att 
minska grad av misfit. Följaktligen värderas ett regionalt handlande i EU-
relaterade frågor utifrån dess möjlighet till inflytande och grad av aktörskap i 
EU (resultatorienterad fusion).  

Att mäta nyttan av ett påverkansarbete är dock inte enkelt. Även om en 
regional position kan återfinnas i den policy som EU beslutar om, kan en 
regional aktör aldrig veta om detta beror på dess egna påverkansförsök. 
Skrivningen kan lika gärna funnits med i planerna innan påverkansförsöken. 
De kan också vara resultatet av andra aktörers påvekansförsök. 
Påverkansaktiviteter genomförs med en förhoppning om inflytande. De 



 

228 
 

aktörer som omfattar en upload-orienterad position uttrycker en uppfattning 
och övertydelse om att deras påverkansaktiviteter ger resultat. Men denna 
eventuella påverkan är svår att påvisa objektivt. En av orsakerna till svårigheten 
att påvisa nytta av påverkansförsök ligger i den komplexa och ”röriga” natur 
EU:s som EU representerar. Påverkansaktiviteter kan ske genom flera kanaler 
och kontaktvägar. Ett positivt bemötande från en aktör i en fråga kan bemötas 
negativt av en annan. På lång sikt, är det rimligt att anta att ett systematiskt och 
kontinuerligt påverkansarbete ger effekt. I den meningen värderas EU:s 
komplexa natur (sammansatt fusion) antingen som neutralt, i termer av att 
”gilla läget”, eller positivt utifrån att dess komplexitet öppnar upp för fler 
kanaler in i EU:s beslutsfattande.   

7.3.3 Attityder till regionalt handlande i den sammanhållna positionen 
I den sammanhållna positionen värderas regionalt handlande både utifrån de 
resultat aktiviteter inom download-dimensionen skapar samt grad av 
framgångsrika påverkansförsök. Den institutionella länken mellan regionen och 
EU skall kunna ha kapacitet att hantera både download- och upload-aktiviteter. 
Därför värdesätts möjligheten att framgångsrikt ansöka och implementera 
utvecklingsprojekt och att utöva framgångsrika påverkansförsök. Denna 
position blir tydlig i och med West Swedens styrelses remiss, där 
projektverksamheten föreslås bli kärnverksamhet och vd flyttas till Göteborg, 
vilket bland annat drivs av Göteborgs stad. Det är Region Värmland som i 
likhet med den upload-orienterade positionen menar att Brysselverksamheten 
bör vara kärnverksamheten, vilket innebär att påverkansaktiviteter också ska 
ingå i den institutionella länkens funktioner.  

Därmed blir positionen till stor del en kompromiss mellan den download- och 
upload-orienterade positionen. Detta gör att den nytta positionen ser av 
regionalt handlande (resultatorienterad fusion) relaterar till analysramens båda 
vertikala dimensioner.  

Men positionen vägleds även av ett värde av solidaritet mellan starkare och 
svagare medlemsorganisationer. I positionen värdesätts ett sammanhållet 
kontors möjligheter att leverera mervärde till alla medlemmarna i 
organisationen. Som situationen utvecklades för West Sweden uppfattade 
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen att organisationen inte längre 
skapar ett mervärde för dem.  

I likhet med de upload-orienterade positionen värdesätts möjligheten att gå 
direkt till EU för att driva regionens positioner (politisk fusion). Men i 
positionen uppfattas ett gemensamt företrädarskap som möjligt, och i den mån 
gemensamma prioriteringar existerar, önskvärt. 
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På samma sätt är attityderna till EU:s komplexa och ”röriga” natur, desamma 
som i den upload-orienterade positionen. 

Flera av de perspektiv på integration och anpassning som definieras av 
fusionsansatsen förefaller vara verksamma i diskussionen om West Swedens 
framtida inriktning och organisation.  

Den regionala politiska eliten är de centrala spelarna i diskussionen om West 
Swedens framtida inriktning och organisation (se kapitel 3 ”Makrofusionstesen; 
att förstå the bigger picture”). Det är hur denna elit uppfattar och värderar 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor som driver på dynamiken i 
processen. I och med att Göteborgs stad omdefinierar synen118 på vilket 
handlande som är eftersträvansvärt uppstår kontroverser och ytterligare 
komplexitet119. Partipolitik och ideologi är relativt frånvarande i diskussionen 
och eliterna framstår snarare som pragmatiska i syfte att få ut det bästa av EU-
medlemskapet, i relation till hur EU-medlemskapet uppfattas i de olika 
positionerna120. Därmed är det resultatorienterad fusion som till större delen 
legitimerar det regionala handlande som uppmärksammas som betydelsefullt.  

7.4 Avhandlingens resultat i relation till the bigger picture 
Vad säger då avhandlingens resultat i relation till den europeiska integrationen? 
Kan vi på basis av denna analys säga att ett regionalt handlande i Västsverige 
indikerar en process mot ett sammanvävt flernivåsystem? Avslutningsvis är det 
dags att reflektera lite över denna typ av frågor. Det vill säga diskutera studiens 
resultat i relation till övergripande integrationstrender. Till vår hjälp har vi de 
tre fusionsscenarior som redogörs för i teorikapitlet: DEFUSION, INFUSION och 
KLUSTER AV FUSION. Modellen med tre scenarier är fruktbar i en diskussion 
om integrationstrender sedd genom regionala aktörers glasögon. 

”Lackmustestet”, som kan fungera som en indikation på om en fusionsprocess 
mot ett sammanvävt flernivåsystem förekommer, är förekomst av systematiska 
och kontinuerliga regionala påverkansförsök i EU, där regionala företrädare 
erkänns som en relevant aktör i relation till andra aktörer i EU (jfr Guderjan & 
Miles 2016). Ett regionalt handlande i relation till EU i form av politiska 
påverkansförsök förväntas också ledsagas av en självbild bland regionala 
företrädare som betraktar regionen som en legitim påverkansaktör. Den 
institutionella anpassningsprocessen förväntas stärka regionens förutsättningar 
att genomföra upload-aktiviteter på ett systematiskt och kontinuerligt vis. I en 

                                              
118 Det vill säga det första steget i integration som en trestegsmodell, se kapitel 3 ”Makrofusionstesen; 
att förstå the bigger picture”. 
119 Se den ”onda cirkeln” som resulterar i institutionell fusion, kapitel 3.4.1 ”Institutionell fusion”. 
120 Se kapitel 3 ”Makrofusionstesen; att förstå the bigger picture”. 
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process mot ett sammanvävt flernivåsystem förväntas alltfler regionala 
företrädare omfatta uppfattningar och attityder som de uttrycks i antingen en 
upload-orienterad eller en sammanhållen position. Båda positionerna är öppna 
för systematiska och kontinuerliga påverkansaktiviteter, men skiljer sig åt 
avseende synen på vad ett regionalt företrädarskap innebär. Kategorin kluster 
av fusion har även den inslag av fusion, men då avgränsat som ”öar” av 
europeisering, en kategori som representerar ett mellanläge mellan infusion och 
defusion. 

Det kan vara frestande att tolka West Swedens nedläggning som en av-
europeiseringsprocess som pekar mot en defusionstrend. Det vill säga att 
regionala aktörer ”drar sig tillbaka” från en europeiska arena genom att lägga 
ned det gemensamma samarbetet. Men så ska man inte tolka denna process. 
Snarare, menar jag, så bevittnar vi en tilltagande fragmentisering av 
uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor bland 
regionala aktörer i Västsverige. Totalt finns idag Sverige tolv regionala kontor i 
Bryssel vilket är en fördubbling sedan 1990-talet. På nationell nivå antyds även 
där en fragmentisering bland regionala aktörer om hur EU-frågor bäst 
hanteras. I kölvattnet av West Swedens nedläggning har vi idag tre regionala 
kontor. Dessutom pågår i Region Halland – som vid avhandlingens publicering 
som enda svenska region saknar koppling till ett kontor i Bryssel – 
inomregionala diskussioner om hur denna fråga skall hanteras. Bilden antyder 
en fragmentiseringsprocess. 

Processen inleds med att Göteborgs stad anammat ett upload-orienterat synsätt 
som innefattar element som pekar mot ett sammanvävt flernivåsystem.  Jag 
väljer att beteckna processen som en re-konfigurerad europeiseringsprocess, 
där alltfler regioner uppfattar ett behov av att utveckla egna kontakter med EU 
i Bryssel.  

Det går dock inte att identifiera en tydlig trend (infusion) mot ett sammanvävt 
flernivåsystem. För samma gång som fler aktörer orienterar sig i riktning mot 
ett påverkansarbete i Bryssel, förekommer en större kohort som inte omfattas 
av positiva attityder till ett upload-orienterat synssätt, utan uppfattar den 
nationella arenan som den centrala för ett regionalt handlande. En download-
orienterad position representerar ett motstånd mot en förändring i riktning 
mot mer aktiva regioner i EU. Trenden är dock att alltfler regionala aktörer 
utvecklar uppfattningar och attityder som pekar mot ett större regionalt 
engagemang i EU. Dynamiken står att finna i en efterfrågan för mer upload-
orienterade aktiviteter, som skapar en större komplexitet och kontroverser om 
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hur ett överstatligt samarbete bäst hanteras. Det vill säga en integrationsprocess 
så som den beskrivs i litteraturen om fusion. 

Om resultatet av studien visat på att de som förespråkar ett download-orienterat 
initierat diskussionen om West Swedens framtida inriktning och organisation så 
vore det möjligt att hävda att vi bevittnar en defusionsprocess. Men så är inte 
fallet. Därmed kan vi säga att scenariot KLUSTER AV FUSION bäst avspeglar det 
mönster av uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade 
frågor som kan identifieras i diskussionen om West Swedens framtida 
inriktning och organisation.  

Den aktör i Västsverige som tydligast har anammat en aktiv EU-politik i upload-
dimensionen är Göteborgs stad. Genom att öppna ett eget kontor i Bryssel 
med ett tydligt påverkansmandat, inleds en ny era för hur EU-frågor hanteras 
bland västsvenska regionala företrädare. Download-utmaningar integreras allt 
mer i den dagliga verksamheten och ansvaret läggs ut på förvaltningar och 
kommunala bolag. Procedurer för att besluta om regionala prioriteringar i EU-
relaterade frågor utvecklas och stärks. Den politiska ledningen ger ett starkt 
stöd för denna omorientering av Göteborg stads EU-arbete. Denna 
omorientering av hur Göteborgs stad hanterar EU-frågor kommer som en 
följd av en omdefinierad syn på regionalt handlande i EU-frågor. Det vill säga 
vilket handlande som efterfrågas för att få ut det bästa av ett EU-medlemskap.  

Region Värmland är den aktör som tydligast anammat en sammanhållen 
position i relation till ett regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Genom att 
tydliggöra vikten av både download- och upload-orienterade aktiviteter för den 
institutionella länken mellan regionen och EU så uppfattas att bättre 
förutsättningar för sammanhållning och uppslutning mellan regionen och 
kommunerna skapas. När Region Värmland, efter West Swedens nedläggning, 
öppnar ett eget kontor i Bryssel organiseras verksamheten runt två funktioner, 
som representerar download- respektive upload-orienterade aktiviteter. 
Brysselverksamheten och ett påverkansarbete ses som kärnverksamheten. Vilka 
frågor som skall drivas uppfattas som en fråga för förhandling. Kommunerna 
efterfrågar projektutvecklingskompetens medan regionen önskar 
påverkansaktiviteter. Ett funktionellt aggregerat territoriellt intresse är 
vägledande för denna syn, som även den bör inrymmas i ett infusionsscenario.  

Avhandlingens resultat indikerar alltså på två typer av infusionsprocesser. En 
som utgår från att de direkta påverkansförsöken i relation till EU bör 
prioriteras medan frågor som inryms i analysramens download-dimension bör 
tonas ned i utformningen av den institutionella länken mellan regionen och 
EU. Denna process drivs av uppfattningen att en politisk församling endast 
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kan företräda sig själv i EU. Företrädarskapet är odelbart. Den underliggande 
drivkraften definieras som ett företrädarskap för territoriellt aggregerade 
intressen. Samverkan med andra med likartade intressen är förstås möjligt, 
likaså är kompromisser möjliga, men företrädarskapet ligger på den politiska 
församling som har ansvar för ett territoriellt aggregerat intresse. 

En andra typ av infusionsprocess utgår ifrån en mer öppen och funktionell syn 
på territoriella intressen. Vad som ligger i ett territoriellt intresse är föremål för 
förhandling och de intressen som definieras och prioriteras kan företrädas 
gemensamt. Denna typ av infusionsprocess utmärks av en ambition är att hålla 
samman ett territorium med avseende på de gemensamma problem och frågor 
som definieras av aktörerna som EU-relaterade. Den underliggande drivkraften 
definieras som ett funktionellt aggregerat territoriellt intresse. 

Men även om det förekommer indikationer på infusionsprocesser i 
datamaterialet så har avhandlingen visat på att det ingalunda är en bred 
uppslutning av uppfattningar och attityder om att driva regionala frågor direkt i 
relation till EU. Det mönster av uppfattningar och attityder till regionalt 
handlande i EU-relaterade frågor i diskussionen om West Swedens inriktning 
och organisation beskrivs bäst som KLUSTER AV FUSION.  

Så vad blev det då av EU-minister Cecilia Malmströms uppmaning som inleder 
denna avhandlings första kapitel. För Västsveriges del ser vi en inkrementell 
process i riktning mot att utveckla regionala prioriteringar, och att driva dessa 
på en internationell arena. Det är för tidigt att hävda att – sedd genom 
”glasögonen” hos regionala aktörer i Västsverige – det förekommer ett 
sammanvävt flernivåsystem, enligt mig, men samtidigt finns tydliga tecken att 
processen mot ett sammanvävt flernivåsystem har inletts.    
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West Sweden (2012a) Remiss om West Swedens framtida inriktning och organisation. 
West Sweden (hämtat från: www.westsweden.se 6 juni 2012). 

West Sweden (2012b) Information hämtat från www.westsweden.se. Efter 
nedläggningen av West Sweden inaktiverades sidan. Förutom generell 
information om West Sweden har jag laddat ned en sammanställning av 



 

249 
 

yttranden på West Swedens remiss, som var samlat i tre större filer. Dessa 
yttranden finns i författarens ägo. 

Wong, R. (2011) ”The Europeanization of Foreign Policy”, i C. Hill & M. 
Smith (red) International Relations and the European Union. Oxford: Oxford 
Univesrsity Press.  

Intervjuer 

Andersson Christer, utvecklingschef, Region Halland. Intervjun genomfördes 
30 mars 2012. 

Andersson Gert Inge (s), regionstyrelsens ordförande, Västra 
Götalandsregionen. Intervjun genomfördes 25 april 2012. 

Andersson Max (mp), styrelsemedlem West Sweden, EU-ansvarig miljöpartiets 
partistyrelse, ledamot Västra Götalandsregionens fullmäktige. Intervjun 
genomfördes 31 maj 2012. 

Bergenheim Gösta (m), regionstyrelsens ordförande, Region Halland och 
adjungerad styrelseledamot i West Sweden. Intervjun genomfördes 12 april, 
2012. 

Bertilsson Ulrika, avdelningschef, Avdelningen för regional utveckling, Region 
Halland, intervjun genomfördes 15 januari 2015. 

Bjurrulf Staffan, projektledare Region Värmland, SLIM-projektet 
(Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser i norra 
Mellansverige). Intervjun genomfördes 15 februari 2012. 

Christensen Lars, biträdande regiondirektör, Region Värmland. Intervjun 
genomfördes 2 april 2012. 

Eklund-Hagel Camilla, HR-utvecklare, ansvarig för EU-projekt, 
Socialförvaltningen i Halmstads kommun. Intervjun genomfördes 15 januari 
2015. 

Engelbrektsson Magnus, chef för enheten Internationell samordning, Västra 
Götalandsregionen. Intervjun genomfördes 1 april 2012. 

Engelbrektsson Magnus, chef för enheten Internationell samordning, Västra 
Götalandsregionen. Intervjun genomfördes 29 april 2014. 

Janson Lars-Göran, Göteborgsregionen. Intervjun genomfördes 16 maj 2014. 
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Larsson Lars-Göran, internationell chef, Göteborgs stad. Intervjun 
genomfördes 1 april 2012. 

Marklund Mia, EU samordnare, Kommunledningskontoret Karlstads 
kommun. Intervjun genomfördes 21 juni 2012. 

Martinsson Thomas (mp), kommunalråd Göteborgs stad. Intervjun 
genomfördes 19 maj 2014. 

Marx Sebastian, tf direktör för avdelningen för internationella relation i 
Göteborgs stad samt verkställande direktör för Göteborgs Stads 
Europakontor. Intervjun genomfördes 24 oktober 2014. 

Pettersson Kjell, f.d. versktällande direktör, West Sweden. Intervjun 
genomfördes 18 juni 2012. 

Segersten Larsson Catarina (m), regionråd, 1:e vice ordförande i Region 
Värmland, fullmäktigeledamot i Landstinget i Värmland. Intervjun 
genomfördes 24 maj 2012. 

Segersten Larsson Catarina (m), regionråd, 1:e vice ordförande i Region 
Värmland, fullmäktigeledamot i Landstinget i Värmland. Intervjun 
genomfördes 20 maj 2014. 

 Wallin Jan-Erik (m), f.d. styrelsemedlem West Sweden (avgick 11 maj 2012), 
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen i Vara kommun. Intervjun 
genomfördes 29 maj 2012. 

Williams Mats, f.d. verkställande direktör The Paper Province. Intervjun 
genomfördes 15 mars 2012.  

Winter Camilla, internationell strateg, Kungsbacka kommun, intervjun 
genomfördes 16 januari 2015. 

Remisser 

Av 72 medlemmar lämnade 57 (54 kommuner och 3 regioner) in svar på den 
remiss som styrelsen för West Sweden skickade ut 20 februari 2012, (dessutom 
har Sjuhärads kommunalförbund inkommit med ett yttrande från det 
dialogmöte som Direktionen genomförde 18 november 2011). Samtliga dessa 
dokument har publicerats på West Swedens hemsida i tre större sammansatta 
pdf-filer (http://www.westsweden.se/om-west-sweden/press/, 5 juni 2012).  
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Internetsidor 

www.fgj.se/Guldspaden/Vinnarna/2011/tabid/361/Default.aspx  
(hämtat: 7 juni 2012): Föreningen Grävande Journalister. 

www.westsweden.se (hämtat: 3 juni 2012): West Sweden 

www.skl.se (hämtat 4 juli 2012): Sveriges kommuner och landsting. 

www.goteborg.se (hämtat 15 maj 2105): Göteborgs stad. 

www.fyrbodal.se (hämtat 17 oktober 2016): Fyrbodals kommunalförbund. 

www.borasregionen (hämtat 17 oktober 2016): Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund. 

www.grkom.se (hämtat 17 oktober 2016): Göteborgsregionen 

www.skaraborg.se (hämtat 17 oktober 2016): Skaraborgs kommunalförbund. 

www.regionhalland.se (hämtat 24 juni 2015): Region Halland 

www.regionvarmland.se (hämtat 26 juni 2015): Region Värmland 

www.vgregionen.se (hämtat 24 juni 2015): Västra Götalandsregionen. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Karlstads universitet      
Avdelningen för politiska och historiska studier  

Information och frågor inför intervjuer 

 

Bakgrund: 

Respondenterna intervjuas i egenskap av informanter där deras uppfattning är det centrala. Det handlar inte om 

kunskapsfrågor med ”rätta” svar. Intervjun strävar efter att kartlägga olika dimensioner av regionalt agerande i 

relation till EU. Jag är alltså intresserad av att undersöka olika sätt att se på regioners roll i EU, inte att 

plädera för en speciell roll.  

Alla informanter anonymiseras i avhandlingens löpande text där de, i de fall de refereras till, presenteras som 

IP1, IP2 etc. I referenslistan kommer intervjun att stå medräknad, med namn och datum för intervjun. 

Vi ser idag en allt mer splittrad syn på vilken roll regioner och städer spelar i EU:s beslutsfattande i vid mening. 

Antalet regional- och stadskontor i Bryssel växer. I det perspektivet behövs mer forskning om svenska regioners 

relation till, och agerande i EU.  

Frågorna är uppdelade i fyra avsnitt. Vi inleder med frågor runt diskussionen om West Swedens framtida 

inriktning och organisation. 

En utgångspunkt för intervjun är att vi ser regioners handlande i relation till EU som ett ”två-nivåspel”. Dels 

den horisontella nivån, som handlar om att inom en region komma överens vilka frågor som är viktiga för 

regionen att driva i relation till EU. Dels den vertikala nivån, som betonar de aktiviteter regionen genomför 

direkt eller indirekt i relation till EU. Dessa utgör intervjuns andra och tredje del. Avslutningsvis kommer några 

frågor om ledarskap, institutionellt och policystöd för regionalt handlande gentemot EU.  

Följande frågor styr intervjun, men svaren på en del frågor kommer sannolikt att gå in i varandra. Följdfrågor 

kommer också bli nödvändiga. 
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Inledande frågor 

 Ett skäl till att det är intressant att göra denna studie är att det pågår en diskussion om 

West Sweden och dess funktion. har du kunnat identifiera något speciellt mönster i 

denna diskussion om vilken roll West Sweden kan/bör/skall ha? 

 En annan intressant fråga är hur regioner ser på sin roll i Bryssel. I de 

diskussionsunderlag som ligger till grund för denna diskussion används ord som 

”representera” och ”företräda”. Hur ser du på vad som menas med dessa ord? 

Förekommer alternativ? 

 Hur ser du på relationen regioner (kommuner) och West Sweden? Vilken roll spelar West 

Sweden i relation till din regionala (kommunala) roll? 

 Vilket är det viktigaste skälet till att etablera en relation mellan regioner (kommuner) och 

EU? 

 

 

Frågor rörande horisontella processer: 

 Du är verksam inom en av West Swedens ägarorganisation. Hur ser du på din regions 

(kommuns) arbetssätt när det gäller att utveckla en gemensam policy i relation till EU-

frågor? Vilka är styrkorna respektive svagheterna? 

 För din region (kommun), vad ser ni som viktigast i relation till EU, att erhålla medel för 

att finansiera olika projekt, eller att påverka EU:s policy i en viss riktning? Nått annat? 

 West Sweden ägs idag av många olika aktörer, hur ser du på det breda ägarskapet? 

Fördelar och nackdelar? 

 Förkommer det diskussioner i regionen (kommunen) om dess roll i förhållande till EU?  

‐ Vilka positioner kan i så fall identifieras?  
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Frågor rörande vertikala aktiviteter: 

 Förekommer det diskussioner om hur regionen/kommunen kan påverka EU-nivån för 

att främja sina intressen?  

‐ Vilka positioner finns i så fall i dessa diskussioner?  

 När regionen försöker påverka EU, vad är det som ingår i dessa påverkansförsök?  

 Vilka aktörer i regionen är viktigast i dessa påverkansförsök? 

 Vilken roll spelar West Sweden för din region (kommun)?  

 

Avslutande frågor 

 När din region (kommun) utövar sina påverkansförsök, i vad mån existerar institutionellt 

stöd, förutom West Sweden, för dessa aktiviteter?  

 Vilka resurser (i bred mening) bedömer du som viktigast för att regionen (kommunen) 

skall kunna bedriva effektiva påverkansförsök?          

 I vilken mån har regionen (kommunen) utvecklade handlingsplaner och policys som stöd 

för påverkansförsök i relation till EU? Spelar dessa någon roll? 

 Hur upplever du kompetensen (medvetenheten) om hur man påverkar är bland 

regionens aktörer? Om låg, finns lärandeprocesser inom regionen för att öka denna 

kompetens? Behövs det? 

 Hur ser du på det politiska ledarskapets roll i relation till EU-frågor i allmänhet, och i 

relation till politisk påverkan i EU? 
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Bilaga 2: Tabell över West Swedens medlemsorganisation 

Tabellen omfattar kommuner och regioners majoritetsförhållanden mandatperioden 2011 
till 2014 samt från 2015. Dessutom redovisas kommunernas innevånarantal. 

Västra Götaland  2011 ‐ 2014  2015 ‐  Befolkning 

 
 
 

Ale  M, ADK1, FP, C, KD (min)  S, V, MP (min)  28 435 

Alingsås  M, FP, KD, C  S, MP, V (min)  39 284 

Bengtsfors   S, FP, MP  S,FP,MP  9 587 

Bollebygd   M, C, KD, FP  S, MP, V (min)  8 648 

Borås  S, V, MP, VÄG2 (min)  S, V, MP (min)  107 395 

Dals‐Ed  C, M, KD, FP  C, M, KD, FP  4 766 

Essunga  M, KD, FP  M,C,FP,KD  5 549 

Falköping   S, C, KD  S, C , KD  32 238 

Färgelanda   C, M, KD   S, FP, V (min)  6 539 

Grästorp   M, C, FP  M, C   5 616 

Gullspång   S, C, MP  S, C    5 229 

Göteborg   S, MP, V  S, MP, V, Fi (min)  543 005 

Götene  S, GÖF3, V  S, GÖF (min)  13 135 

Herrljunga   C, M, FP, KD (min)  S, FP, KVäl4, MP  9 372 

Hjo   M, FP, C, KD  M, C, FP, KD  8 875 

Härryda   M, FP, C, KD   M, C, FP, SPP5, KD  36 348 

Kungälv   M, FP, C, KD (min)  S, FP, UtvP
6
, V, MP  42 408 

Lerum  M, FP, C, KD  S, MP, FP, C  39 751 

Lidköping   S, V, MP   S, V, MP    38 792 

Lilla Edet  S, V, FP  S, V, FP  13 041 

Lysekil (2013‐2014)  S, M, MP, V, SKÖP7  S, M, FP, C (min)  14 324 

Mariestad  S, V, MAP8, MP  M, FP, C, KD (min)  23 924 

Mark   M, C, FP, KD, MP (min)  M, C, mbp9, FP, MP, KD (min)  33 848 

Mellerud  C, M, KD, FP (min)  S, C  8 987 

Munkedal   S, C  S, C, MP  10 232 

Mölndal   M, FP, KD, C  S, MP, V, KD  63 004 

Orust (2012.2014) 
M, FPO

10, C, MP, KD, V, 
OP11  S, C, MP, FPO

10
, V, OP

11
  15 011 

Partille  M, FP, KD, C   M, FP, KD, C (min)  36 616 

Skara (2014)  S, MP, FP, V   S, FP, V, MP (min)  18 735 

Skövde   M, C, FP, KD    M, C, FP, KD (min)  53 259 

Sotenäs   M, FP, KD, C, NSP12  M, FP, C, KD    8 910 

Stenungsund  M, FP, C, KD  M, FP, C, KD (min)  25 272 

Strömstad   S, M, STRÖP  C, FP, MP, KD  12 752 

Svenljunga  C, MP, FP, KD  S, LBPO14, FP  10 387 

Tanum  C, M, FP, KD    C, M, FP, KD  12 350 

Tibro   FP, M, KD, C  S, C, MP, V  10 869 

Tidaholm   S (min)  ???  12 611 
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Tjörn   M, FP, KD, SB15, C  M, FP, C, KD, MP  15 149 

Tranemo  C, M, FP, KD  C, M, KD, FP (min)  11 574 

Trollhättan   S  S, V, MP  56 950 

Töreboda   S, V, FP, MP  C, M (min)  9 087 

Uddevalla   S, V, FP, MP  S, V, MP  53 624 

Ulricehamn   M, FP, KD (min)  S, V, (min)  23 244 

Vara   S, C, V, KD, MP  S, C, KD, V, MP  15 593 

Vårgårda   M, C, KD, FP   C, M, KD, FP  11 115 

Vänersborg   OKLART   S, C, MP (min)  37 944 

Åmål   S, MP, V  S, MP, V  12 422 

Öckerö   M, KD, FP  M, KD, FP  12 602  Karlsborg (6 748) 

1
 Aledemokraterna, 2

 
Vägvalet, 3 Götenes Framtid, 

4
 Kommunens Väl,

 5
 Sportpartiet  1 628 408 

6 
Utveckllingspartiet, 

7
 Skaftöpartiet, 

8
 Mariestadspartiet, 

9
 Markbygdspartiet 

10
 Folkviljan på Orust, 

11
 Orustpartiet,

12
 Nya Sotenäspartiet, 

13
 Strömstadspartiet 

14
 Landsbygdspartiet oberoende,   

15
 Samhällets Bästa 

HALLAND  2011 ‐ 2014  2015 ‐ 

Falkenberg   C, M, FP, KD  C, M, MP, FP, KD (min)  42 511 

Halmstad   M, FP, C, MP, KD  M, C, FP, MP, SPI
1
, KD  95 774 

Hylte  C, KV2, M, FP, KD  S, FP, V, MP, SPI1  10 374 

Kungsbacka  M, FP, C, KD  M, C, FP, KD  78 346 

Varberg   M, C, FP, KD  M, C, MP, FP, KD  60 480  Laholm (23 819) 

1 Sveriges Pensionärers Intresseparti (numera SPI Välfärden), 
2
 Kommunens Väl  287 485 

 

VÄRMLAND  2011 ‐ 2014  2015 ‐ 

Arvika  S  S (min)  25 718 

Eda  C, M, KD, FP (min)  HEL
1
, V  8 478 

Filipstad  S, V, MP  S, V, MP  10 567 

Forshaga   S  S, V, MP   11 347 

Grums   S  S  8 938 

Hagfors  S, V   S  11 876 

Hammarö   M, KD, FP, MP, C  S, V, C  15 315 

Karlstad   M, MP, FP, C, KD  M, MP, FP, C, KD  88 509 

Kil   S, C  S, C  11 865 

Kristinehamn   S, V, MP  S, V, MP  24 181 

Munkfors  S  S  3 684 

Storfors  S  S, V  4 076 

Sunne  C, M, FP   S, HS2 (min)  13 121 

Säffle  C, M, FP   M, SIV3, FP, C, KD  15 303 

Torsby  S  S, C, FP  11 972 

Årjäng  C, FP, M, KD  S, KD, FP, M  9 823 
1
 Hela Edas Lista,

 2
 Hela Sunne, 

3
 Sjukvårdspartiet i Värmland  274 773 

Källa: www.scb.se kvartal 1 2015 
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Regionen och EU?

I avhandlingen studeras regionala aktörers uppfattningar och attityder till 
regionalt handlande i EU-relaterade frågor. För att hantera EU-frågor etableras ofta 
regionala representationskontor i Bryssel. Ett av de största och framgångsrikaste 
regionala kontoren i Bryssel var West Sweden som representerade västsvenska 
kommuner och regioners intressen i EU. År 2011 inleds en intern diskussion bland 
dess medlemmar om hur kontoret bör utvecklas för att möta nya utmaningar 
i en föränderlig omvärld. Diskussionerna är intensiva, och något överraskande 
beslutar dess medlemmar att lägga ned verksamheten ett par år senare.

I avhandlingen analyseras diskussionen utifrån ett europeiseringsperspektiv. Med 
hjälp av en analysram som definierar tre dimensioner av europeiseringsprocesser 
identifieras tre olika positioner i diskussionen; en download-, upload- respektive 
sammanhållen position.

Det kan vara frestande att förstå West Swedens nedläggning som ett uttryck 
för att subnationella aktörer ”drar sig tillbaka” och föredrar aktiviteter inom 
nationalstatens domäner. Avhandlingen argumenterar för att så är inte fallet. 
Nedläggningen av West Sweden förstås som en konsekvens av ökade spänningar 
mellan regionala aktörer som anammar ett download- respektive upload-
orienterat förhållningssätt. 
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