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Abstract 

The purpose of the thesis is to study the role of the subnational civil servant and their discretions 

in a Multilevel Governance context, based on how it differs from the traditional role of the civil 

servant in Sweden. This is done by studying officials at Swedish Regional Representation 

Offices in Brussels through the method of semi-structured interviews. 

 

The theoretical framework is based on research about traditional activities and role of the public 

administration, but also in the differences of duties between politicians and officials. 

Furthermore, the thesis is constructed on Europeanization research and a Multilevel 

Governance approach, where regional actions in a multi-level system can be clarified and 

explored by the dimensions of Europeanization: the download-, crossload- and upload 

dimension.  

 

The methodological assessment tool consists of a content analysis, where the collected 

interview data is compared and discussed using a constructed ideal type of the Weberian role 

of a civil servant. The respondent's descriptions and views of their role in Brussels is the main 

focus of the analysis.  

 

To summarise, the regional officials in Brussels consider their scope of discretion as broad. 

Furthermore, the results illustrate that is not possible to distinguish the role of the sub-national 

civil service in Brussels, based on the designed ideal type. It’s because of the complexity of the 

Multilevel Governance system. The results show a significant variation between the 

respondent's experiences and descriptions of their duties at the office in Brussels. The official’s 

which are working with a tougher line of lobbying in Brussels, experience their role as both 

political and apolitical, where the civil servant role enters the political sphere. By working with 

lobby activities that imply the duty of a politician, they describe their role between the 

administration and the political sphere. When the officials are working with lobby initiatives in 

Brussels, they are acting as the political voice of the home organization, but always with a clear 

lobby mandate from their politicians. 

 

Key-words: The Role of a Civil Servant, Brussels, Multilevel Governance, Europeanization, 

Lobby, Discretion  



 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att analysera den subnationella tjänstemannarollen och dess 

handlingsutrymme i ett flernivåsystem, utifrån hur den skiljer sig från den traditionella 

tjänstemannarollen. Detta görs genom att studera tjänstemän på regionala representationskontor 

i Bryssel, utifrån semi-strukturerade intervjuer.    

 

Uppsatsen tar ett teoretiskt avstamp i den traditionella förvaltningsverksamheten och i 

skillnaden mellan politikers och tjänstemäns uppdrag- samt rollfördelningen i den offentliga 

förvaltningen. Vidare utgår studien från europeiseringsforskning och har en multilevel 

governance ansats, där ett regionalt handlande i ett flernivåsystem förklaras i 

europeiseringsprocessernas download-, crossload- och upload-dimensioner.  

Det metodologiska analysverktyget består av en innehållsanalys av det empiriska 

intervjumaterialet. Intervjumaterialet jämförs och diskuteras utifrån en konstruerad idealtyp av 

den weberianska tjänstemannarollen, där fokus är intervjupersonernas uppfattningar och 

beskrivningar av sin roll i Bryssel. 

Sammanfattningsvis går det inte att urskilja den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel 

utifrån den idealtyp som konstrueras. Tjänstemännens arbete i ett flernivåsystem är alltför 

komplext och det finns en betydande variation i hur tjänstemännen beskriver och upplever sin 

tjänstemannaroll. Generellt sätt uppfattar tjänstemännen i Bryssel sitt handlingsutrymme som 

brett. Tjänstemän som arbetar med en hårdare linje av påverkansarbete upplever att 

tjänstemannarollen går in i den politiska sfären och blir både politisk samt opolitisk. Den 

subnationella tjänstemannarollen upplevs befinna sig mellan administrationen och politiken, då 

påverkansuppdraget i Bryssel liknar en politikers, men där tjänstemännen är ett politiskt 

språkrör med ett tydligt påverkansmandat.  

 

 

Nyckelord: Tjänstemannaroll, Bryssel, Multilevel Governance, flernivåsystem, 

europeisering, påverkansarbete, handlingsutrymme   
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1. Inledning  

 

1:1 Ämnesval och problemformulering  

Svensk politik tenderar att bli alltmer sammankopplad och det har blivit allt svårare att urskilja 

en skiljelinje mellan inrikes- och utrikespolitik, speciellt då allt fler beslut som rör Sverige fattas 

på internationell nivå (Rothstein 2014:54). En stor påverkansfaktor är medlemskapet i den 

Europeiska Unionen (EU), vilket har inneburit förändringar i regionalpolitiken samt i den 

administrativa strukturen på nationell nivå. En inverkan, som beskrivs av Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), är att EU påverkar ungefär 60 procent av punkterna på en dagordning från 

kommunfullmäktige och i genomsnitt cirka 50 procent för landstingsfullmäktige. I en rapport, 

EU i lokalpolitiken, beskrivs att EU-medlemskapet har påverkat den svenska kommunsektorn 

i två motsatta riktningar, det vill säga, det har tillkommit nya lagar och regler för verksamheten, 

men kommuner och landsting har även fått tillgång till nya finansieringsmöjligheter samt till 

arenor för informationsutbyte som kan assistera i utvecklingen av verksamheten. Med denna 

utgångspunkt har EU både en begränsade och möjliggörande effekt, vilket gör att det är viktigt 

att följa utvecklingen och processerna inom EU. Detta synliggörs rent praktiskt av den fysiska 

etableringen av ett flertal svenska regionala representationskontor i Bryssel som har i uppdrag 

att bevakar och följa sin regions intressen gentemot EU (SKL 2010:40).  

EU:s strategi, Europa 2020 – en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, nämner 

uttryckligen att lokala och regionala myndigheter är viktiga samarbetspartners för att kunna 

implementera strategins målsättningar på ett lyckat sätt (SKL 2010:16). I strategin är regionerna 

i EU också betydelsefulla eftersom regionalpolitiken har en avgörande roll i formandet av 

riktningen i den europeiska integrationen. Därmed har Europeiska Unionen och dess strategier 

öppnar upp dörren för lokala och regionala aktörer som involveras på den internationella 

arenan, vilket innebär att de mellanstatliga relationerna inte enbart representeras av staten själv, 

utan att det ”nationella intresset” definieras av olika aktörer, offentliga som privata, i olika 

frågor och vid olika tillfällen (Rothstein 2014:36, 46). Genom europeiseringsprocessen har 

gränsen mellan beslutsfattande på EU- och statsnivå blivit mer diffus, men även inneburit att 

medlemsstaternas nationella politik, identitet, normer, institutionella strukturer och tro till viss 

del är influerade av deras engagemang med de europeiska institutionerna. Dessa europeiska 

påverkansmekanismer synliggörs och beskrivs även i SKL:s rapport där EU påverkar regional- 
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och lokal nivå i form av nya lagar, men ytterligare en synlig mekanism på europeisering är det 

fysiska beviset där alla svenska regioner har ett etablerat representationskontor i Bryssel och 

vid sidan av EU-insitutionerna. Regionerna och deras kontor har skapat en `transnationell´ 

förvaltning (Rhodes et al. 2007:162). 

Europeiseringsprocesserna har inneburit en förändring inom den svenska offentliga 

förvaltningen, vilket har påverkat den kontextuella förändringen inom samhällsstyrning och 

offentlig förvaltning (Pierre & Sundström 2009:8). Under förvaltningens arbete i EU-

sammanhang och i ett flernivåsystem kommer tjänstemän i kontakt med andra aktörer utanför 

den offentliga sektorn, det vill säga intresseorganisationer och företag. De relationer som skapas 

i de olika samarbete med den transnationella förvaltningen kan karakteriseras som både 

europeiska och nationella, samt som både politiska och administrativa (Rothstein 2014:46f). 

Forskare menar att den förändrade samhällsstyrningen utmanar den traditionella representativa 

demokratimodellen (Hysing & Olsson 2012:15).  

Den traditionella makt- och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän har förskjutits 

både nedåt och uppåt, där politiken idag har en komplex flernivåstruktur som ger nya 

möjligheter för tjänstemän och andra aktörer att påverka politiken. Arbetet i den komplexa 

flernivåpolitiken har inneburit att politiker i allt högre grad har blivit mer beroende av 

sakkunniga tjänstemän, experter samt lobbyister som har möjlighet att agera på flera nivåer. 

Tjänstemännen har även fått en större roll i framtagandet av kunskap kring problem och 

lösningar, som i sin tur påverkar innehållet i politiken (Hysing & Olsson 2012:17f). 

 

En problematik i den transnationell förvaltningens arbete är att den kan karaktäriseras som både 

europeisk och nationell samt som både politisk och administrativ, vilket gör att förvaltningens 

institutionella organisation blir diffus. Detta innebär att förvaltningens arbete på international 

nivå kan antas utmana den traditionella representativa demokratimodellen i form av att gränsen 

mellan förvaltning och politik blir suddig. Om en transnationell förvaltning kan karaktäriseras 

som både politisk och administrativ blir min fråga hur tjänstemannarollen ser ut i en 

transnationell förvaltning baserad i Bryssel? I Krus:s (2011) studie, I statens tjänst – en roll 

med många bottnar, ges en djupgående förklaring med syfte att skapa en förståelse av 

statstjänstemannaroller i en tid då omvärlden och deras uppdrag blir allt mer komplex. 

Historiskt sett har det tillkommit lager till den ursprungliga ämbetsmannarollen. Detta innebär 

att när samhällsförändringar sker leder detta till att nya roller växer fram, men den ”gamla” 
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rollen försvinner inte. I den meningen går det att se statstjänstemannarollen som 

flerdimensionell där den enskilda tjänstemannen har drag från fler olika rolltyper (Krus 2011:6). 

Eftersom denna studie kommer att undersöka en nya typ av tjänstemannaroll i en ny typ av 

kontext utgår studien från den ”gamla” traditionella tjänstemannarollen i framtagandet av den 

nya subnationella tjänstemannarollen i ett flernivåsystem. Jag kommer därmed att undersöka 

regionala tjänstemän upplever samt beskriver sin roll i deras arbete i Bryssel. Förändringen i 

omvärlden har alltid påverkat och förändrat statstjänstemannarollen och som diskuterats så har 

internationaliseringen och framförallt EU-medlemskapet inneburit förändringar för flera 

tjänstemän. Regionala tjänstemän i Bryssel är tätt invävda i olika europeiska nätverk och 

samarbeten, vilket rimligtvis också borde påverka deras rolluppfattning (Krus 2011:9).  

 

I forskning om tjänstemän finns det ofta en bild av en viss typ av tjänsteman, inte minst inom 

forskning om byråkraten, där tjänstemännen förväntas agera konsekvent. Erik Hysing och Jan 

Olsson (2012) menar att individer är alltför komplexa för att empiriskt kunna karakterisera som 

en viss typ av tjänsteman. Enskilda tjänstemän agerar i praktiken i många olika 

tjänstemannaroller beroende på situation och vilken typ av fråga som de hanterar (Hysing & 

Olsson 2012:12). Statsförvaltningens integration i EU och i dess beslutsprocesser har inneburit 

en ny arbetsmarknad för svenska förvaltningstjänstemän. Det finns tjänstemän som är 

stationerande inom EU- institutionerna, men även svenska tjänstemän som arbetar i ett 

representationskontor vilket är fokus för denna studie (Vifell & Ivarsson Westberg 2013:109). 

Tjänstemän i regionala- och statskontor i Bryssel blir intressanta subjekt att undersöka då de 

arbetar i en transnationell förvaltning på EU-nivå som kan karakteriseras som både europeiska 

och nationella och som både politiska och administrativa - Vilka är tjänstemännen som arbetar 

i Bryssel och hur uppfattar de sitt uppdrag samt sin roll? I Magnus Lindhs (2017) avhandling, 

Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige, 

undersöks uppfattningar och attityder till representationsorganisationen West Swedens framtida 

inriktning och organisation hos regionala och lokala beslutsfattare. Under en av intervjuerna 

svarar en respondent på en intervjufråga, vilket handlade om intervjupersonens upplevelser 

kring sin tjänstemannaroll i det internationella arbetet:  

 

… Som tjänsteman i en liten stab, eller del av en stab är det ingen lätt uppgift 

heller … 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? (Lindh 

2016:181).  
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Kortfattat så finns en uppfattning att tjänstemannarollen i ett flernivåsammanhang inte är lätt 

att identifiera. Därmed kommer denna uppsats att studera tjänstemän som arbetar sammanvävt 

i en internationell kontext och i den politiska dimensionen på europeisk nivå i Bryssel, då 

regioner och städer har blivit allt mer aktiva i politiken i EU.  
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1:2 Syftesformulering och frågeställningar  

 

Uppsatsen undersöker tjänstemän på representationskontor i Bryssel då de arbetar sammanvävt 

i EU:s multilevel governance kontext och med internationella beslutsprocesser.  

 

Uppsatsens syfte är att analysera den subnationella tjänstemannarollen och dess 

handlingsutrymme i ett flernivåsystem1, utifrån hur den skiljer sig från den traditionella2 

tjänstemannarollen. Detta görs genom att studera tjänstemän på regionala 

representationskontor i Bryssel.   

 

Uppsatsen är baserad på semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän som arbetar på 

representationskontor i Bryssel. För att förstå tjänstemannarollen kommer fokus ligga på 

tjänstemännens uppfattningar kring deras arbete och deras roll som tjänstemän i Bryssel. Det 

kommer även läggas ett fokus på deras handlingsutrymme utifrån relationen mellan politiker 

och tjänstemän, då det enligt modellen för den parlamentarisk-demokratiska styrningskedjan 

kan sägs finnas en så kallad politisk-administrativ dikotomi. Det ska finns en tydlig 

arbetsuppdelning mellan politiker och tjänstemän, samt en politisk kontroll av tjänstemännen. 

Studiens analys bygger därmed på en idealtyp av den weberianska tjänstemannarollen för att 

kunna jämföra samt analysera uppfattningar och beskrivningar av tjänstemän som arbetar på 

representationskontor i Bryssel.  

 

Det empiriska material som hämtas från intervjuerna syftar till att svara på nedanstående 

forskningsfrågor och utifrån ett teoretiskt ramverk förstå hur en subnationell tjänstemannaroll 

samt dess handlingsutrymme ser ut.  

 

1. Hur beskriver tjänstemännen på representationskontoren sitt uppdrag och sin 

funktion i Bryssel?  

 

2. Hur beskriver tjänstemännen sitt uppdrag med påverkansarbete i Bryssel? 

- Upplevs arbetet med påverkansarbete inom EU:s politiska dimension ha en 

                                                 
1 Multilevel governance (MLG), även kallad flernivåstyrning, samt europeisering är begrepp som förklarar de 

styrningsförändringar som skett i Europa. Inom MLG problematiseras bland annat statens förändrade roll i ett 

flernivåsystem på EU-nivå, där mer makt går till andra nivåer såsom regional och europeisk nivå. Därmed kommer 

studieobjektet för denna uppsats att vara tjänstemän på regionala Brysselkontor, då de dagligen är aktiva och 

opererar i ett flernivåsystem samt följer EU:s politiska beslutsprocess (Karlsson 2014:22f).    
 
2 Den traditionella tjänstemannarollen klassas i denna uppsats som den weberianska tjänstemannarollen (se sidan 

37f).  
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inverkan på tjänstemannarollen?  

 

3. Hur upplever tjänstemännens sitt handlingsutrymme?  

 

 

1:3 Disposition  

 
I kapitlet för tidigare forskning presenteras multilevel governance3 teorin, europeisering, samt 

internationalisering av den svenska förvaltningen, för att skapa en förståelse för studiens 

omfattning och forskningsperspektiv.  

Teorikapitlet introducerar läsaren för det traditionella förvaltningssystemet och hur den styrs 

utifrån relationen mellan politiker och tjänstemän i den traditionella modellen för 

förvaltningsarbete. Kapitlet innehåller även statsvetenskapliga teorier om europeisk integration, 

samt internationalisering av regionen och tjänstemännen i ett flernivåsystem.  

 

Metodkapitlet förklarar användningen av semi-strukturerade respondentsintervjuer, samt 

diskuterar de fördelar som jag som forskare ser med tillvägagångsättet för att inhämta studiens 

empirimaterial. Vidare diskuterar jag källkritik och generalisering av intervjumaterialet. I 

metodkapitlet byggs en idealtyp, för att spegla skillnader mellan politiker och tjänstemän i den 

weberianska förvaltningssystemet. Idealtypen agerar som en mall som jämförs med 

respondenternas uppfattningar och beskrivningar av sin egen roll i ett flernivåsystem. Den 

agerar även som måttstock och bas för att undersöka på vilket sätt tjänstemannarollen i en 

multilevel governance kontext utmanar den weberianska förvaltningssystemet och dess 

tjänstemannaroll.  

 

I det analytiska kapitlet sker en empirisk framställning utifrån analysverktyget för idealtyp av 

den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel. Analysen delas in i tre kategorier, där typcitat 

kommer att användas för att skildra respondenternas uppfattningar kring sin tjänstemannaroll i 

Bryssel och för att analysera skillnader mellan den subnationella- och den weberianska 

tjänstemannarollen. Analyskapitlet svarar även på studiens forskningsfrågor.   

I kapitlets slutsats sker en redovisning av de resultat som synliggörs i analysen och svarar på 

syftesformuleringen, där det i sista kapitlet förs en diskussion av resultatet.  

                                                 
3 I uppsatsen skiftar jag mellan begrepp på både engelska och svenska. Ett flertal av begreppet som finns i litteraturen och 

forskning om EU har utvecklats på engelska, men har blivit en del av ett gemensamt vetenskapligt språkbruk. Begreppen är 

även svåra att översätta direkt till svenska eftersom engelska ofta är mer nyanserande (se liknande i Lindh 2017). För att 

förtydliga när ett engelskt språkbegrepp från europeisk forskning används, kommer jag skriva orden med kursiv stil.  
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2. Tidigare forskning  

 

Den forskning som presenteras i detta kapitel ger inte en heltäckande bild av den forskning som 

gjorts inom området för multilevel governance och lobbyarbete kopplat till den subnationella 

förvaltningen. Forskningen i området diskuterar bland annat aktiviteter och processer som 

regionala representationskontoren arbetar med i Bryssel, till exempel vilka kanaler kontoren 

väljer för att utföra lobbyarbete (se exempelvis Jan Beyers et al. 2015 samt Marks et al. 2002). 

Dock diskuterar inte forskningen inom området vilken inverkan exempelvis lobbyarbete har på 

relationen mellan tjänstemän och politiker, vilket är en av utgångspunkterna i denna uppsats för 

att förstå den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel.   

 

Nedanstående artiklar och verk kan ses som en genomgång av forskare som beskriver ett viktigt 

fokus inom multilevel governance ansatsen kopplat till regionala Brysselkontor samt vilken 

riktning forskningen har inom området. Kapitlet diskuterar även forskning om förvaltningens 

arbete på internationell nivå för att kunna skapa en förståelse kring relationen mellan tjänstemän 

och politiker.  

 

2:1 Vart befinner sig forskningen om multilevel governance och regionala 
representationskontor i Bryssel? 

 

I en artikel, How regions assemble in Brussels: the organizational form of territorial 

representation in the European Union, skriver Tom Donas & Jan Beyers (2012) om 

subnationella myndigheter och dess etablering på europeisk nivå. Regioner, provinser, län och 

städer har bredvid de mer institutionaliserade kanalerna av representationer för subnationella 

myndigheter, såsom Regionkommittén, blivit ett vanligt fenomen i EU:s 

intressegruppsamhälle. I artikeln diskuteras en av de forskarna som tidigt genomförde studier 

om representationer av territoriella intressen i EU. Gary Marks et al. (1996) förklarade det 

ökande antalet kontaktkontor i Bryssel genom ett multilevel governance (MLG) perspektiv, där 

fokus låg på hur den regionala särskiljningsförmågan leder till inrättande av kontor. År 1993 

identifierades ett femtiotal kontor, idag beräknas det finnas mer än 200 kontor som består av 

många olika former av regionala representationskontor. Denna eskalering av etablerande av 

kontor bredvid EU-institutionerna i Bryssel, pekar på att MLG-argumentet är giltigt och att 

regionala och lokala myndigheters territoriella intressen kan bygga en självständig och 

bestående närvaro på EU-nivå. Dock skiljer sig de regionala kontoren i Bryssel från andra 
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organiserade intressen i den mening att de representerar den offentliga sektorn, de demokratiskt 

valda verkställarna (politiker) och territoriella jurisdiktionerna (Donas & Beyers 2012).  

 

Hysing & Olsson (2012) har en liknande diskussion och menar att flernivåpolitiken i EU 

påverkar den offentliga förvaltningen, men även att det möjliggör för tjänstemän samt andra 

aktörer att påverka politiken. Då politiken sker i komplexa flernivåsystem innebär detta att 

förtroendevalda blir ännu mer beroende av sina tjänstemän, experter och lobbyister eftersom de 

i högre grad kan agera på flera nivåer. Flernivåpolitiken har även drivit upp beslutstempot, 

vilket är till nackdel för politiker i beslutsförsamlingar (Hysing & Olsson 2012:17f). 

 

Ovanstående forskning blir en viktig utgångspunkt för min studie då den visar på att 

etableringen av regionala representationskontor innebär att multilevel governance som ansats 

är en viktig utgångspunkt för denna uppsats. Ansatsen skapar en förståelse för varför kontoren 

befinner sig i Bryssel samt hur de arbetar – i ett flernivåsystem. Vidare kategoriseras 

regionkontoren som en offentlig sektor som representerar demokratiskt valda verkställare, i 

detta fallet politiker, vilket gör det intressant att studera om miljön av en multilevel governance 

kontext har en inverkan på tjänstemannarollen i Bryssel. Speciellt då Hysing och Olsson menar 

att tjänstemän kan agera på flera nivåer till skillnad från deras politiker.  

 

I artikeln Cities, Europeanization and Multi-level Governanance: Govering Climate Change 

through Transnational Municipal Networks TMN (2009) fokuserar Kristine Kern & Harriet 

Bulkeley på hur transnationella kommunala nätverk styrs i samband med en multilevel 

governance kontext på europeisk nivå. Jag fokuserar huvudsakligen på deras argumentation 

kring framväxten av TMN i Europa eftersom de utgörs av två fenomen: Europas styrning på 

flera nivåer och europeiseringsdynamiken. Fenomenen är intressanta referensramar eftersom 

min studie har likande teoretiska utgångspunkter. Debatten om europeisering kompletterar 

analysen för den europeiska multilevel systemet och ger en känsla av det sätt som multilevel 

governance uppnås. Europeiseringen innebär inte enbart inhemska förändringar och 

konsekvenser utan ger även effekter på EU-medlemsstaternas åtgärder på EU-insitutioner. 

Detta beskrivs som en top-down och bottom-up dynamik. Denna dynamik är även relevant för 

relationer mellan EU-institutionerna och lokala myndigheter. Lokala myndigheter har börjat att 

påverka EU, vilket inte enbart är genom att lobbya på nationell nivå, utan även direkt på 

europeisk nivå (bottom-up, vertikal europeisering) (Kern & Bulkeley 2009:312). Utifrån denna 

diskussion går det att tyda ett kunskapsläge som beskriver hur olika typer av subnationella 
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offentliga myndigheter arbetar invävt i ett flernivåsystem, vilket innebär att det öppnas upp 

dörrar för att påverka EU:s beslutsprocesser.   

 

Michaël Tatham (2017) öppnar upp ett nytt forskningsfokus kring multilevel governance och 

regionala representationskontor.  I artikeln Networkers, fund hunters, intermediaries, or policy 

players? The activities of regions in Brussels beskrivs att tidigare forskning huvudsakligen har 

fokuserat på företag och fackföreningar i EU:s flernivåsystem, samt aktiviteter som är 

relaterade till att uppnå politiskt inflytande. Artikeln studerar därmed en grupp av aktörer som 

vanligtvis förbises i den traditionella intresserepresentationslitteraturen, det vill säga regioner 

som är mobiliserade på överstatlig nivå och integrerade i en mängd kanaler samt använder 

instrument bredvid EU-institutionerna. Tatham menar att alla representationskontor inte har 

samma uppgifter i Bryssel, utan argumenterar för att det finns fem viktiga aktiviteter som 

kontoren arbetar med. Den första aktiviteten innefattar intensivare lobbying för att påverka 

EU:s beslutsprocesser, medan den andra innebär att kontoren i Bryssel arbetar för att få 

information om kommande och relevant lagstiftning. Den tredje typ av verksamhet är relaterad 

till ökad möjlighet till finansiering genom att få privilegierad information, medan den fjärde 

har en mer passiv funktion där kontoret är förmedlare eller samverkar mellan EU-

institutionerna och hemmaplan. Den sista aktiviteten är nätverksaktiviteter som betjänar 

informationsinsamlingsverksamheten eller att bygga koalitioner med tanke på framtida 

lobbyverksamheter (Tatham 2017:1090).  

Tatham slutsats utifrån analysen visar att regionala kontor tenderar att prioritera två typer av 

aktiviteter i Bryssel: påverka politiken samt att försöka hitta finansieringsmöjligheter. Här 

tenderar politiskt inflytande och lagstiftningsövervakning att gå hand i hand och har en 

polariserande effekt – antingen driver kontoren dessa aktiviteter eller inte. Vidare menar 

Tatham att kontor som har en lång etablering och erfarenhet i Bryssel verkar ha större kunskap 

av hur de ska engagera sig i mer komplexa och kostnadskrävande aktiviteter, för att påverka 

EU:s beslutsprocess eller få tidig lagstiftningsinformation som är relevant för deras hemregion. 

Sammanfattningsvis innebär detta att mer erfarna kontor lägger lägre tonvikt på ”penga-jakten” 

och nätverk.  

 

I doktorsavhandlingen Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor 

i Västsverige (2016) är Magnus Lindh inne på ett liknade spår som Michaël Tatham. 

Avhandlingen studerar regionala aktörers uppfattningar och attityder till ett regionalt handlande 

i EU-relaterade frågor. För att hantera EU-frågor etablerar sig ofta representationskontor direkt 
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i hjärtat av Europa, i Bryssel, men avhandlingen synliggör att det finns olika typer av 

uppfattningar och attityder till vilka aktiviteter som bör eftersträvas i hanteringen EU-relaterade 

frågor. Lindh studerar organisationen West Sweden, som var ett representationskontor i 

Bryssel, som läggs ner på grund av motstridiga uppfattningar kring handlingar/aktiviteter i EU-

frågor. Vidare söker avhandlingen svar på en principiellt viktig fråga, vilket är att undersöka 

vilken roll subnationella aktörer har, eller kan ha, i överstatliga processer och i vad mån 

regionalt handlade bidrar till framväxten av ett sammanvävt flernivåsystem i Europa (Lindh 

2017:3).  

 

Avhandlingen tar ett teoretiskt avstamp i den europeiska integrationsteorin, makrofusionstesen 

samt i multilevel governance. Lindh utvecklar med hjälp av europeiseringslitteratur en 

analysram som definierar tre dimensioner av europeisering – en download-, upload samt – 

sammanhållen position, vilket gör det möjligt att undersöka ett regionalt handlande i EU-

relaterade frågor och i ett flernivåsystem (Lindh 2017:61). De tre dimensionerna i 

europeiseringsprocessen utgör även ett teoretiskt ramverk för denna masteruppsats eftersom 

dimensioner gör det möjligt att undersöka och beskriva tjänstemännens arbete i 

Brysselkontoren.  

 

Utifrån avhandlingens analysramverk identifieras tre olika positioner av uppfattningar och 

attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor, då aktörerna har olika uppfattningar 

angående vilka processer ett representationskontor ska arbeta med i dess relation till EU. Den 

första positionen som identifieras beskrivs som en download-orienterad verksamhet, där de 

finansiella möjligheterna som exempelvis projektutveckling anses som viktigast. Denna 

benämns som en download orienterad position (Lindh 2016:128). Det är framförallt små och 

medelstora kommuner som är intresserade av aktiviteter som är inriktande mot att öka 

möjligheterna till att söka projektmedel (Lindh 2016:164). Den andra positionen benämns som 

den upload-orienterad position och tonar ner download-orienterade aktiviteter till förmån för 

ett regionalt handlande som lägger vikt på att driva regionala frågor mot EU – det vill säga, 

lobba och genomföra påverkansarbete för ett territoriellt aggregerat intresse. Det politiska 

intresset förskjuts mot upload-orienterade aktiviteter (Lindh 2016:164). Den tredje och sista 

positionen benämns som en sammanhållen position och kan ses som en kompromiss mellan de 

två övriga positionerna – aktiviteter som påverkansarbeten (upload-orienterade aktiviteter) och 

projektutveckling (download-orienterade aktiviteter) (Lindh 2016:129). Som ett led av den 

pågående europeiseringsprocess tycks det vara så att framförallt aktörerna som Göteborgs stad 
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och till viss del Västra Götalandsregionen har omdefinierat synen på ett regionalt handlande i 

relationen till EU. Det efterfrågas mer påverkansaktiviteter mot EU samtidigt som download-

aktiviteter, i form av projektutveckling och informationsförmedling, tonas ned (Lindh 

2016:165). Det finns alltså en ökad spänning mellan de regionala aktörerna som anammar 

antingen ett download- eller ett upload-orienterat förhållningssätt.  

 

Lindhs avhandling diskuterar även föreställningen att ett regionalt handlande i EU-relaterade 

frågor ”mognar” och även att uppfattningar samt attityder kan förändras över tid. Genom att 

medlemmarna skaffat sig nya erfarenheter och lär sig olika sätt att hantera EU-relaterade frågor, 

skapar successivt en förändrad syn på hur EU-frågor bör hanteras, det vill säga om 

regionkontoren eftersträvas ett mer påverkansfokuserat- eller ett mer projektfokuserat arbete i 

Bryssel (Lindh 2016:173). Det finns även en föreställning om en lärande- och ”mognads”-

process, där regionala aktörer över tid blir mer erfarna av att utöva påverkansarbete (Lindh 

2016:188). I avhandlingens analysram får upload-dimensionen en central roll, där det nya 

perspektivet för politiska aktiviteter fokusera på påverkansarbete i syfte att minska graden av 

misfit mellan regionala intressen och EU:s beslutsfattande. För att driva en upload-orienterad 

position är en regional agenda och ett påverkansmandat på politisk nivå centrala element (Lindh 

2016:189f).  

 

Lindh identifierar tre olika positioner av uppfattningar och attityder till regionalt handlade i 

EU-relaterade frågor, vilket är av specifikt intresse i min studie eftersom de olika positionerna 

kan ha en inverkan på studiens analys. Lindh menar att regionkontoren har olika uppfattningar 

och olika prioriteringar för hur de hanterar EU-relaterade frågor. En download orienterad 

position menar att projektutvecklingen är den viktigaste för verksamheten, men den andra 

positionen, en upload-orienterad position, tonar ner download-orienterade aktiviteter till 

förmån för ett regionalt handlande som betonar vikten av att driva regionala frågor mot EU – 

det vill säga lobba för ett territoriellt aggregerat intresse. Här beskrivs Göteborg Stad efterfråga 

mer aktiviteter som relateras till upload-dimensionen. Eftersom min studie fokuserar på hur 

tjänstemän arbetar med påverkansarbete i Bryssel, visar Lindhs studie att det finns olika 

attityder till hur kontoren väljer att hantera EU-relaterade frågor. Vidare beskriver Lindh att 

regionalt handlade i EU-relaterade frågor ”mognar” över tid samt att uppfattningar och attityder 

förändras över tid. De flesta medlemmar inom West Sweden har nått en högre ”mognadsgrad” 

i hanteringen av projektansökningar, dock finns det fortfarande mycket att lära när det kommer 

till påverkansarbete. Detta är viktigt att förhålla sig till eftersom min studie har en 
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forskningsfråga som behandlar just uppfattningar och uppdrag i upload-dimensionen och 

eftersom kontoren har kommit olika långt med just påverkansarbete är det viktigt att synliggöra 

det i analysen.  

 

2:2 Forskning inom internationalisering och förvaltningens roll 

 

Som diskuteras finns det alltså ett kunskapsgap i multilevel governance-, 

europeiseringsforskningen kopplat till dess möjliga inverkan på den regionala 

tjänstemannarollen i Bryssel. Dock finns det forskning om beskriver internationaliseringen av 

den svenska förvaltningen på olika sätt, där bland annat tjänstemän har fått tillgång till en ny 

arbetsmarknad, det vill säga möjligheten att arbeta på EU-kommissionen. Renita Thedvall 

(2007) beskriver eurokrater som arbetar på EU-insitutionerna samt spänningen av den 

dubbelroll som upplevs i arbetet på internationell nivå, men även att eurokraters roll som 

experter blir problematisk inom ramen för EU där skillnaden mellan ”politik” och 

”administration” blir suddig (Thedvall 2007:164f). Däremot finns det ingen forskning som 

beskriver och undersöker tjänstemannarollen på regionala representationskontor i Bryssel.  

 

Åsa Vifells avhandling, Enklaver i staten – Internationalisering, demokrati och den svenska 

statsförvaltningen (2016), undersöker den svenska statsförvaltningen invävd i ett internationellt 

sammanhang. Vifell diskuterar även olika konsekvenser av förvaltningens arbete invävd i 

internationella beslutsprocesser, där en konsekvens innebär att rollerna mellan politiker och 

tjänstemän blir suddiga. Huvudsyftet innefattar att skapa en förståelse för hur förvaltningens 

arbete vävs in i internationella beslutsprocesser och diskutera i vilken mån arbetsformerna för 

den internationaliserade förvaltningen kan anses vara demokratiska. Det vill säga, hur ser den 

svenska förvaltningens handlingsutrymme ut i internationella sammanhang (Vifell 2006:21)?  

 

Resultatet visar att det internationella systemet sätter gränser för beslutsfattandet och utgör även 

systemspecifika begränsningar för hur demokratiskt den svenska förvaltningen kan arbeta i 

internationella processer (Vifell 2006:293). En intressant infallsvinkel som diskuteras av Vifell 

är att dagens samhälle och organiseringen av det politiska livet är så radikalt annorlunda i vår 

nutid. De nya arbetsformerna i nätverksorganisationer, i relation till demokrati i den svenska 

förvaltningen, ser annorlunda ut idag och forskare som bidragit till diskussionen menar att 

demokratibegreppet måste utvecklas för göra bedömningar av situationen kring nya politiska 

processer samt för att skapa en bättre och större förståelse. De standarder som finns för att 
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avgöra om en organisation kan anses vara demokratisk är inte helt användbara längre. Nu 

försöker forskning inom området förstå statens funktion och handlingsutrymme i det ”nya 

samhället” (Vifell 2006:93).  

 

I avhandlingen drar Vifell slutsatsen att det har skett olika typer av särkopplingar av 

förvaltningen. En särkoppling innebär exempelvis att funktionen av verksamheten ändras för 

att stämma överens med nya krav för hur förvaltningen bör bedrivas. Det vill säga, en del av 

förvaltningens organisation förändras för att matcha de krav som EU ställer, medan resten av 

organisationen fortsätter som innan. Särkoppling av verksamheten innebär att internationella 

frågor och politik hanterades av vissa specifika enheter, medans nationell politik bedrivs i andra 

delar av organisationen4 (Vifell 2006:272). Vifell menar att delar av den svenska förvaltningen 

vävs in i det internationella sammanhanget, vilket innebär att aktörerna arbetar efter de regler 

och normer som råder på den internationella arenan och kontexten (Vifell 2006:281). Detta är 

en intressant slutsats eftersom studiens tjänstemän arbetar i Bryssel och inom en internationell 

kontext. Därmed finns det en anledning att tro att de regler och normer som råder på den 

internationella arenan har en inverkan på den subnationella tjänstemannarollen på regionala 

representationskontor.  

 

Sammanfattningsvis så menar Vifell att i alla tre studerade fall av de internationella 

beslutsprocesserna blev gränsen mellan politik och förvaltning otydlig då företrädare från olika 

organisationer deltog nära och informellt med varandra på olika möten. Fördelningen av 

arbetsuppgifter skedde inte enligt den formella modellen, utan gränserna mellan de 

hemorganisationer som deltagarna kom ifrån ansågs inte vara väsentliga eftersom det 

gemensamma målet var i fokus. En implikation var att gränserna mellan olika typer av roller 

och uppgifter blandades samman, där alla deltagarna i processerna på sätt och vis blev 

”politiker”. Detta innebar att tjänstemän i de täta grupperingarna ibland fick ta sig an politiska 

överväganden. Processerna i förhandlingarna var intensiva och det fanns inte alltid tid att 

återkoppla till den politiska ledningen, vilket gör att rolluppfattningarna utmanades. Ytterligare 

en inverkan var att andra statsförvaltningars representanter inte kunde urskilja de olika 

                                                 
4 Vifell beskriver denna särkoppling som enklaver. Enklaver är mindre enheter som devis avskils från den organisation den 

politiskt tillhör och ingår istället i en annan omgivning. Med enklaver i staten avses i avhandlingen små grupper av tjänstemän 

från olika nivåer, men även politiker som arbetar inom ett sakfrågeområde och som på sätt och vis skiljs från den övriga statliga 

förvaltningen och den nationella kontexten. Delar av den svenska förvaltningen blir en del av det internationella sammanhanget 

och skapar öar i förvaltningen som består av en del av ett internationellt sammanhang i den rådande internationella kontexten 

(Vifell 2006:280f). Vifell menar att begrepp som hierarki, nätverk, ”issue networks” eller ”policy communities” inte räcker för 

att förstå den internationaliserade förvaltningens arbete, utan argumenterar för att begreppet enklav är mer fruktbart (Vifell 

2006:28).  
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tjänstemännens funktioner, roller och tillhörigheter. Aktörerna på mötena kunde inte urskilja 

vem som representerade vad, och i många fall uppfattades de representera den svenska 

regeringens ståndpunkt trots att de drev frågor för en enskild förvaltning (Vifell 2006:268f). 

 

Vifell diskuterar relationen mellan högre tjänstemän och politiker samt att det finns en gräns 

för handlingsutrymmet. Trots att det fanns folkvalda politiker som agerade i de tre fallen, så 

gjordes många politiska uttalanden av tjänstemän på olika nivåer och då främst tjänstemän med 

en politikerroll, men politikerna var ändå viktiga aktörer som kunde skapa handlingsutrymme 

och möjligheter (Vifell 2006:269f). De internationella beslutsprocesserna ställde alltså krav på 

att deltagarna skulle agera som politiker och företräda en svensk position. Även om 

förvaltningen arbetade i en annan kontext med nya regler, fanns det samtidigt krav hemifrån att 

verksamheten skulle verka inom ramen för den svenska dualistiska modellen. För att kunna 

hantera detta krav och samtidigt i praktiken kunna agera smidigt och effektivt på den 

internationella nivån, sker en särkoppling av de formella styrinstrumenten (Vifell 2006:292). 

 

Att förhålla sig till internationella organisationer och processer är en del av den svenska 

förvaltningens vardag, dock visar studien att statens invävdhet i transnationella, internationella 

och europeiska sammanhang påverkar förutsättningarna för att organisera verksamheten 

demokratiskt. Den internationaliserade förvaltningen arbetar efter de regler som råder i de 

internationella processerna, vilket har gjort att förutsättningarna för att uppfylla demokratiska 

krav har förändrats och de former som finns visar att internationella processer på flera sätt 

utmanar den demokratiska ordningen (Vifell 2006:327f).  

 

Intressant för min studie är att regionala tjänstemännen i Bryssel arbetar i en internationell miljö 

och i internationella processer, men befinner sig inom ramen för den svenska dualistiska 

modellen. Därmed bör det finnas en teoretisk inverkan på tjänstemannarollen i Bryssel då den 

internationaliserade förvaltningen, enligt Vifell, arbetar utifrån de rådande reglerna i den 

internationella kontexten. Förutsättningarna att uppfylla de demokratiska kraven utmanas, 

vilket är ett tänkvärt resonemang då det utmanar det weberianska förvaltningssystemet, men 

även den weberianska tjänstemannarollen.  
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2:3 Vad kan denna studie tillföra forskning om europeisering och svenska regioner?  

 

Utgångspunkten för min studie utgår framförallt ifrån forskningen av Lindh och Vifell. 

Avhandlingarna har ett fokus på internationalisering och europeisering av den svenska 

förvaltningen utifrån två olika perspektiv. Vifell fokuserar på vilket sätt förvaltningen deltar i 

de internationella beslutsprocesserna samt hur gränsen mellan politik och förvaltning ser ut, 

vilket är en viktig reflektionsram i min studie om den subnationella tjänstemannen i jämförelse 

med den weberianska tjänstemannarollen. Vifells avhandling utgår ifrån tre beslutsprocesser 

där både förvaltningens politiker samt tjänstemän deltar, men synliggör även att arbetet i en 

internationell kontext skapar nya normer och handlingar för förvaltningen. Lindh undersöker 

regionala aktörer och organisationen West Sweden för att förstå EU:s betydelse för regionen 

och vilket regionalt handlande som efterfrågas i arbetat med EU-relaterade frågor. Analysen 

visar att det har skapats en större efterfrågan av upload-aktiviteter bland aktörer inom West 

Sweden, det vill säga påverkansaktiviteter som genomförs av den politiska ledningen, vilket 

anses som det bästa sättet att minska graden av misfit mellan regionalt intresse och download-

dimensionens utmaningar. Tidigare forskning visar på att indirekt och direkt lobbyarbete får en 

ökad prioritet för att hantera EU-frågor hos de regionala representationskontoren. Därmed blir 

det viktigt att prata om roller utifrån relationen mellan politiker och tjänstemän.  

 

I denna uppsats kommer jag att ta mig an ovanstående avhandlingars diskussion för att 

undersöka tjänstemän på representationskontor i Bryssel med fokus på vilket sätt 

påverkansarbete genomförs och hur tjänstemännen ingår i detta arbete. Uppsatsen kommer även 

inkludera download- och crossload dimensionerna i analysen för att få en bild hur 

tjänstemännens uppdrag ser ut. Med utgångspunkten från Vifells avhandling kommer jag att 

undersöka relationen mellan tjänstemän och politiker för att studera vilket handlingsutrymme 

som krävs för att tjänstemännen i Bryssel ska kunna genomföra påverkansarbete, då detta 

uppdrag i teorin ska genomföras av den politiska ledningen. Genom att studera den 

subnationella tjänstemannarollen som arbetar i ett flernivåsystem på regionala Brysselkontor 

kommer uppsatsen bidra till forskning inom europeisering och internationalisering av den 

svenska förvaltningen genom ett aktörsorienterat perspektiv. Uppsatsen kommer även att 

generera kunskap om den förvaltningsroll som finns i ett internationellt sammanhang 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

 
I kapitlet beskrivs den traditionella förvaltningsverksamheten, det vill säga hur förvaltningens 

verksamhet styrs utifrån uppdragen mellan politiker och tjänstemän. Kapitlet innehåller även 

statsvetenskapliga teorier kopplat till europeisering och internationalisering av regioner samt 

tjänstemännens arbete i ett flernivåsystem. Studiens teoretiska utgångspunkter är viktiga 

hjälpmedel för att kunna göra tolkningar av empirin. Det vill säga, intervjupersonernas 

beskrivningar och uppfattningar sätts in i ett teoretiskt perspektiv för att kunna urskilja den 

subnationella tjänstemannen i jämförelse med den traditionella tjänstemannarollen.   

 

3:1 Offentlig verksamhet  

 

Rolf Lind et al. (2011) skriver att den politiska ledningen och förvaltningsledningen ofta kan 

ses som helt olika organisationer och väsen. Förvaltningsledningen har som syfte att genomföra 

politikens beslut och agera som en neutral verkställare av dessa. De politiska ledarna sysslar 

med övergripande ideologiska frågor, uttala sig samt genomföra beslut i policyfrågor. Detta 

avspeglar det klassiska idealet där politik och förvaltning är tydligt åtskilda och har olika roller 

i den parlamentariska styrkedjan. I praktiken är denna särskillnad inte så tydlig och det går inte 

exakt att definiera var gränsen mellan politik och förvaltning går. Det kan handla om att vissa 

frågor vid ett tillfälle lyfts upp som en administrativ förvaltningsfråga, men vid ett annat tillfälle 

betraktas som en politisk fråga (Lind & Ivarsson Westerberg 2011:143).  

 

Figur 1: Uppdraget samt rollerna mellan politiker och tjänstemän i den offentliga verksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan tillhör den parlamentarisk-demokratiska styrningskedjan, det vill säga, där 

politiken finns i inflödet och i centrala politiska institutioner som riksdag och regering, men 

inte i politikens utflöde. Det finns en tydlig uppdelning mellan arbetet och en politisk kontroll 
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av tjänstemännen, den så kallade politiska-administrativa dikotomin. I politikens utflöde är det 

förvaltningen och dess tjänstemän som bland annat arbetar i direkta möten med medborgarna 

(Hysing & Olsson 2012:15).   

 

Gränserna mellan politik och förvaltning har börjat luckras upp och det är ofta de högsta 

cheferna som befinner sig i gränslandet mellan politik och förvaltning. Det kan även vara svårt 

att dra en så tydlig gräns mellan förvaltning och politik som den teoretiska idealmodellen 

förutsätter, det vill säga vad som är ”tekniskt och neutralt” och det som är ”politiskt” (Lind & 

Ivarsson Westerberg 2011:144f). Förvaltningen har expanderat vilket innebär att tjänstemän får 

mer att säga till om, speciellt i kraft av sin expertis då de har möjligheten att bedöma vilka 

frågor som ska lyftas till den politiska nivån. Den politiska makten försöker att ta tillbaka 

auktoritet genom att implementera administrativa styrmodeller med syfte att markera 

gränslinjen (Lind & Ivarsson Westerberg 2011:147).  

 

3:1:1 Tjänsteman i offentlig verksamhet  

 

I boken Tjänstemän i politiken beskriver Erik Hysing och Jan Olsson (2012) tjänstemannens 

roll i policyprocessen och varför tjänstemän blir så inflytelserika i praktiken. Enligt den 

traditionella modellen av förvaltningsarbete ska politikerna ägna sig åt politiskt initiativtagande 

och prioriteringar, medan tjänstemännen ska implementera besluten i verksamheten. Trots detta 

spelar tjänstemän en mycket viktigare roll i praktiken. Hysing & Olsson problematiserar den 

traditionella modellen utifrån dess demokratinorm, det vill säga hur det faktiskt ser ut i 

verkligheten, samt hur politik och förvaltning är och kan organiseras. En intressant reflektion 

är att i forskningen inom området finns en viss föreställning om att enskilda tjänstemän är en 

viss tjänstemannatyp, det vill säga som byråkrater ska de agera konsekvent och inom ramen för 

deras tjänsteutövning. Individer är alltför komplexa för att empiriskt kunna lägga dem i ett 

gemensamt fack för en typ av tjänsteman. Istället förs en argumentation för att en enskild 

tjänsteman i praktiken agerar i många olika tjänstemannaroller beroende på vilket situation 

han/hon befinner sig inom, samt vilken fråga det rör sig om (Hysing & Olsson 2012:10ff).   

 

Det finns tjänstemän som på olika sätt och i olika grad är politiska. Det kan till exempel vara 

förvaltningschefer med ett ansvar för att prioritera, leda och styra myndigheten. Det finns även 

tjänstemän som kan tituleras som experter inom den offentliga verksamheten vars kunnande 

och engagemang ger dem inflytande inom sitt sakområde. Tjänstemän har inte ett politiskt 
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agerade i traditionell mening såsom att vara utåtriktade samt ha en argumenterande stil som 

innebär ett förtydligande av politiska alternativ (Hysing & Olsson 2012:16). Ytterligare 

anledningar till ett ökat inflytande är tjänstemäns kontinuerliga närvaro i verksamheten, vilket 

gör att de ser vilka behov till förändringar som är nödvändiga. Detta ger tjänstemän en viktig 

roll i relationen till politiker som inte alltid är heltidsengagerade. För det första har 

tjänstemannen en betydande makt i initiativtagandet i policyprocesser eftersom de ser vilken 

utveckling som sker i verksamheten och i dess relation till omvärlden. För det andra har 

tjänstemännen formuleringsmakt, vilket innebär att de kan påverka den konkreta utformningen 

av ett politiskt beslut. Det är inte sällan tjänstemannen som utformar, formulerar och skriver 

fram de policyer som politiken sedan ska ta ett beslut om. För det tredje har tjänstemannen ett 

stor inflytande gällande vad som prioriteras på dagordningen (Hysing & Olsson 2012:21).   

 

Som nämnts innan har tjänstemannen i uppdrag att genomföra den politik som politikerna har 

kommit överens om. Tjänstemännen är de som omvandlar ett politiskt beslut till praktik. 

Slutligen är det de offentligt anställda i verksamheten som har utvärderings- och 

granskningsmakten vilket är viktigt för framtida initiativ och prioriteringar (Hysing & Olsson 

2012:22). Det är viktigt att poängtera att den roll som tjänstemannen ändå har är att utforma en 

neutral och en objektiv kunskap utan att ta ställning för eller emot partipolitikens idéer och 

värderingar. Även om tjänstemannen kan ha en liten politisk roll inom verksamheten så är det 

ändå politikerna som talar från talarstolen och kan uttrycka åsikter och ta ställning i olika 

offentliga frågor (Hysing & Olsson 2012:30f). Tjänstemännen har ofta ett kunskapsövertag 

jämfört med politikern, vilket innebär att politikern ofta tvingas att förlita sig på tjänstemännens 

sakkunskap och erfarenhet i alla steg av policyprocessen (Hysing & Olsson 2012:33).  

 

3:2 Multilevel governance & Europeisering  

 

Globalisering och europeisering har lett till att den politiska styrningen har blivit allt mer 

invecklad, framförallt den komplexitet som numera tar sig form på EU-nivå. 

Utgångspunkten i multilevel governance ansats (MLG) kommer från föreställningen att EU har 

blivit ett system med en mångfald av nivåer eller sfären av governance som inkluderar den 

europeiska, nationella och subnationella arenan. Från början utvecklades MLG-ansatsen för att 

analysera EU:s regionala policy, men det finns ingen begränsning för att studera EU:s MLG-

system och den kan appliceras på alla politiska system med multipla nivåer eller sfärer av 

government (Weibust & Meadowcroft 2014:112f).      
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Multilevel governance, även kallad flernivåstyrning eller flernivåsystem, samt europeisering är 

begrepp som förklarar de styrningsförändringar som skett i Europa, där relationen mellan dem 

i dagsläget fortfarande är ganska outforskat. Inom MLG problematiseras bland annat statens 

förändrade roll i ett flernivåsystem, där mer makt går till andra nivåer såsom den regionala och 

europeiska nivån. Den regionala nivån har fått en växande betydelse i EU, där regionerna sägs 

få mer makt på statens bekostnad. Detta innebär att staten inte kan styra på samma sätt som 

tidigare, utan styrningen sker i nätverk som har företrädare både från regionen och staten 

(Karlsson 2014:22f). Begreppet MLG utvecklades under 1990-talet av Gary Marks med syfte 

att förklara EU:s beslutsfattande och med sitt tillvägagångssätt gav den insikt i studier både av 

inhemsk och jämförande politik, samt studier av internationell politik (Bache 2008:23). 

 

I ett tidigt stadium hänvisade begreppet MLG till en kontinuerlig förhandling mellan regeringar 

på flera territoriella nivåer samt beskrev hur överstatliga, nationella, regionala och lokala 

regeringar inkluderades i ett nät av territoriella övergripande policynätverk. Policynätverk, även 

kallat nätverk, är uppsättningar av formella och informella institutionella kopplingar mellan 

statliga aktörer, men även andra aktörer, som arbetar kring gemensamma intressen när det gäller 

offentliga utformningar och genomföranden. Deltagande i nätverk agerar som 

förbindelselänkar mellan de olika nivåerna – lokal, regional, statlig och överstatlig nivå som 

berörs av och därför vill påverka EU:s beslut (Rhodes 2007:1244). Beslut i EU föregås av 

konsultationer, informationsutbyte, lobbying och koalitionsbyggande där aktörer har möjlighet 

att delta i och påverka processer som förs i EU. Deltagande i nätverk handlar bland annat om 

att få kännedom om vem som har expertisen samt kan få saker och ting gjorda i olika 

organisationer (Rothstein 2014:52).  

 

MLG och europeisering är aktuella ämnen i europeiska studier, där MLG har blivit ett viktigt 

begrepp för att synliggöra både ett styrningsskifte i den horisontella relationen mellan stat och 

samhälle, samt i den vertikala relationen mellan aktörer som befinner sig på olika territoriella 

nivåer (Bache 2008:1). Begreppet ”multi-level” beskriver en ökad vertikal integration, med ett 

större oberoende av regeringar och där man arbetar på olika territoriella nivåer. Begreppet 

”governance” signalerar den växande horisontella samt den oberoende interaktionen mellan 

regeringar och icke-offentliga aktörer. Tillvägagångssättet har fortfarande en 

neofunktionalistisk prägel där begreppet governance beskriver att överstatliga aktörer och 

intressegrupper är viktiga spelare i EU:s politik, men där MLG trycker mer på vikten av 

subnationella aktörer (Bache 2008:24).  
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Bache citerar forskaren Robert Ladrech som i en artikel om EU och Frankrike definierade 

europeisering som en process som stegvis skapar en ny form samt en ny riktning, där EU:s 

politiska och ekonomiska dynamik blir en del av medlemsstaternas nationella politik och 

beslutsfattande (Bache 2008:10). 

 

An incremental process reorienting the direction and shape of politics to 

the degree that EC political and economic dynamics become part of the 

organizational logic of national politics and policy-making” (Ladrech 

1994 refererad i Bache 2008:10).   

 

Det finns en överlappning med MLG och litteratur som beskriver regionalisering samt 

europeisering. MLG skapar mekanismer som möjliggör tillgång av ett aktivt deltagande av 

regionala intressen i den politiska processen på EU-nivå. MLG betonar maktfördelning och 

spridning istället för att samla all auktoritet på ett ställe. Europeisering innebär istället nya 

mönster av interorganisatoriska kopplingar och ser dynamiken i ömsesidiga anpassningar som 

gjorts av institutionerna som ett resultat av flernivåsinteraktion. Denna spridning av makt och 

nya mönster av interaktion innebär en utmaning för den inhemska strukturen att säkerställa den 

politiska representationen och att samordna, men även att hantera horisontella konflikter mellan 

och inom regionala politiska samt administrativa organ. MLG är ett begreppsmässigt verktyg 

för att förklara regioners fysiska etablering av kontor i Bryssel, där detta fenomen utmanar 

statscentriska antaganden av internationella relationer. MLG-ansatsen gör det möjligt att tolka 

och förklara europeiseringsprocesser, men handlar även om att synliggöra möjligheter för vissa 

och förluster för andra, vilket i sin tur leder till potentiella konflikter, blockeringar och därefter 

strategier för att kringgå den nationella nivån, där lägre nivåer försöker att öka sin 

institutionella- och förhandlingskapacitet (Stephenson 2013:821).  

 

3:2:1 Den europeiska integrationen – europeiseringsprocessen  

 

I tidig forskning av europeisering var utgångspunkten att förstå EU:s inverkan som en top-down 

process på medlemsstaterna. Nu har forskning om europeisering och EU- integration visat på 

en mer komplex interaktiv dynamik, där medlemsstaterna inte enbart står passiva för att 

implementera EU-politik utan också aktivt för in sina preferenser till EU-nivån, detta kallas 

upload/bottom-up. Europeisering har blivit alltmer betraktad som en tvåvägs- eller cirkulär 

process. Dock är den mest inflytelserika modellen för att genomföra empirisk forskning om de 

effekter som skapas inrikes en top-down process (Bache 2008:10f).  

Bache refererar till forskarna Risse, Cowles och Caporaso (2001) som har utvecklat ett 
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tillvägagångssätt i tre steg för europeiseringsprocessen. Det första steget i trestegsmodellen 

handlar om en fördjupad och breddad politisk integration (Europeisk integration), vilket 

innebär en viss grad av inhemsk förändring och anpassning. EU och nationalstaten ställer upp 

olika anpassningskrav och dessa krav innebär olika grad av utmaning för medlemsstaterna 

utifrån deras utvecklingsfas. Det andra steget definieras som ”Goodness of fit” och innebär hur 

lätt medlemsstaters kan anpassa sig till EU:s politik beroende på hur deras nationella politik 

och institutioner ser ut. Ju större ”misfit” mellan de krav som EU ställer i relation till 

medlemsstaterna olika utvecklingsfaser, desto större tryck för behovet av anpassning krävs. Det 

sista steget i europeiseringsprocessen föreslår i vilken utsträckning som anpassningspressen 

leder till inhemsk förändring i medlemsstaterna (se Bache 2008:11 & Lindh et al. 2013:209f). 

 

Utifrån ovanstående teoretisk beskrivning illustrerar nedanstående modell multilevel governace 

ansatsens och europeiseringens inverkan på nationell nivå:  

 

Figur 2: Den ”klassiska” europeiseringsmodellen 

 

 

3:2:2 Europeiseringsprocesser – download-, crossload och upload-dimensionerna  

 

Som diskuterats i detta teoretiska kapitel, så har regioner fått en allt viktigare roll i den 

Europeiska unionen. Regioner har blivit en del av det komplexa flernivåsystemet där 

regionaliseringsprocessen är en del av och nära sammanlänkat med europeiseringsprocesser 

(Lindh et al. 2013:207). I kapitlet för tidigare forskning, beskrivs kortfattat 

europeiseringsprocessen i Magnus Lindhs avhandling. För att kunna förklara hela kedjan av 

interaktion på den internationella EU-nivån och för att bättre kunna förstå 

flernivåsammanhanget, men även hur EU-medlemskapet påverkar den regionala politiken 

behövs en modell. Denna modell illustrerar även hur tjänstemännen förväntas arbeta i Bryssel 

samt hur de inkluderas i ett flernivåsystem. Modellen har Lindh (2017) utvecklat i sin 

avhandling och utgör ett analysverktyg som definierar tre dimensioner av europeisering: 
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download, upload samt crossload. Till skillnad från enbart top-down process så har crossload-

dimensionen såväl som upload-dimensionen tillförts i den klassiska modellen för 

europeiseringsprocessen (Lindh et al. 2013:210).  

 

Det regionala handlandet, kopplat till EU-relaterade frågor, analyseras i förhållande till 

modellens tre dimensioner och illustreras i modellen nedan. Mer detaljerade beskrivningar av 

dimensionerna göras i tre delkapitel, för att tydliggöra vad varje dimension innebär i 

europeiseringsprocessen och vilket regionalt arbete som kan karakteriseras vid varje dimension.  

 

Figur 3: Europeiseringsmodellens analysdimensioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3:2:2:1 Regionalt handlande i Download-dimensionen  

 

Download-utmaningar kan anses vara mer ”synliga” än de övriga dimensionerna då de tar sig 

form av direktiv, beslut eller förordningar som har uppkommit på EU-nivå (Stegmann 

McCallion 2014:77). Europeiseringen påverkar politiska institutioner och aktörer på ett djupare 

plan än bara vid anpassningen till download-utmaningar. Mer detaljerat beskriver 

europeiseringsmodellen tre typer av download-utmaningar som kan antas skapa ett 

anpassningstryck och påverka förutsättningarna för ett regionalt handlande i EU-relaterade 

frågor, men de skapar även fördelar för regionen. För det första har regionerna fått möjlighet 
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att utveckla sin verksamhet genom de finansiella möjlighetstrukturerna som EU erbjuder, vilket 

refererar till sammanhållningspolitiken och strukturfonderna där lokala och regionala aktörer 

kan ansöka om finansiellt projektstöd. Det kan handla om inrättandet av regionala partnerskap 

och projektansökningar inom exempelvis Regionala fonden och CEF-fonden5 (Lindh 2017:82). 

Download-dimensionen kan också benämnas som det projektrelaterade förhållningssättet och 

förklarar den regionala nyttan med EU:s olika sektorsprogram samt strukturfondernas 

finansiella möjlighet som en resurs med hävstångseffekt för det regionala samhällsbygget. Här 

kan det anses finns fördelar med ett regionalt kontor i Bryssel, då kontoret kan följa EU:s olika 

”call of proposals6” inom de olika programmen mer detaljerat (Lindh 2013:213f). 

 

När det kommer till lagstiftning och regler har EU en stor betydelse för den regionala nivån 

eftersom stora delar av besluten skall implementeras av regionala och lokala företrädare.  

Därmed är det andra regionala handlandet relaterar till lagstiftning och regelverk, vilket innebär 

att hålla sig informerad om vad som sker och vilka EU-regler som regionerna måste anpassa 

sin verksamhet efter. Det sista regionala handlandet i download-dimensionen relaterar till idéer, 

normer och praktiker, där regionala institutioner och företrädare påverkas mer indirekt via ett 

inflöde av nya idéer, normer och praktiker. Genom att delta på exempelvis seminarier, lyssna 

på andras idéer och vara aktiv i EU-relaterade frågor finns förutsättningar för att 

europeiseringsprocesser påverkar uppfattningar samt attityder hos de involverade aktörerna. 

Denna interaktion påverkar i sig regionalt handlande som potentiellt kan resultera i en 

strukturell förändring i EU:s medlemsstater (Lindh 2017:82f). 

 

3:2:2:2 Regionalt handlande i Crossload-dimensionen  

 

För att reflektera teoretiskt över de processer som leder fram till formandet av ett regionalt 

intresse behövs en crossload-dimension som fokuserar på horisontella aktiviteter i syfte att 

hantera EU-relaterade frågor (Lindh 2016:87). I principen om europeisk integration som en 

trestegsmodell kommer en horisontell process in i bilden och utvecklar den territoriella 

enhetens hållning i relation till EU. För att kunna genomföra politiska aktiviteter både när det 

kommer till download- eller upload-aktiviteter krävs en analys av hur den horisontella 

                                                 
 
5 Connecting Europe Facility (CEF) - är ett viktigt EU-finansieringsinstrument för att främja tillväxt, sysselsättning och 

konkurrenskraft genom riktade infrastrukturinvesteringar på europeisk nivå (European Commission).  
6 Call of Proposals: EU-institutionerna publicerar `call of proposals´ inom dina olika program och fonder, vilket innebär att 

aktörer kan göra ansökningar för EU-finansiering för sina projekt, där institutionen väljer flera relevanta projekt som har 

ansökt inom ett område för att ge dem bidrag.  
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dimensionen hanteras. För att kunna genomföra upload-aktiviteter på ett kontinuerligt och 

systematiskt sätt behövs politiska prioriteringar, med ett tydligt påverkanmandat som kräver ett 

engagemang från den högsta politiska ledningen. Därmed blir crossload-dimensionen viktig 

(Lindh 2016:88). De regionala aktörerna måste på ett eller annat sätt förhålla sig till EU och 

medlemsstaternas beslutsprocess, därmed är det viktigt att utveckla den territoriella enhetens 

hållning till EU och hur regionen ska arbeta i frågan (Lindh 2013:211f). En viktig regional 

attityd till den horisontella dimensionen är det sammanhållna förhållningssättet och betonar 

vikten av att balansera upload-dimensionen med download-dimensionen.  

 

3:2:2:3 Regionalt handlande i Upload-dimensionen  

 

Det regionala handlandet i upload-dimensionen innebär att driva och främja regionala 

preferenser i EU:s beslutsprocesser. I dimensionen urskiljs tre typer av aktiviteter där den första 

aktiviteten innebär direkta eller indirekta påverkansförsök som är riktade mot EU:s 

beslutsprocess.  Det vill säga, regionala aktörer utövar påverkansförsök och lobby-aktiviteter 

mot beslutsfattare i EU. Den andra aktiviteten handlar i huvudsak om att synliggöra regionen i 

ett EU-sammanhang som kan förbättra förutsättningarna för arbetet på hemmaplan. Ett exempel 

är att finna intressanta projektpartners eller utforma framgångsrika projektansökningar. Den 

sista regionala upload-aktiviteten innefattar politiska påverkansförsök i relation till EU, men 

som inte enbart handlar om att påverka EU:s lagstiftning. Påverkansförsöken riktar sig mot en 

tredje part, vilket till exempel kan vara den egna nationella regeringen. Det kan även innebära 

att kontor använder sig av nationella kanaler som centrala myndigheter eller den egna 

regeringen för att påverka EU (Lindh 2017:84). Till skillnad från download-dimensionen är 

denna europeiseringsdimension svårare att upptäcka eftersom det inte är lika lätt att följa hur 

en medlemsstat eller aktör har påverkat ett politikområde (Stegmann McCallion 2014:78). 

 

Ett regionalt handlande i upload-dimensionen kan även karaktäriseras som den 

påverkanfokuserade förhållningssättet som fokuserar på påverkan av politiska beslutet i EU och 

har som mål att regionens intresse tas tillvara. Regionen vill gärna framstå som en enhetlig 

politisk aktör med en tydlig profil och med ett uttalat politiskt intresse som anses viktigt att föra 

in i EU. Regioner representerar hela sitt territoriella område i EU, vilket innefattar andra 

aktörers intressen samt medborgarna inom det geografiska området. (Lindh 2013:215f). En av 

vägarna att gå inom detta förhållningssätt är att använda sig av EU som brygga mot den egna 

regeringen för att stärka sitt intresse inom en sakfråga på EU-nivå. Då det påverkansfokuserade 
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förhållningssätt har en tydlig upload-karaktär, så är en central arbetsuppgift för regionkontoren 

i Bryssel att agera som en politisk aktör med ett påverkansfokuserat förhållningssätt gentemot 

EU:s beslutsprocess. Målet är att regionkontoren i Bryssel ska agera som en bas för ett effektivt 

lobbyarbete gentemot EU (Lindh 2013:216). 

 

Rowe (2011) beskriver det huvudsakliga målen med påverkansarbete i Bryssel vilket innebär 

att representationskontoret bevakar sociala och politiska problem som möjligen kan ha en 

inverkan på exempelvis regionen. Detta innebär att kontoret ska assistera i representationen av 

organisationen för nyckelpersoner eller intressenter i EU, samt att guida seniora ledare i deras 

beslutsfattande vid behov. Representationskontoren ska även arbeta med att bygga långsiktiga 

relationer och kontakter för att sedan utnyttja den efterföljande ”inside track” fördelen. Rowe 

menar att ett regionalt kontor med ett lobbyuppdrag i Bryssel gör en dubbel insats och arbetar 

mellan både en upload-dimension och en download-dimension, för att kunna ge information 

(Rowe 2011:32f). Detta synliggörs även i ovanstående beskrivning och utifrån Linds (2017) 

avhandling.  

 

3:2:3 Eurokrater i EU 

 

Forskaren Thedvall (2007) beskriver i kapitlet, The EU´s Nomads: National Eurocrats in 

European Policy-Making, hur eurokrater (EU-byråkrater) hanterar spelet som sker inom en 

beslutsprocess i EU. En eurokrat är en tjänsteman som arbetar på EU-institutionerna. Eurokrater 

har två skiftande roller vilket innefattar att vara en nationell representant samtidigt som de 

agerar som en medlem i en expertgrupp på EU-nivå. Genom att studera eurokrater som arbetar 

i EU-kommittéer, arbetsgrupper och råd, synliggörs de konflikter som uppstår mellan de 

nationella och överstatliga på en multinationell nivå som EU. Eurokraterna är bundna av deras 

nationella identitet och regeringens officiella ställning, men när de möter sina motsvarigheter 

från hela EU är syftet att fatta gemensamma EU-beslut (Thedvall 2007:161).  

 

Eurokrater är så kallade experter och högutbildade personer med examen i antigen juridik, 

social vetenskap eller ekonomi, samt har erfarenhet och expertis i exempelvis 

arbetsmarknadspolicy, arbetslagen eller ekonomi. Likt den klassiska byråkratiteorin ska de 

enbart erbjuda politikerna råd baserat på teknisk och politiskt neutral kompetens, men i 

verkligheten blir skillnaden mellan ´politik` och ´administration` suddig. Thedvall menar att 

begreppet expertis blir särskilt problematiskt inom ramen för EU, eftersom dessa byråkrater 
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måste agera i namnet för deras nationalstat samt representera ”nationella” ståndpunkter och 

argument för sina medlemsstaters politiska intresse. I kapitlet utgår Thedvall från att eurokrater 

som arbetar med sysselsättningspolitiken på EU-nivå, där EU:s mötesformat har en betoning 

på de nationella, behöver göra sina bidrag som företrädare för ett nationellt land istället för som 

experter inom sysselsättningspolitiken. Deras arbete politiseras. Därmed hanterar eurokrater en 

dubbel roll, både som teknokrater och genom att agera som politiker men med den implicita 

förståelsen att de officiellt arbetar enligt idealet för den weberianska stilens byråkrati. Thedvall 

tar upp ett exempel från ett möte som hon observerade, där eurokrater använder både 

expertisbaserade- och politiska argument (Thedvall 2007:164f).   

 

Att följa regler och endast göra tekniska beslut är något som inte passar in på den byråkratiska 

eliten som Thedvall observerar. När de deltar på EU-möten måste de vara flexibla i sitt 

handlande utifrån deras dubbla roll samt känna till spelreglerna. Rollen som en eurokrat har 

förändrats under processens gång, vilket innebär att den pendlar mellan att artikulera och 

försvara den ”nationella” positionen i en diskussion eller att agera för EU:s gemensamma 

intresse. På detta sätt så bidrar eurokraternas skiftande roller till europeiseringsprocessen 

(Thedvall 2007:177). Detta är även något som beskrivs av Geuijen et al. (2007), där så kallade 

byråkratisk-diplomatiska arenor beskrivs i görandet av europeisk policy. Det är eurokrater som 

”befolkar” dessa arenor och roterar på två roller. Den första rollen är den nationella byråkraten 

som används för att konstruera den nationella positionen medan den andra rollen, som diplomat, 

innebär att de representerar och försvarar de nationella ståndpunkterna medan de förhandlar 

med företrädare för andra medlemsstater (Geuijen et al. 2007:143). 

Utifrån Thedvall diskussion upplever jag att det finns en länk mellan eurokrater och regionala 

tjänstemän i Bryssel. Båda är typer av tjänstemän som arbetar i ett flernivåsystem, men för olika 

uppdragsgivare. Thedvall menar att begreppet experter, vilket tjänstemännen i Bryssel 

förväntas vara, kan bli problematiskt inom ramen för EU. Därmed blir denna diskussion 

intressant då regionala tjänstemännen i Bryssel förväntas genomföra påverkansarbete.   

 

3:3 Handlingsutrymme  

 

Det moderna samhället och välfärdsstaten innebär att vissa tjänstemän inom förvaltningen 

måste ha ett visst handlingsutrymme för att kunna hantera olika situationer och enskilda fall. 

Forskning om närbyråkrater handlar i stor utsträckning om deras individuella 

handlingsutrymme i en politisk styrd organisation och hur det i sin tur påverkar det 
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demokratiska samhälles legitimitet. Detta är en fråga som inte enbart berör denna typ av 

tjänstemän, utan är en viktig aspekt av alla tjänstemannaroller. Kortfattat innebär 

handlingsutrymmet inom förvaltningen att tjänstemän kan agera och göra individuella 

bedömningar av enskilda fall, där de i realiteten använder sig av handlingsutrymmet för att 

kunna applicera exempelvis regelverk i praktiken. Regelverket lämnar ett utrymme för 

tolkningar som är nödvändiga för att de politiska besluten ska kunna tillämpas (Hysing & 

Olsson 2012:72).  

 

Tjänstemän i Bryssel arbetar i ett flernivåsystem och i en internationell miljö långt ifrån den 

politiska ledningen, men har politiska mål och direktiv som ska ”genomföras” i Bryssel. 

Därmed bör tjänstemännens handlingsutrymme vara en nödvändig förutsättning för att kunna 

genomföra olika förvaltningsuppgifter i Bryssel. Eftersom multilevel governance och 

europeiseringen innebär en spridning av makt och nya mönster av interaktion, skapas en 

utmaning för den inhemska strukturen att säkerställa den politiska representationen (Se ex. 

Stephenson 2013:821). Om det finns en utmaning för den inhemska strukturen att säkerställa 

den politiska representationen krävs det att tjänstemännen i Bryssel har ett visst 

handlingsutrymme för att kunna genomföra förvaltningsarbetet.  

 

3:4 Sammanfattning av teorin 

 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter och slutsatser som blir viktiga att ta med sig i 

den empiriska analysen för att förstå vilka implikationer som kan ha en inverkan på vår 

förståelse av den subnationella tjänstemannen i Bryssel.   

 

• Förvaltningsteorin (Hysing & Olsson 2012, Lind & Ivarsson Westberg 2011) beskriver 

skillnaden i uppdraget samt rollerna mellan politiker och tjänstemän i den offentliga 

verksamheten. Där det klassiska idealet av politik och förvaltning teoretiskt sätt bör vara 

tydligt åtskilda i den parlamentariska styrkedjan. Teoretiskt sett bör tjänstemannarollen 

i Bryssel se liknande ut.   

 

• Multilevel governance (MLG) är en ansats som beskriver hur den regionala nivån och 

dess tjänstemän inkluderas i ett flernivåsystem samt inom en multilevel governance 

kontext. Vilket skapar möjligheten att delta i processer på europeisk nivå. Detta innebär 

att regionala tjänstemän i Bryssel befinner sig inom en multilevel governance kontext.  
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• Europeiseringsprocessen (download, crossload och upload) gör det möjligt att beskriva 

det regionala handlandet i ett flernivåsystem, vilket blir fruktbart i förståelse av 

tjänstemännens arbete i Bryssel.  

 

• Den europeiska integrationen och multilevel governance ansatsen innebär en viss grad 

av inhemsk förändring. Bland annat i form av politiska aktiviteter på överstatlig nivå 

som exempelvis europeisk lagstiftning som sätter krav på den lokala och regionala nivån 

att implementera och anpassa sig. Flernivåsystemet öppnar upp möjligheten för aktörer 

att vara aktiva och föra in sina preferenser i EU:s beslutsprocesser.  

 

• Thedvall (2007) menar att tjänstemän som arbetar på EU-insitutionerna (eurokrater) har 

en skiftande roll, samt att tjänstemännens roll som expert på EU-nivå blir problematisk 

eftersom skillnaden mellan ´politik` och ´administration` blir suddig i praktiken. 

Eftersom tjänstemännen på de regionala Brysselkontoren befinner sig i en likande miljö 

som EU-institutionernas eurokrater och kan anses ha en viss expertis, blir det intressant 

att undersöka om det finns en skillnad mellan dessa tjänstemannatyper.  

 

• De regionala tjänstemännen bör ha ett visst handlingsutrymme för att kunna genomföra 

olika förvaltningsuppgifter i Bryssel. 
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4. Metod  

 

Det metodologiska tillvägagångssättet är baserad på semi-strukturerade respondentintervjuer, 

med ett visst antal fasta frågor, för att skapa diskussioner inom uppsatsens syfte. Det 

metodologiska analysverktyget består av en innehållsanalys av intervjuerna, kopplat till en 

idealtyp. Målet är att synliggöra tjänstemannarollen på representationskontor i Bryssel, samt 

undersöka vilket handlingsutrymme som finns inom en transnationell förvaltning. Därmed 

kommer intervjumaterialet att analyseras, med utgångspunkt i det teoretiska ramverket som 

ligger till grund för uppsatsen. Det är respondenternas uppfattningar och beskrivningar som är 

i fokus, och därmed har analysen en berättande form, eller ett narrativ, för att skapa en förståelse 

för hur tjänstemännen arbetar i Bryssel. Intervjupersonernas uppfattningar och beskrivningar 

har en betydelse för hur tjänstemannarollen konstrueras.  

 

4:1 Semistrukturerade respondentintervjuer 

 

Kvalitativ intervju eller semistrukturerade samtal innebär ett interaktivt utbyte, genom en dialog 

och kan ske genom ett fysiskt möte, via telefon eller internet. Intervjuerna, kan exempelvis ha 

en relativ informell stil, där forskaren och respondenten, möts ansikte mot ansikte i form av ett 

samtal eller en diskussion med ett visst syfte, snarare än en formell fråga (Mason 2002:62).  

 

Burgess’s term ‘conversations with a purpose’ captures this rather well 

(Mason 2002:62).   

 

Intervjuerna ska vara konstruerade tematiskt, ämnescentrerat, biografiskt eller i en berättande 

strategi där forskaren har ett antal ämnen, teman eller frågor som önskas besvaras. Det kan även 

finnas en uppsättning stödfrågor som ligger som utgångspunkt för att starta en diskussion. Om 

forskningsfrågorna är ”för” stängda, blir det svårare för forskaren och respondenterna att öppna 

upp och att utveckla oväntade teman, samt diskutera mer flytande, vilket är målet i en kvalitativ 

intervju (Mason 2002:62).  

 

Kvalitativa intervjuer är baserade på en metod med fokus på sociala förklaringar och lägger 

fokus på djupet, dess nyanser och komplexitet i materialet. Inom en semi-strukturerad intervju 

är syftet att förklara något kopplat till sociala processer, förändringar eller organisationer. Det 

argumenteras för att krävs en djupare förståelse i människors belägna eller kontextuella 
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förklaringar och erfarenheter, snarare än ytliga analyser som sker hos ett stort antal människor. 

Istället för att få en förståelse för ytmönster vill forskaren uppnå ett djup och en bredare 

förståelse inom ett område (Mason 2002:65). Denna masteruppsats har ett fokus på 

tjänstemännens förklaringar och erfarenheter kring sitt arbete i Bryssel, där målet är att få en 

djupare diskussion med intervjupersonerna. Därmed passar semi-strukturerade intervjuer som 

metod väl in på mitt forskningsområde.   

 

En respondentundersökning har ett fast syfte, där frågor och svar är standardiserade, 

strukturerade och skapar en dialog, där fokus läggs på undersökningsobjektet. Vid en 

respondentundersökning är det respondenterna själva och deras egna tankar som är 

studieobjekt, vilket också är målet med respondentintervjuerna med tjänstemännen i Bryssel. 

Målet med intervjuerna är att få veta vad varje tjänsteman tycker och tänker kring ämnet, därför 

har jag ställt i stort sett samman frågor till samtliga svarspersoner. I denna studie handlar det 

om att finna mönster i intervjuempirin, där svaren beskriver samt förklarar hur och varför olika 

grupper av svarspersoner skiljer sig åt (Esaiasson et al.2012:227f). En 

samtalsintervjuundersökning som bygger på en respondent karaktär, är intresserad av 

människors uppfattningar eller föreställningar och bygger inte på källkritik. Det vill säga, det 

är tjänstemännens uppfattningar kring deras arbete, som är intressant och inte att de svarar 

korrekt utifrån den förväntade traditionella tjänstemannarollen. Därmed behöver inte 

uppfattningar vara ”sanna” eller falska”, utan utmaningen består i att komma intervjupersonen 

så nära som möjligt, så att verkligheten fångas, utifrån deras perspektiv. Det är inte individerna 

i sig som är intressanta, utan deras tankekategorier (Esaiasson et al.2012:259). Styrkan med 

respondentintervjuer är att intervjupersonerna får tid att berätta, reflektera och diskutera, men 

även att jag som forskare, får tid att skapa ett förtroende, där tjänstemännen känner att de kan 

beskriva sin roll, så utförligt och verklighetsbaserat som möjligt.  

 

4:1:1 Urval  

 

I en studie som syftar till att genomföra semi-strukturerade respondentintervjuer, så är det 

respondenternas uppfattningar av deras tjänstemannaroll som är i fokus. Vid urval av 

intervjupersoner finns tre allmänna råd att följa: Välj främlingar, ett litet antal och sådana som 

inte är subjektiva experter.  

 

Valet av främlingar innebär att forskaren ska upprätthålla en vetenskaplig distans till personen, 
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därmed ska forskaren inte välja en intervjuperson som man känner. Från respondentens sida 

kan det också upplevas lättare att öppna upp sig till en person som man inte skall fortsätta umgås 

med, utan att det finns en begränsad relation. I denna uppsats är respondenterna alla främlingar 

och de har blivit kontaktade med anledning av att de arbetar som regionala tjänstemän i Bryssel.  

 

Vidare rekommenderas ett litet antal respondenter där kravet på forskaren är att fortsätta 

intervjuerna tills det har uppstått en teoretisk mättnad, det vill säga att det inte framkommer nya 

relevanta aspekter för undersökningen. I denna studie kommer liknade frågor ställas till varje 

respondent, där tjänstemannen svarar utifrån sin vilja och förmåga. EU och Brysselarenan anses 

vara komplext som analysobjekt, och med anledning av kontorens olika organisationsformer 

och institutionella uppbyggnader, är det svårt att avgöra när teoretisk mättnad uppnås. Kriteriet 

för teoretisk mättnad har inte en stor inverkan på resultatet, eftersom uppsatsen utgår ifrån 

tjänstemännens uppfattningar och reflektioner, det vill säga studien har en narrativ karaktär (se 

kapitel: 4:5:2 Källkritik och generalisering).  

 

Det tredje och sista rådet innebär att välja respondenter som inte är ”subjektiva” experter inom 

området. I studien är respondenterna en ”typ” av experter inom olika sakområde för EU. Det är 

just på grund av tjänstemännens position, som de väljas som studieobjekt, och med anledning 

av att de förväntas besitta värdefulla uppfattningar och reflektioner kring sitt arbete i Bryssel. 

Urvalsprincipen liknar metoden i en informantintervju, eftersom intervjupersonerna väljs ut på 

förhand och det är på grund av deras position, som de förväntas besitta värdefulla reflektioner. 

Eftersom det är tjänstemännens tolkningar av verkligheten och deras uppfattningar av sin roll 

som är centralt, är studien baserad på en respondentundersökning (Esaiasson et al.2012:258ff). 

 

Min uppsats har i syfte att specifikt undersöka svenska regionala tjänstemän som arbetar på 

representationskontor i Bryssel, och därmed kommer urvalet att genomföras i flera steg. För 

det första kommer urvalet att konkretiseras till att enbart undersöka svenska 

representationskontor i Bryssel – regionkontor samt stadskontor. Kontoren är stationerade i 

Bryssel och befinner sig i en internationell miljö och genomför aktiviteter i EU. I detta fall har 

ett förval gjorts av representationskontor i Bryssel, där en del av respondenter valts ut på 

förhand. I ett av fallen har en respondent pekat vidare på nästa respondent – en så kallad 

snöbollseffekt (Esaiasson et al.2012:258). 

 

Sammanlagt finns det tolv svenska region- och stadskontor med personal stationerade i Bryssel, 
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och fyra av dessa kommer att agera som studieobjekt. Det andra steget i urvalet är baserat på 

typ av representationskontor, det vill säga två stycken regionkontor och två stycken stadskontor. 

För det tredje är urvalet baserat på intervjupersonernas antal år av arbetserfarenhet i Bryssel.7 

Studien har valt ut intervjupersoner som alla har varit tjänstemän i Bryssel under mer än 7 år. 

Kontoren nedan ingår i studien och har en respondent från varje kontor:  

 

• City of Malmö EU Office   

• Gothenburg European Office 

• North Sweden European Office  

• Region Värmland European Office  

 

4:1:2 Intervjuguide  

 

Intervjuguiden är uppdelad i olika fokusområden, för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Forskningsfrågorna har lagt ramverket för intervjun, där intervjufrågorna är öppna med målet 

att skapa en flytande dialog. Uppsatsens intervjupersoner är experter, vilket gör att 

semistrukturerade intervjuer passar för studiens syfte, där poängen är att lämna det öppet för 

respondenterna, att resonera fritt för att fånga deras uppfattning och få en beskrivande 

förklaring av deras arbete.  

 

• Inledande frågor  

• Tjänstemannarollen (download-dimensionen) 

• Arbetet i den horisontella och upload-relaterade dimensionerna  

• Relationen mellan politiker och tjänstemän  

 

Intervjuguiden är utformad efter europeiseringsmodellens analysdimensioner då de regionala 

tjänstemännen arbetar i en internationell kontext och i ett flernivåsystem. De tre dimensionerna 

(download, crossload och upload) är viktiga för att förstå hur tjänstemännen arbetar och vilka 

processer som tjänstemännen arbetar med i Bryssel.  

Analysen i upload-dimensionen blir särskilt viktig eftersom den är kopplat till påverkansarbete 

och det är här rollerna mellan politiker och tjänstemän, bör skiljas åt enligt den traditionella 

                                                 
7 De fyra intervjupersonerna har varit tjänstemän i Bryssel i 7, 10, 17 respektive 20 år. Därmed har intervjupersonerna varit i 

Bryssel under en längre tid, vilket innebär att de bör ha en djupare förståelse kring sitt arbete i Bryssel och har möjlighet att 

reflektera hur deras tjänstemannaroll har utvecklats över en längre period.  
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tjänstemannarollen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4:1:2:1 Tillvägagångsätt av intervjuerna  

 

Som beskrivits är intervjupersonerna utvalda, med anledning av att de förväntas besitta 

värdefulla reflektioner och erfarenheter av sitt arbete som tjänstemän i Bryssel. Urvalet består 

av fyra kontor, där intervjupersonerna är kontorschefer för respektive representationskontor. 

Intervjupersonerna kommer bli kontaktade via mail med en förfrågan att delta i studien (se 

Bilaga 1). I inbjudan beskrivs kortfattat studiens syfte samt dess hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagaren informeras om sina rättigheter i 

skapandet av forskning. Det vill säga, intervjupersonerna bestämmer själva över sin medverkan, 

där deltagandet är frivillig. De informeras även om möjligheten att avbryta deltagande när som 

helst och ångra sitt deltagande när intervjun är avslutad. Vidare informeras att 

intervjupersonernas deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, där privata data som 

identifierar respondenterna inte kommer att redovisas samt att intervjuernas resultat enbart 

kommer att användas i forskningssyfte. 

 

Denna studie kommer inte använda sig av ett skriftligt medgivande, utan ett muntligt 

medgivande görs vid varje intervjustart, vilket också kommer vara på samma band som själva 

intervjun med respondenten. Anledningen är att skapa en bekväm stämning innan intervjun 

samt att inte påverka förtroendet (Mason 2002:81).  

 

För att möjliggöra en så exakt återgivning av intervjupersonerna uppfattningar och berättelse 

kommer intervjuerna att spelats in. Därmed informeras respondenterna om inspelningen innan 

Figur 4: Europeiseringsmodellens analysdimensioner - Studiens fokus på upload-dimensionen 
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intervjun, där de får ge sitt medgivande innan intervjun startar. Användning av diktafon gör det 

möjligt att fånga in exakt vad intervjupersonerna säger, vilket gör det möjligt att gå tillbaka 

flera gånger i intervjumaterialet för att skapa en så exakt återgivelse som möjligt (Weiss 

1994:53ff). På grund av användningen av diktafon är intervjupersonerna utlovade anonymitet 

eftersom forskningsområdet kan upplevas som känsligt (se kapitel 4:5:2 Källkritik och 

generalisering). Vidare sker en transkribering av alla intervjuer för att kunna gå tillbaka och 

återge en så exakt berättelse som möjligt genom de citat som används i analysen.    

 

4:2 Att generalisera resultaten - strategiskt urval 

 

I denna uppsats är ambitionen att uttala sig om tjänstemannarollen i Bryssel utifrån ett 

strategiskt urval av ett mindre antal fall, där populationen i uppsatsen är regionala/städers 

representationskontor i Bryssel. I studien har det gjorts ett strategiskt urval av ett mindre antal 

fall som studeras, det vill säga analysenheterna är fyra utvalda tjänstemän från fyra 

representationskontor (Esaiasson et al.2012:157f). Studien har ett explorativt angreppsätt och 

har som mål att studera uppfattningar och beskrivningar av tjänstemannarollen, i ett 

flernivåsystem. Därmed har studien en narrativ karaktär i analysen, vilket innebär att 

möjligheten att generalisera resultaten är begränsad. De flesta studier har en generaliserande 

ambition och kan, enligt Esaiasson (2012), betraktas som fallstudier. Fallstudier utgår ifrån 

enskilda fallstudier och hänvisas till en alternativ logik, det vill säga en analytisk (eller 

teoretisk) generalisering. Enligt detta uttryck är det teorin som ska göra jobbet, där forskaren 

ska sträva efter att ”generalisera resultat till en teori så att man lyfter fram allmängiltiga aspekter 

som kan förväntas säga något om den övriga populationen”. Detta skulle kunna likna 

uppsatsens sätt att generalisera, vilket är att använda sig av teorier för att lyfta fram 

allmängiltiga aspekter i analysen (se t ex Vifell 2006:59f; Esaiasson et al.2012:108f & 159). 

Min ambition är inte att studera enskilda händelser i sig utifrån enskilda fall, utan att relatera 

tjänstemännens uppfattningar till befintliga teorier för att få en uppfattning kring den 

subnationella tjänstemannarollen i Bryssel (se t ex Lindh 2017:47).    

 

 

 

 

 

 



 35 

4:3 Innehållsanalys 

 

En innehållsanalys kan delas upp mellan `kvalitativ´ och `kvantitativ´, där båda har en 

analysform, som syftar till att systematiskt beskriva textinnehållet. Forskaren undersöker 

innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. Den kvalitativa 

innehållsanalysen (kvalitativ textanalys) syftar bland annat till att göra en textanalys, där 

ingenting mäts eller räknas som i kvantitativ som har i fokus att exempelvis räkna förekomsten 

eller mönster av vissa företeelser i texter. Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att 

forskaren gör mer komplicerade tolkningar av textinnehållet för att svara på forskningssyftet. 

Här sker mer komplicerade tolkningar av textinnehållet, där fokus är att studera 

innebördsaspekten, det vill säga vad texten säger (Bergström & Boréus 2012:50).  

 

4:3:1 Idealtyp  
 

En idealtyp brukar förknippas med Max Weber och syftar till att förtydliga viktiga egenskaper 

hos det aktuella fenomenet som studeras, där de utgör renodlingar av vissa bestämda element 

av vekligheten. Genom att jämföra det verkliga samhällsfenomet med en renodlad idealtyp kan 

kännetecknade drag hos det verkliga samshällsfenomenet fångas in, det vill säga i vilken 

utsträckning liknar den observerade verkligheten och den typiserade abstraktionen?  Kan vi 

säga något om den subnationella tjänstemannarollen i ett flernivåsystem i Bryssel genom att 

jämföra med abstraktionen? Abstraktionen är i denna uppsatsen tjänstemannarollen i en 

weberiansk-baserad modell för tjänstemannautövande (Esaiasson et al.2012:140).  

 

I denna studie kommer en idealtyp att byggas upp och användas för att spegla föreställningarna 

om skillnader mellan politiker och tjänstemän i det politiska förvaltningssystemet. Idealtypen 

kommer sedan att vidareutvecklas och agera som ett analysverktyg i denna studie (se från sidan 

41 i uppsatsen). Analysverktyget kommer agera som ett styrinstrument för undersökningen: 

vart ska jag leta? I detta fall kommer en karaktärisering av tjänstemannarollen i det weberianska 

förvaltningssystem som idealtyp agera som en mall för att jämföras med respondenternas 

uppfattningar och beskrivningar av sin egen roll i ett flernivåsystem samt i en internationell 

miljö. Idealtypen kommer agera som måttstock och bas för att undersöka vad samt på vilket 

sätt tjänstemannarollen i ett flernivåsystem utmanar den weberianska förvaltningssystemet och 

tjänstemannarollen.   
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Målet för denna studie är att konstruera en idealtyp utifrån tjänstemännens uppfattningar och 

reflektioner, kring sin egen roll i Bryssel. Den nya idealtypen kommer att benämnas: den 

subnationella tjänstemannarollen. 

 

4:3:1:1 Idealtyp - Föreställningar om skillnader mellan politiker och tjänstemän  

 

För att kunna genomföra analysen och identifiera tjänstemannarollen i Bryssel, så konstrueras 

en idealtyp av tjänstemannarollen enligt den parlamentariska-demokratiska styrkedjan med en 

uppdelning av rollerna mellan politiker och tjänstemän. Politiker och tjänstemän har formellt 

olika funktioner i det demokratiska politiska systemet, vilket blir utgångspunkten för denna 

idealtyp (Hysing & Olsson 2012:27).   

 

Enligt den parlamentarisk-demokratiska styrkedjan är politikernas roll och ansvar att fatta 

politiska beslut, gällande prioriteringar samt fördelning av värden i samhället. Tjänstemännens 

roll och ansvar är att förverkliga de politiska besluten, samt agera som ett redskap för att 

implementera och genomföra dessa beslut i realiteten. Därmed är det politiken som fattar beslut 

och tjänstemännen som genomför dem. Politiker har sin utgångspunkt i politiska ideologier och 

normativa föreställningar, om vad som är bra samt dåligt, samt hur de vill att samhället ska 

utvecklas. Därmed förväntas politiker utgå ifrån sin partiagenda, för att säkra omval eller för 

att representera de särintressen som utgör deras väljare. Tjänstemännens funktion är att utifrån 

sina erfarenheter och sina formella sakkunskaper om verkligheten, avgöra vad det är som 

fungerar i verkligheten och inte. Deras roll i en policyprocess är att vara neutrala och agera med 

objektiv kunskap, utan att ta ställning för eller emot partipolitiska idéer och värderingar (Hysing 

& Olsson 2012:30). 

 

Det som även separerar tjänstemän och politiker, enligt den parlamentariska-demokratiska 

styrkedjan, är synsättet kring förändring och kontinuitet i det politiska systemet. Politiker har 

ofta sin utgångspunkt i en politisk ideologi eller i sitt partiprogram, som handlar om hur 

samhället ser ut i dag och hur den politiska visionen vill att det ska se ut. Vid ett majoritetsskifte 

eller vid nya uppdrag inom partiet, kan politiker lämna verksamheten. Däremot har 

tjänstemännen en viss kontinuitet i verksamheten och genom att förhålla sig opartiska i politiska 

kontroverser, så innebär det att stora delar av förvaltningen har kvar sina uppdrag, efter ett 

majoritetsskifte och en viss sakkunskap samt erfarenhet stannar kvar i det politiska systemet.  
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Politiker ägnar stora delar av sin energi och tid på att få eller behålla makten, samt är 

involverade i den interna partipolitiken, valkampanjer och så vidare. Tjänstemän har en egen 

domän i myndighetsutövandet mot enskilda personer eller tillämpar lagar, vilket ses som 

opolitiska aktiviteter där politikerna inte får blanda sig i. Sist men inte minst, så har politiker 

och tjänstemän olika uppfattningar kring sin egen politiska roll - politiker ska uttrycka sin åsikt, 

tala i talarstolen och ta ställningstaganden i olika frågor offentligt. Tjänstemän ser inte sig själva 

som politiska och har inte legitimiteten att ha politiska åsikter eller att erkänna sitt politiska 

inflytande (Hysing & Olsson 2012:31).  

 

Den weberianska tjänstemannarollen är tituleringen för idealtypen som kommer användas i 

denna studie. Begreppet ”weberiansk” kommer ursprungligen från Max Weber, som menar att 

en byråkrat, är en tjänsteman som står under kontroll av överordnande inom en hierarkisk 

organisation och som verkar inom ett regelverk, men som är expert inom ett visst område av 

förvaltningens verksamhet. En tjänsteman ska acceptera sin plats i hierarkin, beroende av 

lojalitet och pliktkänsla gentemot sin funktion och det överordnande, det vill säga politikerna 

(Hysing & Olsson 2012:39f). En tjänsteman har ofta en utvecklad expertkunskap, inom ett visst 

område av förvaltningens verksamhet, vilket innebär att i rollen som expert ska tjänstemännen 

agera objektivt utan godtycklighet, där arbetet ska präglas av neutralitet, saklighet och 

opartiskhet. Max Weber menar även att det krävs att en tjänsteman är opolitisk, i bemärkelsen 

att de ska förhålla sig neutrala gentemot de politiska målen. Besluten ska enbart utgå från fakta 

och expertkunskap, utan att innehålla politiska värderingar och prioriteringar (Hysing & Olsson 

2012:41f).  

 

Idealtypen för denna studie är konstruerad utifrån de teoretiska beskrivningarna ovan gällande 

skillnader av rollerna mellan tjänstemän och politiker. Därmed har idealtyp byggts upp 

”baserad8” på det weberianska förvaltningssystemet och kommer tituleras som den 

weberianska tjänstemannarollen.  

 

 

 

                                                 
8 I tidigare diskussion har det funnits ett annat begrepp på liknande definition av det weberianska förvaltningssystemet. Jag 

upplever att Lind & Ivarsson Westberg (2011) beskriver ”det weberianska förvaltningssystemet” som den parlamentariska 

styrkedjan, där det klassiska idealt är att politiken och förvaltningen är tydligt åtskilda och har olika roller. Hysing & Olsson 

(2012) beskriver istället det som den parlamentarisk-demokratiska styrkedjan (politisk-administrativ dikotomin). Jag har valt 

att använda mig av den weberianska tjänstemannarollen för göra det så tydligt som möjligt att politiker och tjänstemäns 

uppdrag samt roller bör teoretiskt skilja sig åt.  
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Figur 4: Grundstommen för idealtypen - Politiker och tjänstemän 

 

Modellen är inspirerad från Erik Hysings & Jan Olssons (2012) modell i boken Tjänstemän i politiken (Hysing & 

Olsson 2012:29).   

  

4:4 Analys i en multilevel governance kontext  

 

I detta kapitel kommer det föras en diskussion om vilka faktorer som bör ha en inverkan på 

tjänstemannarollen i Bryssel och vad det är som gör att den bör skilja sig ifrån den weberianska 

tjänstemannarollen.  

 

Norells (1989) utgångspunkt är att miljön och omgivningen har en inverkan på en tjänstemans 

arbete inom en offentlig organisation. På den offentliga tjänstemannen ställs vissa särskilda 

krav och den organisatoriska miljön har betydelse för arbetslivets vardag, vilket bör 

uppmärksammas. Miljön både i organisationens omgivning och den interna 

organisationsmiljön ska därmed uppmärksammas vid studier som undersöker tjänstemännens 

handlingar och tjänstemannaroll, eftersom detta kan skilja sig från andra organisationer. Vidare 

menar Norell att omgivningen även bör inkludera de kretsar som tjänstemannen kommer i 

kontakt med, under deras dagliga arbete. Tjänstemannarollen påverkas av organisationens 

utformning och hur uppgifterna är fördelade, samt vilka mönster som utvecklas vad gäller olika 

slags aktiviteter. I organisationen skapas normer för vad som anses vara ett lämpligt beteende, 

vilket kan variera mellan olika segment eller institutionella omgivningar. Personer i 

tjänstemannens omgivning eller andra aktörer som utgör referensobjekt, kan förväntas påverka 

tjänstemannens värderingar och verklighetsuppfattning (Norell 1989:68).  

 

Norells forskning kan orienteras in i förvaltningsforskning, som ett specifikt forskningsfält 

inom statsvetenskapen, men det är Norells argumentation och analys av miljöns påverkan av 

roller, som är viktig för denna studie. Denna uppsats kommer att berika forskning inom 

Politiker Tjänstemän 

Beslutsfattande Genomförande 

Värden, subjektiv, partisk Fakta, objektiv, neutral 

Förändring Kontinuitet 

Partipolitik Myndighetsutövning 

Självbild: Politisk Självbild: icke-politisk 



 39 

europeiseringen, genom att studera regionala tjänstemän som arbetar i Bryssel och befinner sig 

inom en multilevel governance kontext (flernivåsystem). Detta innebär att rollerna hos 

aktörerna, som deltar inom en multilevel governance troligtvis har förändrats.   

 

Vifell & Ivarsson Westberg (2013) för en likande diskussion, där roller exempelvis kan 

konstrueras genom hur nya medarbetare socialiseras in i en organisation. Vifell & Ivarsson 

Westberg diskuterar den svenska tjänstemannarollen och dess möte med EU-

tjänstemannarollen. När en person som kommer till en ny organisation, lär de sig hur de ”bör 

agera”, genom att ta del av etablerade berättelser om organisationen, men också genom att fråga 

sina kollegor, hur man förväntas agera. Vifell beskriver att svenska tjänstemän som arbetar i 

Bryssel och för regeringen, speglar en mer generell politisk roll. Precis som Thedvall (2007) 

beskriver, så menar Vifell att tjänstemän i EU-kommissionen inte förväntas att agera som en 

svensk eller tysk tjänsteman, utan har enbart uppgiften att ta fram underlag och lägga förslag, 

som gynnar EU som en helhet, med tydliga instruktioner om vikten av denna neutralitet i arbetet 

(Vifell & Ivarsson Westberg 2013:110ff). Om Norells, Vifells och Thedvalls reflektioner vävs 

in i diskussionen och till studiens studieobjekt – den regionala tjänstemannen i Bryssel, så 

innebär den att omgivningen och interna miljön, kan ha en inverkan på tjänstemännens 

verklighetsuppfattning. Detta är viktigt att uppmärksamma i studien, för att få en uppfattning 

av tjänstemännens handlingar och roll i Bryssel. Utifrån Vifell och Thedvall blir det intressant 

att förstå, att det finns en diskussion kring tjänstemannarollen i Bryssel. Vifell och Thedvall är 

framförallt inriktat på tjänstemän (eurokrater), som arbetar på EU-kommissionen och inte på 

regionala tjänstemän i Bryssel. Eftersom miljön och omgivningen har en inverkan på roller, blir 

det intressant att förstå att de regionala tjänstemännen arbetar och integrerar, med denna typ av 

tjänstemän från EU-kommissionen.   

 

Rowe (2011) menar att representationskontor i Bryssel är en del av ett mer formellt system av 

multilevel governance, som har utvecklats inom EU-systemet, vilket innebär att multilevel 

governance styr ett formande av roll för de aktörer som deltar i styrningsprocessen (Rowe 

2011:19). Vidare är kontexten och det rum som omfattar ett regionalt Brysselkontor i studien, 

en internationellt och ett sammanvävt flernivåsystem (MLG) som har ”skapat” en transnationell 

förvaltning. Stora delar av förvaltningsorganets arbete består av kontakter med andra aktörer 

och där den svenska förvaltningen, är sammanvävt i ett internationellt sammanhang och 

beslutsprocesser. I och med Sveriges inträde i Europeiska unionen, påverkas förvaltningen av 

politiska beslut som tas långt bort. Den transnationella förvaltningen agerar i hög grad i enlighet 
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med regler och uppfattningar, som inte skapas av den egna staten, utan av EU. I och med EU-

sammanhanget och Bryssel som miljö, kommer representativa regionalkontor i ökande kontakt 

med aktörer, utanför den offentliga sektorn såsom företag och intresseorganisationer.  

 

I och med det komplexa flernivåpolitik, så har tjänstemän och andra aktörer möjlighet att 

påverka politiken. Detta innebär att förtroendevalda har blivit allt mer beroende av tjänstemän 

och experter, i den komplexa flernivåpolitiken, eftersom tjänstemän, lobbyister och experter i 

högre grad kan agera på flera nivåer. Denna nya tids- och rumsdimension för beslutsfattande 

på EU-nivå, innebär att tjänstemän i samarbeten, koordinering, förhandling och medling får 

viktiga relationer till parter, som finns utanför den offentliga förvaltningen (Hysing & Olsson 

2012:19). Flernivåpolitiken har även inneburit att beslutstempot har blivit högre, vilket är en 

nackdel för politiker i beslutsförhandlingar. Därmed kommer denna studie att befinna sig i en 

annan typ av tids- och rumsdimension, där tjänstemännen i representationskontor befinner sig 

just i Bryssel och arbetar efter EU-insitutionernas tempo. Den transnationella förvaltningens 

relationer kan, som ovan nämnt, inte karakteriseras som vare sig europeiska eller nationella, 

som vare sig offentliga eller privata och vare sig politiska eller administrativa, utan som båda 

delarna. Därmed är den rumsliga dimensionen annorlunda inom en multilevel governance 

kontext.  

 

Normativt bygger det demokratiska politiska systemet på att det går att skapa en tydlig 

uppdelning mellan politik och förvaltning, när det kommer till arbetsfördelningen, mellan de 

två partnerna. Formellt har politiker och tjänstemän olika funktioner och ansvarområden i det 

demokratiska politiska systemet, där relationen innebär att politikerna, är de som styr 

verksamheten. Denna uppdelning kommer att vara grundstommen för studiens innehållsanalys, 

för att kunna jämföra den subnationella tjänstemannarollen med den weberianska idealtypen 

för tjänstemannarollen (Hysing & Olsson 2012:27f).  

 

Det finns framförallt tre skäl till en förändrad tjänstemannaroll i relation till idealtypen, för den 

weberianska tjänstemannarollen:  

 

• Tjänstemännen i Bryssel befinner sig i ett flernivåsystem (MLG). 

• Det är en internationell kontext med en annan omgivning och miljö (kontakter utanför 

den offentliga sektorn).  

• Annan tids- och rumsdimension (annan miljö och befinner sig långt från 
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hemmaorganisationen, där den transnationella förvaltningens relationer varken kan 

karakteriseras som europeiska eller nationella, varken som offentliga eller privata och 

varken som politiska eller administrativa, utan båda delarna).   

 

Det blir därmed intressant att studera om tjänstemannarollen i Bryssel skiljer sig ifrån 

tjänstemannarollen i den weberianska idealtypen.  

 

4:5 Analysverktyg – Idealtypen för den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel 

 

I detta delkapitlet kommer idealtypens bas för den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel, 

att förklaras. I nedanstående modell illustreras en uppdelning av uppgifter samt attityder som 

skiljer politiker och tjänstemän åt, när det kommer till det politiska styrsystemet. De tre 

kategorierna - tjänstemäns funktionsnorm, administrativa uppdrag samt lojalitetsnorm, 

kommer att agera som måttstockar, där typcitaten ifrån intervjuerna kommer att tematiseras in 

under kategorierna. Det kommer att ske en jämförelse mellan den weberianska 

tjänstemannarollen, där det teoretiskt finns en tydlig uppdelning av funktioner och normer 

mellan politiker och tjänstemän. 

 

Analysen kommer att utgå ifrån citat där tjänstemännen i Bryssel, beskriver sitt arbete och sin 

roll. Utifrån analysen kommer stegvis en ny idealtyp att konstrueras, som har i syfte att beskriva 

tjänstemannarollen i ett flernivåsystem. Denna idealtyp kommer att benämnas: den 

subnationella tjänstemannarollen i Bryssel. Analysens fokus ligger på de beskrivningar som 

skiljer sig och utmanar den weberianska tjänstemannarollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

• Kategorin för ”funktionsnormen” kommer att svara på tjänstemännens allmänna 

uppdrag, samt deras funktion i Bryssel. Enligt modellen ovan är tjänstemännens 

funktion att arbeta med myndighetsutövning, vilket inte innefattar några politiska 

aktiviteter. Enligt det byråkratiska förvaltningssystemet är det politiken, som fattar 

beslut och tjänstemännen som genomför dem i policyprocessen. Tjänstemannen ska 

vara neutrala och agera med objektiv kunskap. 

 

• Kategorin för ”administration” kommer framförallt att svara på hur tjänstemännen 

beskriver sitt uppdrag med påverkansarbete i Bryssel, och om arbetet upplevs ha en 

inverkan på deras tjänstemannaroll. Administrationen, det vill säga tjänstemännen, har 

en självbild av att vara opolitiska och ska genomföra myndighetsutövning, som ej är 

relaterad till politiska aktiviteter. De är experter, som ska vara objektiva och ta fram 

neutral fakta. Eftersom tjänstemännen har som uppdrag att utföra påverkansarbete på 

EU-nivå, blir det en intressant spänning i relation till den weberianska 

förvaltningssystemet, i skillnaden mellan rollerna för politiker och tjänstemän. Vidare 

har tjänstemän en viss kontinuitet i verksamheten, där politiker inte alltid är 

heltidsanställda och där de kan lämna organisationen, på grund av ett majoritetsskifte 

eller annat uppdrag.   

Figur 5: Analysverktyg – Idealtyp för den weberianska tjänstemannarollen 

 

Tjänstemannarollen 

Idealtyp 

 

Weberianska tjänstemannarollen 

Idealtyp 

Den subnationella 

tjänstemannarollen 

i Bryssel 

 

Funktionsnorm 

• Myndighetsutövning (tillämpa lagar) – ej 

politiska aktiviteter  

• Genomförande i policyprocessen 

(förverkliga/implementera) 

• Fakta, objektiv, neutral 

 

Administration • Fakta, objektiv, neutral 
• Kontinuitet (är bland annat kvar i 

verksamheten under en längre tid) 
• Självbild: icke-politisk 

 

 

Lojalitetsnorm • Begränsat handlingsutrymme 

• Lojal och plikttrogen 

• Fakta, objektiv, neutral och opartisk 
 

 

Modellen är inspirerad av P O Norell (Norell 1989:45) 
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• Kategorin för lojalitetsnormen är kopplat till tjänstemännens handlingsutrymme i 

arbetet med påverkansarbete på EU-nivå. Enligt byråkratins förvaltningssystem ska 

tjänstemännens handlingsutrymme vara begränsat och tjänstemännen ska agera med en 

lojalitet, samt pliktkänsla gentemot sin funktion och de överordnande politikerna. 

Däremot krävs det ett visst handlingsutrymme, för att kunna genomföra 

påverkansarbete, men det krävs också en viss lojalitet och förtroende från politiken.  

 

4:5:1 Användning av typcitat  

 

I detta delavsnittet sker en förklaring och illustrering av hur typcitat, kommer att användas i 

uppsatsen, utifrån den insamlade intervjuempirin. Nedan sker en analysering relaterad till 

använda teorier och forskning, som denna studie stödjer sig på. Citaten speglar respondentens 

egna uppfattning om sitt arbete, samt sin omvärld i Bryssel, kopplat till hemmaorganisationen 

och sina politiker. Respondenten beskriver sitt agerade och den omgivning som de upplever, 

därmed skapas en bild av de krav som ställs på tjänstemännen i det arbete som de genomför i 

Bryssel. 

 

Men det är ju ändå så att i den svenska kontexten är det tänk att det är 

politiken som för den politiska diskussionen och tjänstemän levererar 

under lagar och för den underliggande diskussionen från respektive 

part. Sedan är det mer integrerat i och det är ju så EU fungerar --- du 

har en opolitisk kommission, men å andra sidan så leds den utav politisk 

utsedda, ofta politiker som är kommissionärer och dessutom är det när 

kommissionen uttalar att man är en mer politisk kommission än 

tidigare. Det är ju alltid så att det är ett otroligt politiskt spel och det finns 

olika politiska aktörer/inriktningar vilket gör att hela 

tjänstemannasystemet på ett annat sätt är politiskt i sig (IP1). 

 

 

Precis som Norell (1989) beskriver så har miljön och omgivningen en inverkan på 

tjänstemännens handlingar. De regionala tjänstemännen i Bryssel kommer i kontakt med bland 

annat EU-institutioner, vilket påverkar deras organisationsutformning, det vill säga hur 

tjänstemännens uppgifter ser ut och vilka aktivitetsmönster som utvecklas. I ovanstående citat 

beskriver respondenten, att den offentliga förvaltningen i en ”svensk kontext” är konstruerad 

på ett annat sätt, till skillnad mot hur EU-kontexten upplevs fungera. I den ”svenska kontexten” 

ska politiker föra den politiska diskussionen, medan tjänstemännen levererar under lagar och 

för den underliggande diskussionen. I Brysselkontexten är systemet utformat utefter den 

Europiska kommissionens normer, vilket innebär att tjänstemannasystemet upplevs vara 
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utformat annorlunda. Tjänstemannasystemet beskrivs vara mer politiskt i sig, där tjänstemän 

arbetar mer med politiken på EU-nivå, än tjänstemännen i Sverige.  

 

I ovanstående citat har meningar fetmarkerats. Detta innebär att meningen är viktiga för analys 

och innehåller värdeladdade ord, som enligt mig beskriver tjänstemannarollen, samt vilken 

kategori som citatet ska placeras under.  

 

4:5:2 Källkritik och generalisering  

 

För denna studie är det viktigt att poängtera att representationskontorens verksamhet, är 

uppbyggd på olika sätt. Detta innebär att kontoren har olika prioriteringar, samt politiska 

mandat i sitt arbete på EU-nivå. Eftersom uppsatsen framförallt fokuserar på hur tjänstemän 

arbetar med påverkansarbete i Bryssel, visar Lindhs (2017) studie att det finns olika attityder 

till hur kontoren väljer att hantera EU-relaterade frågor. Detta kan ha en implicit inverkan på 

hur regionkontoren bedriver sitt arbete i upload-dimensionen, det vill säga påverkansarbete. 

Göteborg Stad är känd som ett aktivt kontor, när det kommer till påverkansarbete och beskriver 

tydligt vikten av upload-aktiviteter i Bryssel, medan Region Värmland är lite mer försiktig i 

denna dimensionen (se ex: Lindh 2017:121). Eftersom uppsatsen är intresserad av att förstå den 

roll som tjänstemännen uppfattar i sitt arbete med påverkansarbete, blir kontor som är offensiva 

och aktiva, i detta påverkansarbete intressanta för studien. Andra implikationer, som kan ha en 

inverkan på den empiriska framställningen är att forskningsområdet kan upplevas som känsligt, 

speciellt då en del frågor berör tjänstemännens handlingsutrymme. Det kan upplevas lättare att 

svara utförligt på en forskningsfråga, som handlar konkret om arbetsuppgifter som sker 

dagligen, än frågor kopplat till handlingsutrymme och lojalitet från politiker. Därmed har 

respondenterna utlovats anonymitet, för att kunna skapa en diskussion med så öppna och ärliga 

svar möjligt.  

 

Utifrån ovanstående påverkningsvariabler är det svårt att ge en helt ”sann” bild av 

Brysselkontorens arbete och tjänstemannaroll. Detta är en problematik, som jag som forskare 

måste förhålla mig till. Utifrån studiens syfte kommer ändå en förståelse av tjänstemännen på 

Brysselkontor skapas utifrån en narrativ ansats, för att kunna förstå tjänstemannarollen i ett 

flernivåsystem. Studien drar slutsatsen utifrån en mer deduktiv ansats, vilket innebär att 

analysen utgår från en eller flera premisser, som kan anses vara sanna. Genom att dra logiska 

slutsatser som är logiskt sammanhängande, betraktas det som giltiga (se Thurén 2010:28; 
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Alvesson & Sköldberg 2008:55). Genom studiens explorativa angreppsätt kommer teorier, samt 

europeiseringsprocessen vara verktyg, för att identifiera uppfattningar och beskrivningar av 

tjänstemannarollen i ett flernivåsystem. Eftersom syftet med uppsatsen inte är hypotestestande, 

utan fokuserar på hur tjänstemännen själv uppfattar sin omvärld och sitt arbete i Bryssel. 

Studien har även en induktiv karaktär och gör en typ av ”generalisering” inom dess teoretiskt 

ramverk kopplat till den weberianska idealtypen. 
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5. Analys  

 

5:1 En berättande analys  

 

Analyskapitel kommer att analysera intervjuerna med hjälp av studiens teoretiska 

utgångspunkter, där citat kommer vara hjälpmedel för att svara på studiens forskningsfrågor.  

 

I det första avsnittet kommer en uppdelning av politikers och tjänstemäns uppgifter genomföras 

kopplat till den politiska organisationen. De tre uppdelningarna och kategorierna är: 

tjänstemäns funktionsnorm, administrativa uppdrag samt lojalitetsnorm, vilket kommer agera 

som måttstockar där typcitat ifrån intervjuerna placeras in. Vidare förs en diskussion och görs 

en jämförelse av respondenternas uppfattningar, samt beskrivningar i relation till den 

weberianska tjänstemannarollen. Den konstrueras med utgångspunkt i den weberianska 

förvaltningsmodellen och som tydligt beskriver skillnaden mellan politikers och tjänstemäns 

uppdrag samt roller. Under analysen kommer skillnader mellan den subnationella- och den 

weberianska tjänstemannarollen att tydliggöras, och lyftas fram genom att diskutera, samt 

analysera, vad som skiljer idealtyperna åt och varför. 

  

Uppsatsen har sin utgångspunkt i tjänstemännens berättelser, i dess uppfattningar och 

reflektioner om sitt arbete i Bryssel, vilket har en betydelse för hur roller konstrueras. Viktigt 

är att poängtera intervjupersonernas olika djupgående diskussioner i svaren av 

forskningsfrågorna, där vissa frågor uppmuntrar till mer detaljerat berättande än andra. Vid 

vissa frågor svarade en del intervjupersoner konkret på intervjufrågan, medan en annan svarade 

med en djupare diskussion och reflektion. Detta innebär att typcitaten som valts ut i analysen, 

inte är jämt fördelade mellan de fyra intervjupersonerna, vilket är ett medvetet val som gjort för 

att kunna skapa en bättre förståelse, som speglar tjänstemannarollen på ett djupare plan. 

Analysen blir därmed inte generaliserande för alla intervjupersoner i studien, utan strävar efter 

att skapa en berättelse av tjänstemännens uppfattningar kring sin roll och arbete i Bryssel. 

Vidare har vissa forskningsfrågor varit känsliga att svara på och har därmed påverkat 

materialets längd, samt innehåll inom de tre kategorierna (se kapitel 4:5:2 Källkritik och 

generalisering). Därmed kommer den empiriska framställningen och analysen inte kunna lägga 

lika stort utrymme och fokus på varje enskild kategori. Kategorin för lojalitetsnormen är 

därmed kortare i analysen, i dess relation till de resterande två kategorierna.   
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Analysen kommer att svara på nedanstående forskningsfrågor:  

 

1. Hur beskriver tjänstemännen på representationskontoren sitt uppdrag och sin funktion i 

Bryssel?  

 

2. Hur beskriver tjänstemännen sitt uppdrag med påverkansarbete i Bryssel? 

- Upplevs arbetet med påverkansarbete inom EU:s politiska dimension ha en 

inverkan på tjänstemannarollen?  

 

3. Hur upplever tjänstemännen sitt handlingsutrymme? 

 

 

5:2 En jämförande analys - tjänstemäns funktionsnorm 

 

I detta delavsnitt kommer jag att analysera tjänstemännens beskrivningar, samt deras 

uppfattningar om sitt eget uppdrag och funktion i Bryssel. Utifrån studiens använda teorier 

beskrivs funktionsnormen i policyprocessen, att politiker finns i inflödet och ägnar sig åt 

politiskt initiativtagande, samt politiska prioriteringar. Tjänstemännen ska bereda samt 

implementera besluten och agera som en neutral verkställare av dessa. Politikerna ska vara 

partilojala och vara aktiva beredare, där tjänstemännens uppgifter inom den politiska 

organisationen bör reduceras till att granska och verkställa. Tjänstemän bör användas i såväl 

beredningen som verkställighet, där politikerna inte ska uteslutas, men det är politikerna som 

sätter dessa gränser. Kortfattat ska tjänstemännen i Bryssel följa politikernas prioriteringar och 

visioner när det kommer till verksamhetens aktivitet i EU-frågor.  

 

Nedanstående delanalys kommer svara på frågan:  

 

Hur beskriver tjänstemännen på representationskontoren sitt uppdrag och sin funktion 

i Bryssel?  

 

5:2:1 Uppdrag i Bryssel -  download dimensionen 

  
Det sker politiska aktiviteter på överstatlig nivå som exempelvis lagstiftning som ställer krav 

på medlemsstaterna att anpassa sig – download-dimensionen. En effekt av download-

dimensionen är möjligheten till projektfinansiering och därmed kan det finnas fördelar för en 

region att följa EU:s olika sektorprogram och annan information som kan bidra till en regional 

utveckling. Kontorens uppdrag fokuserar därmed på att samla information och delge till 
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hemmaplan. 

  

--- Då måste man vara lyhörd gentemot att fånga upp saker här och 

vara lyhörd, då menar jag verkligen lyhörd. Vad är det som är viktigt 

för regionen och vad menar denna politikern eller tjänsteman? (IP3).  

 

Utifrån ovanstående citat beskrivs att tjänstemännen i Bryssel ska vara lyhörda och identifiera 

information, kopplat till aktuella frågor som är på gång i EU, men även lyssna in vad politikerna 

på hemmaplan tycker är viktigt för verksamhet. Alla fyra intervjupersoner beskriver att en av 

det viktigaste uppgifterna är omvärldsbevakning. Detta innebär att fånga upp information i 

Bryssel, kopplat till EU-frågor, som kan vara av intresse för hemmaorganisationen och dess 

utveckling. 

 

--- Det är ju omvärldsbevakningen som är väldigt specifik och som är 

väldigt tydlig här (IP3).  

 

Vidare beskriver en respondent i citatet nedan, att tjänstemännen i Bryssel ska vara ”ögon, öra, 

näsa och mun”, där de ska känna av Brysselkontexten. Utifrån deras kunskap om miljön och 

EU-kontexten, reflektera samt analysera om en fråga i den politiska diskussionen har en 

inverkan på hemmaorganisationen.   

 

Över lag måste vi hålla koll på vad det är som händer --- jag brukar säga 

att vi på något sätt är ögon, öra, näsa och mun i Bryssel för våra 

regioner. --- Men jag tror att det på något sätt är vår roll att ha lite näsa 

för vad som är på gång (IP1).  

 

 

Det finns ett ständigt politiskt spel i Bryssel och i EU-institutionerna som rör på sig, därmed 

måste tjänstemännen sätta sig in i denna kontext och arbeta strategiskt. Tjänstemännen måste 

även skapa sig en förståelse för EU:s politiska system, för att kunna agera i rätt tid och i rätt 

fas, vilket beskrivs i nedanstående citat. Vidare arbetar de med att upprätthålla kontakter och 

dialoger med aktörer samt tjänstemän på kommissionen, för att kunna genomföra aktiviteter, 

vid rätt tid och fas. Rowe (2011) menar att långsiktiga relationer och kontakter i Bryssel kan 

utnyttjas genom de efterföljande ”inside track” fördelarna, där tjänstemännen få information 

från dessa relationer och kontakter som de byggt upp i Bryssel.   
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Det är också en viktig insikt att man måste jobba strategiskt och ha en 

förståelse, men visst, man upprätthåller kontakter och dialoger, men 

det gäller att göra saker i rätt tid och i rätt fas, samt ha en liten 

förståelse för det strategiska spelet (IP1).  

 

Omvärldsbevakningen har i syfte att skapa ett försprång för hemmaorganisationen, där de så 

tidigt som möjligt kan bli aktiva inom EU:s beslutsprocesser och aktiviteter. Tjänstemännen 

ska agera som ett stöd för hemmaorganisationen i dess förståelse av EU, men även vara ett stöd 

i att hitta rätt kanaler för delaktighet. Då politiken sker i komplexa flernivåsystem på EU-nivå 

innebär detta att förtroendevalda, men även kollegor på hemmaplan, är beroende av 

tjänstemännens i Bryssel, för att hitta rätt kanaler att arbeta i.  

 

Det är ju så att Bryssel är unikt på ett sätt, men andra sidan är det svårt 

att följa hemifrån. Det är så otroligt många processer och ”lycka till” att 

gå in på kommissionens hemsida och hitta --- det är nästan helt omöjligt 

att komma rätt om man inte läser på rätt sätt. Det är ju vi som ska kunna 

göra det och hjälpa hemmaplan att hitta rätt (IP1).    

  

 

Hysing & Olsson (2012) samt Lind & Ivarsson Westberg (2011) beskriver att tjänstemän har 

en viktig roll i policyprocessen. Tjänstemännen har kompetens, erfarenhet och en kontinuerlig 

närvaro och därför har de en viktig roll, eftersom politiker inte alltid är heltidsanställda. För det 

första har de regionala tjänstemannen i Bryssel en betydande makt i initiativtagandet av 

policyprocesser, eftersom de ser vilken utveckling som sker i verksamheten och i dess relation 

till omvärlden och EU. När det kommer till policyprocessen på EU-nivå (eller 

handlingsinriktningen) har tjänstemännen i Bryssel en betydande initiativmakt, då de 

identifierar download-utmaningar i europeiseringsprocessen och återrapporterar informationen 

till sina medlemmar på hemmaplan. Därmed har tjänstemännen även ett stor inflytande gällande 

vad som prioriteras på dagordningen i EU-relaterade frågor. Genom tjänstemännens närvaro i 

Brysselkontexten har de i uppgift att följa de olika processerna på EU-nivå och använda sin 

kunskap om EU och hemmaorganisationen, för att analysera om en fråga bör lyftas på politisk 

nivå på hemmaplan. 

 

5:2:2 Den internationella strategin och policyprocessen – den horisontella dimensionen 

 

När det kommer till den sammanhållna positionen, det vill säga den horisontella-dimensionen 

av europeiseringsprocessen, så är avsikten att utveckla regionala prioriteringar och en politisk 

agenda i relation till utmaningar som beräknas komma från EU:s beslutsfattanden (Lindh 
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2016:95). För att kunna genomföra politiska aktiviteter i de vertikala dimensionerna, både när 

det kommer till download- eller upload-aktiviteter, krävs en analys av hur den horisontella 

dimensionen hanteras.  

 

Som diskuterats innan så är det politiker som sätter prioriteringar och visioner för den politiska 

verksamheten, därmed också prioriteringar för hur verksamheten ska arbeta. 

Representationskontoren i Bryssel har alla en strategi, för hur de ska arbeta med EU-relaterade 

frågor, där strategin lägger ett ramverk för vilka aktiviteter och områden som är viktiga för 

hemmaorganisationen. Detta sätter också vilket ramverket för tjänstemännens arbete i Bryssel. 

Två av kontoren beskriver att de har en styrelse som fastställer direktivet, vilket kontoren ska 

arbeta efter, men att tjänstemännen själva är en del i processen att ta fram direktivet/strategi.  

 

--- Men i verkligheten så är det vi själva som skriver fram det. Vi 

försöker tolka världen och verkligheten. Återigen är det bra att ha båda 

perspektiven och ha ett helikopterperspektiv. Kunna förstå EU-frågorna 

och någonstans ha en känsla, sedan kan man ju missa det och man kan inte 

jobba med allt (IP1).  

 

En respondent beskriver att de själva i realiteten skriver fram direktivet, även om det i teorin 

ska skrivas fram av politikerna. Genom att tjänstemännen befinner sig i Bryssel gör de 

tolkningar av världen och verkligheten, samt aktiviteter runt EU-institutionerna. Detta innebär 

att direktivet, kan skrivas fram så det ligger i rätt tid och fas, i relation till EU. Som tjänsteman 

är det viktigt med en känsla för vad som är relevant för huvudmännen, men även kunna göra 

en omtolkning och samordna i relation till EU. 

 

Fokus kommer utifrån kommissionens arbetsplan. Vi tittar var 

kommissionen står och om det berör hemmaplan. Och vilka av de frågorna 

berör oss mest. Vilka frågor ska bevakas, vilka frågor ska vi informera 

mer regelbundet om och vilka frågor ska vi påverka. Vi trattar ner det hela 

till ett par frågor som är av störst vikt. Styrelsen har tagit ett 

inriktningsbeslut för hela mandatperioden som säger vilka områden som 

vi ska arbeta med i Bryssel. --- Vi gör en första sållning --- så vi 

skickar arbetsprogrammet till dem och vårt förslag (IP2).  

 

 

Ett annat kontor beskriver att tjänstemännen i Bryssel gör en första sållning av EU-

kommissionens arbetsplan, som ligger till grund för framtagandet av direktivet. Sållningen 

innebär att områden som inte har någon beröring med den egna verksamhetens mål och 

arbetsfokus, sållas bort av tjänstemän på Brysselkontoret. I slutändan är det den politiska 
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styrelsen som tar ett beslut om de frågor som kontoret ska arbeta med, under den kommande 

perioden. Därmed har dessa tjänstemän en formuleringsmakt, då de påverkar den konkreta 

utformningen av ett politiskt beslut. Enligt Hysing & Olsson (2012) är det inte sällan som 

tjänstemännen är en del av att utforma, formulera och skriva fram de policyer som politiken 

sedan ska ta ett beslut om. Det finns även en tredje position, där en respondent beskriver att 

deras strategi är sammankopplad med hemmaorganisationens verksamhetsstrategi och att 

Brysselkontoret inte har en egen strategi, eftersom de ingår i en av avdelningarna på 

hemmaplan. Här är tjänstemännen på Brysselkontoret inte alls delaktiga i framtagandet av 

verksamhetsstrategin (IP3).  

 

För att kunna arbeta effektivt i Bryssel och med EU-relaterade frågor, behöver tjänstemännen 

ta sig en ”hyfsat fri roll” – även i relation till den politiska policyprocessen. 

 

--- Då måste man kunna ta den hyfsat fria rollen, för annars… Om 

man säger såhär – vi skulle hellre se att Brysselkontoret tog emot våra 

beställningar, istället för att vi kanske aktivt kan driva saker och ting 

--- Och idéen att politiken diskuterar och sedan utifrån politikens 

beställningar så tar vi tjänstemän fram någonting som då ska skickas 

till oss i Bryssel och att vi utför det. Den här världen och denna 

verkligheten fungerar ju inte på det sättet. För ofta vet man ju inte på 

hemmaplan vad det är som är på gång i Bryssel eller hur ska man ska 

tolka det. --- det är därför vi är här och att vi har den närheten – annars 

skulle man ju lägga ner kontoret (IP1). 

 

Kontoret existerar för att på plats och i närhet till EU-institutionerna göra tolkningar av 

Brysselarenan, med syfte att studera vad som är på gång och reflektera över vilken inverkan 

detta har på hemmaorganisationen. Tjänstemännen i Bryssel agerar i nätverk, där de snabbt får 

information om processer som är på gång i EU. Att kontoret enbart ska ta emot politiska 

beställningar, där tjänstemännen utför direktivet, upplevs inte fungera i arbetet med EU-frågor.   

 

--- Att vi då får en beställning och vi sedan går och levererar till någon 

här i Bryssel – det blir ingen trovärdighet mot mottagaren. För den 

beställningen vi levererar och det budskapet kanske är helt apart. 

--- Beroende på var frågan ligger i Bryssel, hur den ska tolkas, då är 

det klart att vi sitter och försöker omformulera den. Men återigen är 

det mycket samspel, bollande där vi har en nära dialog, där vi många 

gånger är både beställare och mottagare utav det som sker mot 

hemmaplan. Där måste politikerna förstå systemet och det är ju inte helt 

anpassat förstås till hur en byråkrati fungerar i ett politiskt 

styrsystem hemma (IP1).  
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En av tjänstemännen beskriver att den traditionella modellen för byråkratin, inte är anpassat till 

Brysselkontexten och till EU:s politiska styrsystem. Brysselkontorets tjänstemän är både 

beställare och mottagare i policyprocessen, utifrån det som sker på hemmaplan och har en nära 

dialog. När tjänstemännen tar beställningar från hemmaorganisationen, så gäller det att 

undersöka vart frågan ligger på EU-nivå, hur den ska tolkas, samt omformulera budskapet så 

att det inte ligger helt fel i tid och fas, när det levereras i in EU:s politiska system.  

 

Direktivet är allmänt och jag tror att för politiken passar det ganska 

bra just att ha det så. --- den mer konkreta ståndpunkter att inte ordern 

betyder någonting och bara för att det är en liten brödtext – för varje ord 

betyder någonting för oss. Omvärlden ser inte det, men någonstans 

betyder det någonting och det blir ganska tydligt för oss vad detta 

betyder när vi i nästa steg funderar på men hur ska vi då jobba och 

hur ska vi göra. Men det går inte att skriva in exakt det i direktivet, därför 

det kanske inte stämmer om två månader. Världen är så föränderlig och 

det dyker upp saker hela tiden, men det gäller att på något sätt veta detta 

och att ägarna är trygga med (IP1). 

 

Tjänstemännens expertis är att läsa av Brysselkontexten, samt att förstå hur EU:s policyprocess 

fungerar. Som citatet illustrerar ovan, är direktivet från två kontor ganska allmänt hållna. Här 

poängteras, att innehållet och orden betyder något för tjänstemännen i ett internationellt 

sammanhang. Det upplevs att det inte fungerar att arbeta efter ett direktiv som är framskrivet 

till punkt och prick, eftersom EU-världen är ständigt föränderlig och dynamisk, där kan dyka 

upp processer, samt frågor som är av vikt för hemmaorganisationen. Det gäller att vara 

anpassningsbar till EU:s flexibla miljön, även som offentlig förvaltning. Tjänstemännens 

uppgift blir att tolka om en download-utmaning har en inverkan på hemmaorganisationen och 

utifrån detta ha möjligheten att arbeta ganska flexibelt för att hantera frågan.   

 

För att svara på forskningsfrågan:  

 

Hur beskriver tjänstemännen på representationskontoren sitt uppdrag och sin funktion 

i Bryssel?  

 

 

I denna delanalys har vi befunnit oss i download-dimensionen, vilket i högre grad är en uppgift 

för tjänstemän i förvaltningen enligt Lindh (2017:191). Tjänstemännens uppdrag i Bryssel är 

att genomföra omvärldsbevakning, intressebevakning och att upprätthålla kontakter och 

dialoger på Brysselarenan, för att identifiera information till hemmaorganisationen. De ska 

även assistera hemmaorganisationen, att hitta rätt kanaler att arbeta i. Uppdraget innefattar att 



 53 

vara lyhörd och att känna av Brysselkontexten samt EU:s processer (vara ögon, öron, näsa och 

mun), men även att vara lyhörda för vad hemmaplan har för vision och prioriteringar. I relation 

till den weberianska förvaltningsmodellen ska tjänstemännen bereda och verkställa politiska 

mål och prioriteringar, där politikerna sätter upp mål och inriktning.   

 

Det som skiljer den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel från den weberianska idealtypen 

i denna dimension, är att några respondenter i olika grad har inflytande i framtagningen av 

kontorets strategi. Det vill säga, tjänstemännen har formuleringsmakten, där de är del av 

utformningen av ett politiskt beslut, genom att lyfter fram vilka prioriterade frågor och områden 

som Brysselkontoret ska arbeta med i relation till EU. Vissa representationskontors strategi 

beskrivs som allmänna och öppna, med syfte att passa in i den dynamik och de processer av 

nya frågor som kan dyka upp på EU-nivå (download-utmaningar).  

 

Det finns tre olika ”positioner” angående tjänstemännens delaktighet i framtagandet av mål och 

prioriteringar i Brysselkontorets direktiv/strategi:  

 

• Tjänstemännen tar i realiteten fram sitt eget direktiv som ska godkännas av 

politiken.  

• Tjänstemännen gör en första sållning av möjliga prioriteringar i direktivet. 

• Tjänstemännen är inte delaktiga överhuvudtaget i framtagandet av direktivet.  

 

Detta visar att en del kontor och dess tjänstemän har ett inflytande i framtagandet av kontorets 

direktiv i Bryssel och att de sätter upp egna mål och prioriteringar för verksamheten. Politikerna 

har den avgörande åsikten, utifrån att de måste godkänna direktivet.  

  

Vidare upplevs EU-systemet inte vara helt anpassat till ett traditionella politiskt styrsystem. 

Detta synliggörs då tjänstemännen upplever sig själva som både beställare och mottagare i 

policyprocessen. Tjänstemännen läser av EU-nivå och tolkar om en fråga eller process har en 

inverkan på hemmaorganisationen. Detta gör att tjänstemännen även blir beställare, då de 

informerar hemmaorganisationen, att de måste reagera eller om tjänstemännen i Bryssel måste 

ha mer resurser för att kunna agera. Tjänstemännen har fortfarande funktionen som mottagare 

utav politiska direktiv och processer på hemmaplan, som ska in i EU. När tjänstemännen tar 

emot beställningar från hemmaorganisationen är uppdraget att undersöka vart frågan ligger på 

EU-nivå, tolka frågan och göra en omformulering så att budskapet kan levereras in i EU:s 
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politiska system, i rätt fas och rätt tid. Därmed är det inte heller helt lätt för tjänstemännen att 

implementera besluten enligt politikernas exakta önskan, det vill säga att agera som neutrala 

verkställare. Tjänstemännen i Bryssel kan i vissa fall göra omformuleringar i budskapet för att 

det ska passa in i EU-systemets förhandlingsprocess, men politikerna är delaktiga med en 

ständig dialog.  

 

 

 

 

I idealtypen för den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel, har punkter fetmarkerats för att 

tydliggöra skillnaderna i relation till den weberianska tjänstemannarollen. Dessa aspekter 

skiljer sig mellan kontoren, eftersom de fyra respondenter inte har samma uppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Slutsats - Idealtypen för tjänstemännens funktionsnorm i Bryssel 

 

Tjänstemannarollen 

Idealtyp 

Baserad på den weberianska 

tjänstemannarollen 

 

Idealtyp 

Den subnationella 

tjänstemannarollen i 

Bryssel 

 

Funktionsnorm 

• Myndighetsutövning (tillämpa lagar) – 

ej politiska aktiviteter  

• Genomförande i policyprocessen 

(förverkliga/implementera) 

• Fakta, objektiv, neutral 

• Förmedlare 

• Omvärldsbevakning, 

intressebevakning 

• Genomförare och 

beställare  

• Formuleringsmakt av 

politiska beslut i 

olika grad 

• Myndighetsutövning: 

Omvärldsvakning – 

ögon, öron, näsa och 

mun, samt agera stöd 

för 

hemmaorganisationen  



 55 

5:3 En jämförande analys – tjänstemännens administrativa uppdrag 

 

Kategorin för tjänstemännens administrativa uppdrag kommer att svara på hur tjänstemännen 

beskriver sitt uppdrag med påverkansarbete i Bryssel och om arbetet upplevs ha en inverkan på 

deras tjänstemannaroll. I den teoretiska världen och i den så kallade politisk-administrativa 

dikotomin, så finns det en tydlig uppdelning mellan politiker och tjänstemäns arbete, med en 

politisk kontroll av tjänstemännen. Politikers uppgift är att tala från talarstolen och ge uttryck 

för sina åsikter, samt ta ställning i olika offentliga frågor. Tjänstemän ska agera inom en 

sakfråga eller konsensussökande politik. Vidare har de inte ett politiskt agerande i traditionell 

mening, såsom att vara utåtriktade med en argumenterade stil. Administrationen har en självbild 

av att vara opolitiska och ska genomföra myndighetsutövning, som är ej är relaterad till 

politiska aktiviteter, där tjänstemännen agerar som objektiva experter som bidrar med 

neutralfakta.  

 

Eftersom tjänstemännen i Bryssel har ett uppdrag att utföra påverkansarbete blir det en 

intressant spänning i relation mellan rollerna som politiker och tjänstemän, i det weberianska 

förvaltningssystemet. Vidare har tjänstemännen en viss kontinuitet i verksamheten, medan 

politiker inte alltid är heltidsanställda eller kan tvingas lämna på grund av ett majoritetsskifte 

eller annat uppdrag.   

 

För att kunna svara på nedanstående forskningsfråga ligger fokus på den upload-orienterade 

positionen med ett påverkansfokuserat förhållningsätt.  

 

Hur beskriver tjänstemännen sin roll och sitt uppdrag med påverkansarbete i Bryssel? 

- Upplevs arbetet med påverkansarbete inom EU:s politiska dimension ha en 

inverkan på tjänstemannarollen?  

 

  

Citaten kommer att spegla hur tjänstemännen beskriver sitt uppdrag med lobbyarbete i Bryssel, 

vad som krävs, men även om respondenterna upplever att uppdraget har en inverkan på deras 

tjänstemannaroll.  
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5:3:1 Tjänstemännen i Bryssel - Generalister men ändå specialister 

 

Men det är ju experten hemifrån som har sakkunskapen egentligen. 

Jag kan prata biogaskvalitetsstandard till en viss nivå, men om vi 

verkligen ska förklara vad det är vi gör på vår anläggning, då behöver vi 

någon som kan atomerna och detaljerna i det hela. Det gör inte jag. Vi är 

generalister och vi är förmedlare, vi förmedlar kunskap hemifrån till 

EU-insitutionerna och vi förmedlar kunskap om vad EU 

institutionerna vill, in i hemapparaten. Så det är en 

informationsfördelar roll. --- Så vi har en förmedlande roll här, en 

förmedlande roll åt båda hållen kan man säga (IP2).  

 

Alla de fyra tjänstemän som intervjuas beskriver att de är generalister och att specialisterna på 

specifika sakområden är deras kollegor på hemmaplan. Det uppdrag som tjänstemännen har i 

Bryssel är att förmedla kunskap hemifrån till EU-institutionerna, men också att förmedla 

kunskap om vad EU-institutionerna vill ha in i hemmaapparaten – det vill säga en 

informationsförmedlarroll åt både hållen.  

 

--- Vi jobbar med alla frågor här. Det är ju dels för att vi har alla frågor 

på vårt bord. Vi brukar säga, man måste vara väldigt mycket allätare 

och man blir ju väldigt kunnig - Man blir lite kunnig och om mycket, 

därför är vi inte specialister (IP3).  

 

Tjänstemännen koordinerar sitt arbeta genom att dela upp sakområden mellan kollegorna på 

representationskontoret, där medarbetarna är ansvariga för olika områden. En respondent 

beskriver att de jobbar med specifika frågor som ligger inom direktivet, medan ett annat 

regionkontor i Bryssel hanterar alla frågorna kopplat till regional utveckling. Detta innebär att 

tjänstemännen beskriver sig som ”allätare” och att de är lite kunniga om mycket. 

Huvuduppgiften är att bevaka hemmaorganisationens specifika fokusområden på EU-nivå och 

därmed blir de inte specialister, utan har fokus på alla de frågor som är av prioritet för 

hemmaplan på EU-nivå.  

 

--- Vi är ganska engagerade i dessa EU-processerna, sedan är det inte vi 

som äger frågan, men man tar in expertkunskapen. Och det är vår expertis 

– vi är generalister men vi har den expertisen att vi förstår systemet 

och förstår processerna i EU, samt förstår hur man argumenterar.    

--- att översätta EU:s dokument även om det är skrivna på svenska till 

kommunal verksamhet (IP2). 

 

Den expertis som tjänstemän i Bryssel har, är att de förstår EU-systemet samt dessa processer, 

men de har även kunskap för hur man argumenterar för att få resultat på EU-nivå. På europeisk 
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nivå är det många frågor som är aktiva, därmed är det viktigt att ha möjlighet att snabbt kunna 

checka av med experterna på hemmaplan, för att få information om det är aktuellt att jobba 

vidare med eller ej.  

 

På något sätt har man en helikoptersyn och har en förståelse för det 

större. --- men det är bra att ha en politisk förståelse och gärna ha 

jobbat i en politisk kontext för att förstå både hur politik fungerar, men 

också kunna läsa Brysselmiljön (IP1).  

 

En viktig kompetens hos tjänstemännen är att skapa sig en förståelse för det större i en 

internationell kontext, men det är också viktigt att förstå den politiska kontexten på hemmaplan, 

samt kunna läsa av prioriterade frågor i Brysselmiljön. Det finns ständigt processer som pågår 

i Bryssel, därmed är det viktigt att som tjänsteman i Bryssel, kunna sätta sig in i denna kontext, 

samt att få deras politiker att förstå att det är i Bryssel som de viktiga frågorna rör sig. Det gäller 

att göra saker i rätt tid och i rätt fas, samt ha en förståelse för det strategiska spelet (IP1). 

 

Eftersom tjänstemännen i Bryssel inte är specialister, utan generalister, så är Brysselkontoret 

väldigt beroende av sina kollegor på hemmaplan, vilket nedanstående citat speglar:  

 

--- därför är vi ju väldigt beroende av våra kollegor hemma, men 

arbetssättet är ju väldigt olikt. Dels för att vi måste kunna saker väldigt 

brett i Bryssel och det innebär att man måste sätta sig in i saker väldigt 

snabbt. Det kan kanske vara så hemma också. Sedan tror jag, åtminstone 

för min del, så har ju jag säkert lite mer friare händer. Jag måste vara 

öppen för mycket– vi är dem som lyssnar av och snarare vänder det och 

säger – ska vi jobba med detta? Även om vi jobbar väldigt mycket på 

uppdrag (IP3).  

 

Detta beroende innebär att tjänstemännen i Bryssel måste bygga upp en kännedom som sina 

egna kollegor på hemmaplan. Det är viktigt att förstå hur hemmaorganisationen fungerar och 

vem som jobbar med de olika sakområdena, för att snabbt kunna ta kontakt om en fråga dyker 

upp i Bryssel. Eftersom tjänstemännen geografiskt sitter långt ifrån sina kollegor, gäller det att 

bygga upp ett nätverk, även på hemmaplan. I ovanstående citat upplever en respondent att man 

har ”lite friare händer” i Bryssel, än kollegorna på hemmaplan, just på grund av distansen.  

 

--- Det finns ju de kollegor som vi inte har jobbat med lika mycket och 

som inte alls tänker på att de har kollegor i Bryssel. Men det tar ju tid. Det 

är ju minst lika viktigt för oss att bygga upp den kännedomen om våra 

egna kollegor och om att vi finns – att de har kollegor i Bryssel. Det tar 

minst lika mycket tid här som att bygga upp ett nätverk på 

hemmaplan (IP3). 
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Tjänstemännen som intervjuas har erfarenhet och har jobbat länge inom sin verksamhet och har 

ett nätverk på hemmaplan. Detta är en viktig för att kunna göra ett framgångsrikt arbete i 

Bryssel. I början av yrkeskarriären som tjänsteman i Bryssel, var huvudfokus uppbygganden 

av kännedomen om sina kollegor och politiker i hemmaplan. En av respondenterna beskriver 

att hen åkte hem varannan vecka, där det idag finns ett etablerat nätverk och att tjänstemannen 

har kännedom om alla direktörer och sina kolleger, på de olika på förvaltningarna.  

 

Jag fick ju jobbet på Brysselkontoret en gång i tiden för att jag kunde 

Bryssel och institutionerna sedan 6 år tillbaka. Fast jag hade ingen aning 

om hur hemmaorganisationen fungerade. Så i början åkte jag ju hem 

varannan vecka och byggde nätverk hemma. Idag har jag ju de 

nätverken hemma också, med alla direktörer för alla förvaltningar 

och tjänstemän – speciellt de tjänstemän som sitter på klimatenheten på 

miljöförvaltningen. De jobbar jättemycket internationellt (IP4).  

 

5:3:2 Lobbyverksamhet i Bryssel – upload-dimensionen 

 

Jag gör påverkansarbete, intressebevakning och den kommunikativa 

delen av de som vi sysslar med här. Det är inte bara jag utan alla 

regionkontors representanter är någon form av lobbyist. Vi är ju 

utsända för att påverka och samla information. Samt att sprida 

kunskap och information om vår uppdragsgivare och det vi jobbar 

med i vår hemmaorganisation. Det är ju definitionen av en lobbyist 

(IP4).  

 

I ovanstående citat beskrivs att alla tjänstemän på regionkontoren i Bryssel är någon form av 

lobbyist. Uppdragen innefattar att påverka, samla information och sprida kunskap, samt 

information till hemmaorganisationen och tjänstemannens uppdragsgivare.  

 

Som diskuterats (se kap. 4:5:2 Källkritik och generalisering) finns det olika syn mellan 

tjänstemännen gällande vad begreppet ”påverkansarbete” innefattar, samt hur det definieras. 

Lindh (2013;2017) beskriver att det finns tre typer av upload-aktiviteter, där två stycken av 

aktiviteterna blir viktiga. En av aktiviteterna handlar om att synliggöra regionen i EU-

sammanhanget, vilket kan förbättra förutsättningarna och utvecklingsarbetet på hemmaplan. En 

respondent menar att syftet med att bjuda in kommissionen och aktörer till event är att visa upp 

vad representationskontoret gör, samt synliggöra olika aktivitet på hemmaplan. Det handlar 

även om att sätta regionen på kartan.  

 

--- Men för vår del så handlar det om att visa upp det vi gör i regionen 

inom ett specifikt område. I det sammanhanget bjuder vi alltid in en talare 

från kommissionen som jobbar med frågan --- så är det för att visa för 
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dem vad vi gör och att vi vill ha input om vad det är som händer just inom 

det området --- det handlar om att sätta regionen på kartan (IP3).  

 

Ytterligare en aktivitet för lobbyarbete, enligt Lindh, är att göra direkta eller indirekta 

påverkansförsök i EU:s beslutsprocesser och mot beslutsfattare i EU (Lindh 2017:84). När 

representationskontoret har event eller konferenser bjuds viktiga talare in till panel, med 

anledning att de har en viktig påverkansfråga på sitt bord.  

 

Jag brukar säga att anledningen till att ha seminarium är att det är kul om 

det kommer folk, men det är ju de som sitter i panelen som man vill åt. 

--- Sättet att påverka den processen är ju att tala om hur vi ser på 

det, hur vi tolkar frågorna och ger våra underlag som mottagaren kan 

ta emot. Då är ju ett seminarium dels ett redskap att bjuda in talare där de 

får berätta sitt. Samtidigt sätta ihop seminariet så att talarna hinner få med 

de viktigaste huvudbudskapen (IP1).  

 

Event och seminarium är viktiga redskap för påverkansarbete, men utvecklar även en långsiktig 

process som ger anledning att inför seminarium ha kontakt med talarna och att diskutera kring 

ämnet. Syfte är att lyfta fram sitt perspektiv för att sedan följa upp med de viktiga talarna i olika 

sammanhang (IP1).  

 

Nedanstående synliggörs två upload-relaterade aktiviteter som kan definieras som 

påverkansarbete av tjänstemännen i Brysselkontoren: 

 

• Direkta eller indirekta påverkansförsök riktade mot EU:s beslutsprocess och mot 

beslutsfattare i EU.  

 

• Övergripande aktiviteter där syftet är att synliggöra regionen i ett EU-sammanhang som 

kan förbättra förutsättningarna, för att till exempel finna projektpartners etc.  

 

I denna analys synliggörs olikheterna kring hur regionkontoren och tjänstemännen arbetar med 

påverkansarbete, vilket också bekräftar Lindhs teori.   

 

Vidare är det representationskontoren och dess tjänstemän som håller i kontakten, samt i 

relationer med andra aktörer på EU-nivå. Målet är att hela tiden hålla dörrar öppna och se till 

att det är möjligt att diskutera frågor på ett naturligt sätt.  

 



 60 

Jag håller i relationerna tillsammans med Köpenhamn och Hamburgs 

kontoren. Vi håller i relationen med personer i transportutskottet i 

parlamentet och med personer på kommissionen som vi kan träffa lite när 

som helst – och säga hej, ska vi ta en kaffe och snacka lite metro idag? 

Det är ju för att hela tiden se till att dörren är öppen, så när vi säger 

att nu har vi personer från dessa städer och de kommer till Bryssel nästa 

vecka. Vi vill gärna sitta ner och titta på – så här ser förordningarna ut. 

Detta fungerar inte för oss, utan är det möjligt att få till en ändring? (IP4). 

 

En av respondenterna beskriver att det politiska spelet inkluderar olika aktörer, vilket gör att 

hela tjänstemannasystemet är politiskt i sig.  

  

--- I denna miljön så kommer politiker från Sverige och träffar 

tjänstemän här i Bryssel. Politikerna och tjänstemännen blir då på 

jämbördiga planhalvor för att de diskuterar politik. Det är en 

balansgång. Det är på grund av att det ska bara ett förhandlingsmaskineri 

– ett maskineri som ska mala ihop alla dessa olika uppfattningar (IP1). 

 

Den regionala nivån är allt mer aktiva inom den politiska diskussionen och debatten i EU, där 

kommissionens tjänstemän ofta möter politiker från den regionala nivån. Vilket skapar 

möjlighet att inkludera åsikter i det politiska förhandlingsmaskineriet. Teoretiskt sett är det 

politiker som ska föra talan i politiska frågor, men Brysselmiljön skapar nya spelregler, där 

tjänstemän blir en del av det politiska spelet, samt där politiker och tjänstemän agerar på samma 

spelfält. 

 

En av uppgifterna som tjänstemännen förväntas göra är omvärldsbevakning, vilket innebär att 

delta på den politiska arenan, men även att stötta hemmaorganisationen i ”korridorsnacket” för 

att få en uppfattning om vad som ligger bakom agendorna, samt kartlägga vilka aktörer som är 

aktiva i en fråga på EU-nivå. Ytterligare beskrivs att representationskontoren har börjat ändra 

fokus och arbetar mer med den upload-orienterade positionen och att projektutveckling är något 

som inte görs på Brysselkontoret. Detta gäller inte alla Brysselkontor eftersom flera 

regionkontor fortfarande stöttar sina medlemmar med projektansökningar.   

 

Vi sedan tidigare ett omvärldsbevakningsansvar för alla förvaltningar 

och bolag. Utifrån deras egna verksamhet så har de ett ansvar att förstå 

vad som händer i omvärlden och vad som påverkar dem. --- vi kan 

hjälpa till med korridorsnacket för att förstå vad som ligger bakom 

agendorna, vilka aktörer som är aktiva i en viss fråga – så vi kan sätta rätt 

strategi om vi vill påverka EU i en viss fråga. Det är där vi kommer in. 

Vi lägger stort fokus på påverkansarbete och det är därför vi är här, 

inte för att skriva projektansökningar. Det kan man göra på hemmaplan 
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(IP2).   

 

 

En respondent beskriver att de första åren fokuserade mer på EU-finansiering, vilket innebar 

att stötta medlemmarna i framskrivningen av projektansökningar och att hitta partners. Fokus 

har ändrats och projektansökningarna sker huvudsakligen på hemmaplan och tjänstemännen i 

Bryssel arbetar mer fokuserat med påverkansarbete.  

 

Det synliggörs att tjänstemännen och regionkontoren har olika uppfattningar, samt 

prioriteringar, av vilket regionalt handlade som bör eftersträvas. En download-orienterad 

position menar att projektutvecklingen är den viktigaste för verksamheten, men den andra 

positionen, en upload-orienterad position, tonar ner download-orienterade aktiviteter. Detta till 

förmån för ett regionalt handlande, som lägger vikt på att driva regionala frågor, genom att 

lobba för ett territoriellt aggregerar intresse i EU (Lindh 2017).  

 

Verksamheten har ju utvecklats. Från början --- så var det extremt 

fokuserat på EU-finansiering – det vill säga att hitta finansiärer och att 

jobba med ett fåtal policyer. De första åren jobbade jag intensivt med att 

hjälpa kollegor att skriva projekt och hitta partners. ---  tittar man då i 

backspegeln sedan 20 år tillbaka i tiden så teoretiskt sett så fanns det 

1000-tals projektledare i hemorganisationen som idag hade drivit EU-

projekt (IP4). 

 

De första två, tre åren så var jag nog mer tjänstemannafokuserad. Denna 

dimensionen kopplat till politikerna utvecklades också med tiden och 

politikerna var inte lika aktiva internationellt för 15 - 20 år sedan (IP4).  

 

I citaten ovan beskriver en tjänsteman sin upplevelse av att tjänstemannarollen har förändrats 

något, då den politiska dimensionen har utvecklats över tid. Det beskrivs att politikerna inte var 

lika aktiva på den internationella nivån för ett antal år sedan, men har nu fått en mer 

framträdande roll. Detta genom att vara mer aktiva i nätverk på den internationella arenan. 

Respondenten poängterar att rollen fortfarande är sig lik, men att den har utvidgats i om med 

att politikernas roll har förändrats över tid (IP4).   

 

Lindh (2017) beskriver en ”mognads”-metafor, vilket innebär att aktiva regioner och 

kommuner skaffar sig erfarenhet av att hantera EU-frågor, men även att regionalt handlande 

”mognar över tid och att man blivit bättre på att hantera EU-frågor.  

I och med att regioner och städer har blivit mer erfarna av att hantera EU-relaterade frågor, 
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innebär detta också att rollerna i internationellt arbete förändras. Det finns ett nytt perspektiv, 

där påverkansarbete är ett viktigt instrument för att minska graden av ”misfit”, men detta kräver 

också att det finns en regional agenda och ett påverkansmandat, från den politiska nivån för att 

tjänstemän ska kunna utföra denna aktivitet.  

 

Flernivåpolitiken har drivit upp beslutstempot och det är många processer på samma gång, 

vilket kan vara en nackdel för politiker i beslutsförsamlingar. Politiker är inte heller alltid 

heltidsanställda, vilket gör att tjänstemän få en viktig roll på grund av deras kontinuerliga 

närvaro i verksamheten, samt möjligheten att kunna agera i flernivåsystem. En respondent 

menar att tjänstemännen i Bryssel inte alltid kan räkna med att deras politiker har möjlighet att 

delta på möten och seminarium.  

 

--- Idealfallet är ju att styrelsens ordförande åker ner till Bryssel. 

Men det är inte så ofta vi klarar av det för styrelsens ordförande har ett 

annat jobb också. ---  Det innebär att vi kan inte alltid kan räkna med 

att politiker är beredda att åka ner och då får ju vi ta mötena och täcka 

upp för dem (IP2).  

 

Detta innebär att tjänstemännen i Bryssel får täcka upp på de möten som deras politiker inte har 

möjlighet att delta på. Tjänstemännen assisterar i representationen av organisationen för 

nyckelpersoner, intressenter, samt på möten med tjänstemän från kommissionen i Bryssel.  

 

Vi jobbar ju med påverkansarbete och det innebär vi är mycket mer i den 

politiska världen än vad en tjänsteman på hemmaplan, även om de 

jobbar i en politisk kontext. På något sätt är vi mycket mer ett uttalat 

politiskt språkrör mot aktörer här (IP1). 

 

En av respondenterna menar att påverkansarbete innebär att de befinner sig mer i den politiska 

världen än en tjänsteman på hemmaplan, trots att deras kollegor jobbar i en politisk kontext. 

Kontoret och dess tjänstemän beskriver sig som ett uttalat politiskt språkrör, mot aktörer i 

Brysselkontexten. I den svenska kontexten så är det tänkt att politiker för den politiska 

diskussionen, där den politiska ledningens uppgift är att genomföra påverkansarbete, med syfte 

att minska graden av misfit mellan de regionalt intresset och download-dimensionens 

utmaningar. Tjänstemän ska leverera under lagar och föra den underliggande diskussionen, 

medan politiken ska driva de politiska processerna. Analysen synliggör att uppdraget även 

inkluderar tjänstemännen i Bryssel. I en multilevel governance kontext är det tjänstemännen 
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som utövar lobbyarbete till en stor majoritet, då politikerna inte alltid har möjlighet att delta på 

EU:s politiska arena. En respondent upplever att de befinner sig i gränslandet mellan politik 

och administration, eftersom de är lobbyister, men att de ingår i den demokratiska 

infrastrukturen.  

 

--- Det är viktigt med insikten att vi befinner oss i detta gränslandet. 

Samtidigt som vi är lobbyister är vi en del av den demokratiska 

infrastrukturen. Det vill säga, vi är inte bara en extern aktör som vill 

gynna ett visst intresse som exempelvis ett enskilt företag. --- då är det 

viktigt med insikten om - vad är en tjänsteman och dess 

tjänstemannaroll?  Så att man inte glider iväg någonstans och börjar 

bli en fräck lobbyist --- Varför gör vi detta? Insikten och vikten av en 

förankring till våra aktörer på hemmaplan (IP1).  

 

Tjänstemännen poängterar vikten av att ha en politisk förankring på hemmaplan, på grund av 

de befinner sig inom den demokratiska infrastrukturen. Därför är det viktigt att tjänstemännen 

reflekterar över vad som sägs och görs i Bryssel.  

 

--- Det vi gör som är lite speciellt är att vi jobbar med politiska frågor. 

Förra styrelseordförande kallade den alltid ”den mest politiska, 

opolitiska tjänstemannen” vi har. Det ligger något i det eftersom vi är 

inne och petar i politik, men vi gör det utifrån vad styrelsen tycker. -

-- Sedan jobbar vi med kommissionens tjänstemän, men vi har ju en roll 

som går in i den politiska sfären på ett annat sätt än vad det kanske 

gör på hemmaplan. Det är nödvändigt för att kunna påverka. --- Det 

ideala är ju att styrelsens ordförande åker ner till Bryssel (IP2). 

  

 

Tjänstemännen har förståelsen att deras roll ingår i den demokratiska strukturen, men att 

påverkansuppdraget liknar en politikers. Därför är det viktigt att hålla en legitim roll i sitt arbete 

i Bryssel, samt att inte agera utanför sina befogenheter. En respondent menar att tjänstemännen 

i Bryssel, med uppdraget att påverka, är inne och petar i politiken, vilket är nödvändigt för att 

kunna genomföra påverkansarbete. Däremot görs detta alltid utifrån vad deras styrelse anser. 

 

 

En intressant formulering som en styrelseordförande gjorde av tjänstemännen i Bryssel, är att 

de både är politiska och opolitiska. Detta utifrån att tjänstemännen har en roll som går in i den 

politiska sfären, på ett annat sätt än vad tjänstemän på hemmaplan gör. Som nämnts innan är 

detta på grund av att politikerna inte alltid har möjlighet att resa till Bryssel och delta på viktiga 

möten, utan tjänstemännen agerar som en politisk förlängd arm, i och med representationen av 

sina politiker i EU:s förhandlingssystem. Tjänstemännen blir en länk mellan den lokala- och 



 64 

europeiska politiken, för att skjuta in hemmaorganisationens perspektiv i förhandlingarna.  

 

Thedvall (2007) beskriver eurokrater som arbetar i EU-institutioner och den dubbla roll som 

upplevs, i och med att de är nationella representanter, men även en medlem i en expertgrupp på 

EU-nivå. De regionala tjänstemännen kan upplevas ha en dubbel roll i den mening att de tillhör 

det weberianska förvaltningssystemet, men utför lobbyarbete, som enligt den weberianska 

tjänstemannarollen tillhör politikerns uppdrag. Här kan dras en parallell till Thedvalls 

påstående, det vill säga att tjänstemännens expertis blir problematisk inom ramen för EU. 

Tjänstemännen använder sin expertis i dess förståelse av EU:s beslutsprocesser, samt har 

kunskap hur de ska argumentera i Brysselmiljöns politiska dimension, för att kunna föra in 

hemmaorganisations och politikernas politiska argumentation i Bryssel (Thedvall 2007:164f). 

Tjänstemännen i denna studie ser sig själva som experter på EU:s beslutsprocesser, vilket kan 

ses som problematiskt, då deras arbete politiseras utifrån uppdraget att genomföra 

påverkansarbete. De är både teknokrater och politiker genom att agera som politiker, men med 

förståelse att de ingår i idealet för den weberianska stilens byråkrati.    

 

En av respondenterna beskriver att en del politiker inom hemmaorganisationen och dess 

medlemmar kan vara obekväma i att befinna sig i en internationell miljö. Det kan handla om 

att diskutera på engelska, men även att politikerna inte förstår det politiska spelet på europeisk 

nivå. Regionala och lokala politiker som utgår ifrån sina egna utgångspunkter, samt 

prioriteringar i en internationell kontext kan bli missförstådda. Det gäller att förstå att EU i 

slutändan inte är intresserade av just den politikerns kommun eller region, utan det gäller att 

sätta in det i ett större sammanhang (IP1).  

 

Med det sagt, så blir det en helt annan roll som tjänsteman här, att man 

verkligen är en förlängd arm för regionala politiker in i detta 

förhandlingssystemet på olika sätt. ---  Det är ju en politisk 

diskussion/debatt. Jag brukar säga att vi är en del av den demokratiska 

infrastrukturen, men på något sätt så är vi en del av länken mellan 

den lokala politiken och EU politiken som sammantaget ändå för det 

som blir slutförslaget och beslut som ska fungera för alla 28 länder. Det 

gäller att göra sin röst hörd och göra det tidigt (IP1).  

 

 

Därmed är det viktigt att tjänstemännen på representationskontoren i Bryssel har det förtroendet 

att förmedla denna bild löpnande in i den politiska dimensionen på EU-nivå. Politikerna för 

Brysselkontoret tar fram en position, men det är tjänstemännen som känner av det politiska 
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spelet i Bryssel och arbetar för att sälja status för mötet, samt har en roll i att förmedla budskapet 

rätt. Det gäller att känna in det politiska spelet och föra in sina politiska preferenser i rätt tid. 

Därmed blir tjänstemännen en förlängd arm av sina politiker in i det europeiska 

förhandlingssystemet. Utifrån denna diskussion nämns även att denna tjänstemannaroll skiljer 

sig ifrån hemmaplan. Det är en annan värld, där alla preferenser ska mixas ihop av många olika 

politiska system, samt kontexter. Därför är viktigt att tjänstemännen ha en ganska fristående 

roll, men att hela tiden ha vetskap om vart de tillhör (IP1).  

 

Folk är tillgängliga i Bryssel men de har begränsat med tid, så det gäller 

att nyttja den tiden du kan få. Att bara skaka hand är inte aktuellt längre, 

utan du måste ha något att säga. Så vi måste ha en agenda och det 

innebär, det kommer vi alltid tillbaka till, att du måste ha en tydlig 

agenda hemifrån. Annars kan du inte jobba framgångsrikt här (IP1). 

 

 

För att kunna genomföra påverkansarbete måste det finnas en horisontell dimension, med en 

tydlig agenda hemifrån, samt ett tydligt mandat. Därmed blir även kollegornas sakkunskap 

viktig, för att kunna genomföra ett lyckat påverkansarbete, eftersom det krävs att tjänstemännen 

kan bidra till den europeiska diskussionen i Bryssel. Som även nämns i Lindhs avhandling 

(2017) får upload-dimensionen en central roll i tjänstemännens arbete.   

 

--- Då är vi plötsligt en aktör. Det gäller att hitta en fråga, ha ett tydligt 

mandat bakom dig. --- Jag som aktör är regionen/staden som aktör. 

Det jag säger och gör är det som hemmaplan vill. Det är där vi kommer 

tillbaka, med tydligheten i mandatet och i uppdraget. --- Det gäller ju 

hela tiden att ha denna förankringsprocessen och att ha kontakt med 

hemmaplan. --- rapporteringskrav på dig och att du visar upp vad du gör, 

att du informerar vad du gör och att du får ett engagemang från experter 

och politiker hemifrån (IP2).  

 

Genom att kontinuerligt föra politikernas och hemmaplans agenda, samt för att synliggöra 

organisationen i EU:s politiska diskussion, beskriver en av tjänstemännen att 

representationskontoret blir en aktör i Bryssel. Detta innebär att tjänstemännen som 

representerar hemmaorganisationen som en aktör, blir en tjänsteman som agerar som en aktör 

i Bryssel. Studien undersöker tjänstemän som är suveränitetsbundna, men som agerar likt en 

aktör. Även om alla intervjupersoner inte beskriver sig själva som en aktör i Bryssel, poängteras 

vikten av ett tydligt mandat och en förankring från politiken. Vidare beskriver alla respondenter 

att de har rapporteringskrav till hemmaorganisationen och till deras politiker, där de förklarar 

vilka processer de har deltagit i, samt vad de har arbetat med i Bryssel. Utifrån detta finns det 
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en politisk kontroll av tjänstemännen, trots att det sitter långt ifrån hemmaorganisationens 

kollegor och politiker.   

 

Utifrån ovanstående analys kommer forskningsfråga nummer två att besvaras:  
 

Hur beskriver tjänstemännen sin roll och sitt uppdrag med påverkansarbete i Bryssel? 

- Upplevs arbetet med påverkansarbete inom EU:s politiska dimension ha en 

inverkan på tjänstemannarollen?  

 

 

Tjänstemännen i Bryssel beskriver sig själva som generalister, vilket innebär att de är beroende 

av sina kollegor på hemmaplan, som har sakkunskapen inom specifika områden. Därmed är det 

viktigt att bygga upp ett nätverk, samt en kännedom om sina kollegor och politiker på 

hemmaplan. Detta för att få tillgång till sakkunskapen, samt en agenda från kollegorna och den 

politiska förankringen och mandatet från politikerna. Tjänstemännens roll i påverkansarbete är 

att använda sin expertis för att förstå EU-systemet, dess processer, men sin kunskap för hur 

man ska argumentera i EU. Vidare är tjänstemännens expertis, att de kan läsa av 

Brysselkontexten, vilket blir deras uppdrag i verksamhetens påverkansarbete. För att kunna 

genomföra påverkansarbete krävs att hemmaorganisationen står bakom, samt att det finns en 

tydlig agenda och prioritering från hemmaplan. Vidare är tjänstemännens uppdrag att samla 

information och se till att ”dörren alltid är öppen”, genom tjänstemännens kontakter och 

relationer i Bryssel.  

 

Analysen i upload-dimensionen blir särskilt intressant eftersom kontoren jobbar med 

påverkansarbete. Här skiljer sig respondenternas uppfattningar åt vad det gäller aktiviteter 

kopplat till påverkansarbete.  

 

• Direkta eller indirekta påverkansförsök riktade mot EU:s beslutsprocess och mot 

beslutsfattare i EU.  

 

• Övergripande aktiviteter där målet är att synliggöra regionen i ett EU-sammanhang som 

kan förbättra förutsättningarna för att till exempel finna projektpartners etc.  

 

Sammanfattningsvis går det inte att skapa en enhetlig bild hur tjänstemännen beskriver och 

upplever att deras uppdrag med lobbyarbete påverkar deras tjänstemannaroll.  

Istället blir det intressant att studera de representationskontor som beskriver en ”hårdare” linje 
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i upload-dimensionen, där påverkansförsöken innehåller direkta eller indirekta 

påverkansförsök mot EU:s beslutsprocesser och beslutsfattare i EU. Det är i den hårdare linjen 

av påverkansarbete som den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel verkligen skiljer sig 

och utmanar den weberianska tjänstemannarollen.   

Tjänstemännens uppdrag i Bryssel är att genomföra ”korridorsnacket” med syfte att få 

bakgrunden till agendorna och att hålla i de internationella relationerna, för att se till att dörren 

alltid är öppen. Tjänstemännen agerar även som en förlängd arm av politiken, eftersom 

hemmaorganisationens politiker inte alltid har möjlighet att delta på möten kopplat till politiska 

frågor. Därmed upplever tjänstemännen att deras uppdrag och roll går in i den politiska sfären 

på ett annat sätt än på hemmaplan, men att det anses som nödvändigt för att kunna påverka. 

Genom att genomföra påverkansarbete är de inne och petar i politiken, men gör det utifrån vad 

styrelsen tycker. Teoretiskt sett är den politiker som ska föra talan i politiska frågor, men 

Brysselmiljön och EU-kontexten skapas nya spelregler, där tjänstemän är en del av det politiska 

spelet. Tjänstemännen har inte ett politiskt agerande i traditionell mening, såsom att vara 

utåtriktade och med en argumenterande stil. Detta stämmer inte in på tjänstemannarollen i 

Bryssel då deras expertis är att förstå EU-systemet, dess processer och tekniken att argumentera.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar respondenter att de har lite friare händer och att de befinner sig 

i gränslandet mellan administrationen och politiken. De utför påverkansarbete som liknar en 

politikers uppdrag. Som lobbyister är de en del av den demokratiska infrastrukturen, men 

jobbar i en politisk kontext med uppdrag att förmedla politikens ståndpunkter i EU-relaterade 

frågor – uttalat språkrör. En respondent beskriver sig som en aktör, med uppdraget att förmedla 

sin hemmaorganisation som en aktör i Bryssel. Genom att vara experter på EU:s 

beslutsprocesser och ha kunskap hur man argumenterar politik på EU-nivå, har tjänstemännen 

en politiserad roll. Både som experter och lobbyister så agerar de som politiker, men med 

förståelsen att de ingår i idealet för den weberianska stilens byråkrati. Tjänstemännens roll 

beskrivs med uttrycket ”den mest politiska, opolitiska tjänstemannen”, vilket representerar och 

definierar deras roll på ett någorlunda korrekt sätt. Självbilden som förmedlas är att de är både 

politiska och icke-politiska utifrån att tjänstemännen måste ha ett tydligt mandat från politiken, 

men att de utför en politikers uppdrag genom att delta i politiska diskussioner på europeisk nivå.   
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5:4 En jämförande analys – tjänstemäns lojalitetsnorm  
 

Kategorin för lojalitetsnormen är kopplat till tjänstemännens handlingsutrymme i arbetet på 

EU-nivå. Handlingsutrymmet innebär att tjänstemännen kan agera och göra individuella 

bedömningar av enskilda fall, av det som sker på EU-nivå.  

Inom lojalitetsnormen har förvaltningsledningen som syfte att genomföra politikens beslut och 

agera som en neutral verkställare av dessa. Tjänstemännens grundläggande uppgift är att se till 

att de mål som kommer till uttryck i de politiska besluten blir lojalt respekterade och omsatta i 

politiken (Norell 1989:47). Enligt det byråkratiska förvaltningssystemet ska tjänstemännens 

handlingsutrymme vara begränsat och de ska agera med en lojalitet och en pliktkänsla gentemot 

sin funktion och de överordnande politikerna. När det kommer till lobbyarbete krävs ett visst 

handlingsutrymme för att kunna representera politikernas röst i EU:s beslutsprocesser, men 

även i tjänstemännens arbete i Bryssel. Därmed krävs det en viss lojalitet samt ett förtroende 

från den politiska ledningen, för att kunna genomföra påverkansarbete.  

 

 

Figur 7: Slutsats - Idealtypen för tjänstemännens administrationsuppdrag i Bryssel 
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Delkapitlet kommer att svara på nedanstående forskningsfråga:  

 

Hur upplever tjänstemännen sitt handlingsutrymme? 

 

5:4:1 Lojalitet och handlingsutrymme 
 

Tjänstemännen på representationskontoren i Bryssel beskriver alla vikten av lojalitet och 

förtroende gentemot sina politiker. Det är avgörande för att de ska kunna genomföra sitt arbete 

i Bryssel. Om det inte finns ett förtroende från den politiska ledningen, finns det en risk att de 

tvingas lämna kontoret.  

 

Förtroende är jätteviktigt för all sorts verksamhet som är politiskt styrda 

och att du känner ett förtroende från politiska ledningen. Annars 

sitter du inte kvar länge och det är logiskt. Sedan är det klart, politiker 

är människor och de är engagerade i politiska partier. De har andra frågor 

som de kanske brinner för mer än EU-frågor. Sådär har du en viss 

diskussionspotential, där du måste förklara varför det är viktigt, att de 

kommer ner och talar på en konferens (IP2).  

 

 

För att få ett förtroende från den politiska ledningen är det viktigt att tjänstemännen gör ett bra 

jobb och följer de riktlinjer, samt regler som finns för verksamheten. Därmed blir 

återrapporteringen från representationskontoren viktig och att det finns en tydlighet, samt en 

dialog. I ovanstående citat beskriver respondenten att det finns en viss diskussionspotential med 

politiken, där tjänstemännen förklarar vikten av att de deltar och representerar organisationen i 

Bryssel.  

 

--- För att skapa ett förtroende och görs genom att du gör ett bra 

jobb och att du sköter dig. Att du levererar och att du håller dig till 

alla riktlinjer och regler vi har. Samt att du är tydlig med vad du gör 

och vad du inte gör samt att du återrapporterar löpande. --- Har man 

inte något förtroende längre, i sådana här organisation, byts man ut (IP2).  

 

 

Speciellt när det kommer till tjänstemän som utför lobbyarbete för organisationen, så är 

förtroendet och lojaliteten från politiken viktig. Här poängteras igen vikten av den tydligt 

sammanhållna positionen, det vill säga att det finns en agenda från hemmaplan, samt ett 

påverkansmandat som tjänstemännen jobbar efter. Finns det inte någon substans fungerar det 

heller inte att genomföra upload-orienterade aktiviteter, där tjänstemännen måste leverera för 

att få trovärdighet från den politiska ledningen. Om tjänstemännen inte kan förmedla sin 

trovärdighet till den politiska ledningen, blir det svårt att genomföra aktiviteter på EU-arenan.  
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Lobbyarbete är att kunna prata för sin vara, men om man inte har någon 

substans så faller det ganska snart till marken --- …man ingjuter ett 

förtroende genom att det du säger faktiskt är sant och att det du 

levererar faktiskt är trovärdigt. --- Om du inte kan förmedla det, då är 

det svårt för politiken (IP1).  

 

 

Utifrån nedanstående citat beskriver en respondent att tjänstemännen måste ha en lojalitet mot 

sina politiker på hemmaplan - lojaliteten måste vara ömsesidig. Vidare är det viktigt att politiker 

har en positiv inställning till den internationella och europeiska dimensionen, eftersom det är 

avgörande för tjänstemännen och deras internationella arbete.  

 

Politikernas lojalitet mot mig, men min lojalitet mot dem, är minst 

lika viktig. Annars hade jag inte suttit här i 16 - 17 år. --- Över tid 

har jag haft en oerhört bra relation till mina politiker. Jag tycker att 

politikernas arbete är stimulerade samt spännande, och det är kul att jobba 

med politikerna. Jag har ju också förmånen att jobba med politiker 

som är väldigt positiva till den här internationella och europeiska 

dimensionen. Vilket gör att de är intresserade och tillsammans sporrar vi 

varandra (IP4).  

 

För att kunna genomföra påverkansarbete ska det finnas ett tydligt mandat från hemmaplan, 

med ett brett handlingsutrymme för att kunna genomföra denna aktivitet på EU-nivå. I 

nedanstående citat beskriver en av tjänstemännen, att de är inne i många olika processer, men 

ändå ”utanför”. Det är viktigt för tjänstemännen att kunna förmedla målen med sitt arbete i 

Bryssel för politiken. Det måste även finns en förankring och ett mandat från 

hemmaorganisationen som gör att tjänstemännen kan röra sig ganska fritt med ett brett 

handlingsutrymme i sitt arbete för att påverka politiken på EU-nivå.  

 

--- Jag brukar säga att vi är inne i allt men utanför alla. Det kan 

ibland vara positivt, men ibland kan det ha sina nackdelar. Det positiva är 

att vi har en ganska fri roll, att ändå försöka bidra till att förmedla 

vårt budskap, både hemåt och här i Bryssel. Fast självklart måste det 

vara förankrat, men att vi ändå kan arbeta ganska fritt --- i nära 

dialog med tjänstemännen på hemmaplan och de pratar med politiken 

i första led --- att ha ganska raka och öppna kanaler (IP1).  

 

 

För att kunna genomföra påverkansarbete måste det finnas raka och öppna kanaler till den 

politiska ledningen, samt möjlighet till en ganska fri roll. Det krävs även möjlighet till en nära 

dialog med kollegorna på hemmaplan, för att kunna förmedla rätt budskap i Bryssel. 

Kommunikationen blir då viktig, eftersom tjänstemännen sitter långt från den politiska 
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ledningen. 

 

--- vi är längre från politiken och ledningen, vilket också gör att man ofta 

måste stämma av. --- Ja, lite friare spelrum skulle jag säga. Vilket 

innebär att om man ska kunna ta det spelrummet, så måste man ju 

ändå ha en god relation och känna till sin ledning och sin politik (IP3).  

 

 

För att få det fria spelrum som krävs för tjänstemännens arbete i den europeiska dimensionen, 

behöver de också en god relation till sin ledning och sina politiker, eftersom tjänstemännen 

sitter långt från hemmaplan. Det gäller att ha ständig kommunikation och att stämma av och 

diskutera med sina politiker. 

 

--- Ibland är det ju inte så att jag har ett tydligt direktiv hemifrån, men 

jag har ju ett förtroende. På grund av att jag har jobbat så länge för 

min hemmaorganisation så har jag kanske den kunskapen som krävs, 

från våra direktörer och våra avdelningschefer. De har ju också 

möjlighet i olika sammanhang säga saker och tycka saker för 

hemmaorganisationens vägnar. Där har jag samma spelrum så att säga 

(IP4). 

  

 

I ovanstående citat beskriver en tjänsteman att ett förtroende har byggts upp över tid och 

förtroendet finns på grund av att tjänstemannen har jobbat länge med sin hemmaorganisation. 

Vidare upplever tjänstemannen sin roll vara jämbördig med direktörers och avdelningschefers 

roller inom förvaltningen på hemmaplan och att spelrummet samt handlingsutrymmet ser 

någorlunda lika ut.   

 

I nedanstående citat beskrivs en respondent upplevelsen att det skapas en viss frihet just med 

anledningen att tjänstemännen befinner sig i Bryssel – ”frihet under ansvar”. Likt ovanstående 

resonemang beskriver tjänstemannen att ett förtroende skapas över tid, vilket har gjort att det 

finns en uppbyggd tillit som genererar större frihet och handlingsutrymme.  

 

--- Att vi är här, ger ju också en viss frihet – ”frihet under ansvar”. 

Jag tror att det kanske är en skillnad från om man sitter närmare 

ledningen.  Men det beror ju också mycket på hur man är.  Jag har ju 

varit här länge nu och jag tror att tillit är oerhört viktigt. Sedan tycker 

jag att man inte ska --- man kan ju göra ett jättebra jobb, men det är en 

politisk styrd organisation och man ska lyssna på sina politiker. Sedan 

måste man ju också vara ganska neutral själv (IP3).  

 

Men någonstans byggs ändå ett förtroende upp genom att tjänstemännen levererar och att 
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politikerna på hemmaplan tycker att de kan argumentera för ett förslag utifrån att fånga 

politikernas åsikter på hemmaplan. Därmed blir det viktigt för tjänstemännen att fånga upp både 

den europeiska helheten för att få genomslag på den internationella arenan, samt att kunna 

representera politikernas åsikter och implementera dem i rätt tidpunkt. Genom att det finns en 

diskussionspotential med politikerna gör det att tjänstemännen har möjlighet att implementera 

budskapet på EU-nivå på rätt sätt. Detta ger tjänstemännen ett visst handlingsutrymme för hur 

frågorna ska hanteras, vilket också liknar det handlingsutrymme som finns i den weberianska 

förvaltningsmodellen. Tjänstemännens uppdrag att implementera politikernas beslut. 

Skillnaden i en multilevel governance kontext är att ”implementeringen” många gånger 

innehåller politiska aktiviteter, vilket tillhör politikerrollen.  

 

Någonstans handlar allt om förtroende – litar man på och tycker man 

att vi levererar? Tycker man att vi kan argumentera för ett förslag? 

Tycker man att vi fångar det man politiskt tycker på hemmaplan eller 

inte? Då får man vara ganska adoptiv. Politiska signaler gäller ju att 

snabbt fånga upp både här och på hemmaplan för att kunna ligg rätt 

i loppet. Samtidigt som det ändå någonstans i slutändan måste våga vara 

lite ”sturig” och säga liksom – ”vi hör vad ni säger, men nu är det så här. 

Så om vi gör så här, finn det risk att vi hamnar där.” Det är ju ett litet spel. 

Det är klar, har man inte det förtroendet och politiken tycker att vi inte 

fångar det, då blir det svårt (IP1). 

 

Som svar på tredje forskningsfrågan:  

 

Hur upplever tjänstemännen sitt handlingsutrymme? 

  

För att skapa ett förtroende beskriver tjänstemännen, att det är viktigt att följa de riktlinjer och 

regler som finns för verksamheten, samt att arbetet genomförs på ett bra och skötsamt sätt. 

Tjänstemännen behöver även vara tydliga med sitt arbete i Bryssel, genom att återrapportera 

frekvent samt ha öppna och raka kanaler till politiken. Med andra ord, att skapa sig en god 

relation till sin ledning på hemmaplan. Det underlättar även om ledningen/styrelsen är positivt 

inställd till att delta i politiken på den internationella och europeiska nivån. Speciellt när det 

kommer till tjänstemännens påverkansarbete, blir ett förtroende från politiken viktig. Här 

poängteras igen vikten av den horisontella dimensionen, det vill säga att det finns en agenda 

från hemmaplan, samt ett påverkansmandat. 

 

Vad gäller tjänstemännen som arbetar mer specifikt med påverkansarbete, handlar det om att 

kunna ”prata för sin vara” och att skapa ett förtroende, att det som sägs är sant. Tjänstemännen 
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har en friare roll, samt större spelrum, för att kunna förmedla rätt budskap i Bryssel. Genom 

att tjänstemännen levererar och argumenterar för ett förslag, där politiken tycker att de fångar 

deras åsikter, skapas ett friare spelrum och handlingsutrymme. Tjänstemän som har arbetat 

inom verksamheten under en längre period, upplever även att tillit och förtroende skapas över 

tid, vilket genererar ett bredare handlingsutrymme. En respondent beskriver att hen har samma 

spelrum och handlingsutrymme som direktörer och avdelningschefer på hemmaplan. 

Ytterligare upplever en respondent, att arbetet i Bryssel innebär en större frihet – ”frihet under 

ansvar”.  

 

 

 

 

  

Figur 8: Slutsats - Idealtypen för tjänstemännens lojalitetsnorm i Bryssel 
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6. Slutsats  

 

I analysen ovan har forskningsfrågorna besvarats och i detta kapitel kommer studiens 

syftesformulering att diskuteras och besvaras:  

 

Uppsatsens syfte är att analysera den subnationella tjänstemannarollen och dess 

handlingsutrymme i ett flernivåsystem, utifrån hur den skiljer sig från den traditionella 

tjänstemannarollen. Detta görs genom att studera tjänstemän på regionala 

representationskontor i Bryssel.   

 

6:1 Idealtypen för den subnationella tjänstemannen?  

 

Hysing och Olsson (2012) menar att individer är allt för komplexa, för att empiriskt kunna 

karaktärisera en viss typ av tjänsteman. Enskilda tjänstemän agerar i praktiken i många olika 

tjänstemannaroller, beroende på situation och vilken typ av fråga det handlar om (Hysing & 

Olsson 2012:12). Detta gäller även för denna studie, där det i analysen inte går att utskilja en 

idealtyp för den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel, som kan förklara en typ av 

tjänstemannarollen. Det finns en betydande variation i hur tjänstemännen, från de olika 

representationskontoren beskriver och upplever sin roll. Tjänstemännens handlingar och 

aktiviteter är olika, vilket delvis beror på hur påverkansarbete definieras och innefattar, men 

också utifrån vilket politiskt mandat, som kontoret har från hemmaorganisationen. 

Tjänstemännens handlingar är också varierande där vissa tjänstemän, arbetar mer med 

download-relaterade aktiviteter och andra mer med upload-relaterade aktiviteter.  

 

Analysen visar att tjänstemännens arbete i ett flernivåsystem är komplext, där det finns olika 

uppfattningar, handlingar och beskrivningar för att kunna skapa en allmän bild av 

tjänstemannarollen i Bryssel. Detta kan bero på pågående förändringsprocesser i det 

subnationella Brysselkontoren, där idealtypen visar olika aspekter av den subnationella 

tjänstemannarollen, men den är inte helt färdigställd. Arbetet inom en multilevel governance 

kontext visar sig vara så komplext, vilket gör att analysen har en berättande och förklarande 

struktur.  
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En anledning till en icke-entydig bild av den subnationella tjänstemannarollen kan vara vad 

Lindh (2017) beskriver som en ”mognads”-process, där regionala aktörer över tid blir mer 

erfarna av att utöva påverkansarbete. Göteborg Stads representationskontor9 är känd för att ha 

                                                 
9 Lindh (2017) diskuterar och beskriver att Göteborg Stads har ett stort fokus på upload-aktiviteter i EU-relaterade frågor, 

vilket saknar motstycke i de andra fallen som undersöks i avhandling (Lindh 2017:121).  

Figur 9: Slutsats - Idealtypen för den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel 
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kommit långt i sitt påverkansarbete och arbetar hårt med denna positionen. Andra kontor väljer 

att ta ett annat fokus än på enbart upload-orienterade aktiviteter och därmed finns olika 

förhållningssätt till EU. Det mandat som tjänstemännen har visar sig påverka hur kontoren 

hanterar EU-relaterade frågor, vilket kan vara anledningen till varför det blir svårt att skapa en 

entydig bild av den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel.  

 

Från tidigare forskning menar Lindh och Tatham (2017) att regionala Brysselkontor börjar ta 

en allt mer aktiv roll inom påverkansarbete och det är just i upload-dimensionen det intressanta 

för denna studie synliggörs. Tjänstemän på Brysselkontor som arbetar med en tuffare linje av 

påverkansarbete, utmanar den weberianska tjänstemannarollen hårdare och det skapas ett större 

förändringstryck.  Tjänstemännens roll, i den tuffare linjen av påverkansarbete, är att genomföra 

”korridorsnacket” och hålla i de internationella relationerna. I påverkansarbetet på EU:s 

politiska dimension, agerar tjänstemännen som en förlängd arm av politiken. Detta innebär att 

rollen går in i den politiska sfären och politiska spelet, eftersom de är inne och petar i politiken 

på EU-nivå, samt har en argumenterande stil. Den subnationella rollen upplevs befinna sig 

mellan administrationen och politiken, då påverkansuppdraget liknar en politikers. 

Tjänstemännen agerar som ett politiskt språkrör, samt förmedlar politiska ståndpunkter, men 

befinner sig samtidigt, inom den demokratiska infrastrukturen. Detta innebär att tjänstemännens 

arbete är politiserat, eftersom de agerar som både experter och politiker, men med vetskap om 

att de ingår i idealet för den weberianska stilens tjänstemannaroll. Det som skiljer 

tjänstemännen i Bryssel från den weberianska tjänstemannarollen, är att de har 

formuleringsmakt av politik och utformandet av kontorets strategi och direktiv. På grund av att 

tjänstemännen har en kontinuerlig närvaro i Bryssel och genom sin expertis, kan de läsa av 

Brysselmiljön för att forma ett direktiv som ligger i rätt tid och fas i relation till EU. Detta gäller 

även tjänstemännens beskrivelser och upplevelser i policyprocessen, där de är både mottagare 

och beställare. Sammanfattningsvis är tjänstemannarollen både politisk och opolitiskt eftersom 

de har en tydlig agenda och påverkansmandat från politiken. För att genomföra påverkansarbete 

och vara ett politiskt språkrör, upplever tjänstemännen ett brett handlingsutrymme och att de är 

tjänstemän i den politiska dimensionen.  

 

Tjänstemannarollen innefattar även att genomföra omvärldsbevakning, vara förmedlare och 

intressebevakare av information i Bryssel, för hemmaorganisationen. 

Tjänstemännen upplever att arbetet ingår i den politiska dimensionen och att rollen är både 

politisk och opolitisk, utifrån arbetet i den politiska dimensionen på EU-nivå och en multilevel 
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governance kontext.   
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7. Diskussion 

 

Som inledningsvis beskrivits har EU-medlemskapet haft en påverkan på den svenska 

förvaltningen, i två motsatta riktningar. Det har kommit nya lagar och regler på lokal och 

regional nivå, samtidigt som EU skapar arenor för informationsutbyte och tillgång till nya 

resurser, som kan agera hjälpmedel för att utveckla verksamheten. Allt fler svenska 

representationskontor har etablerat sig i Bryssel, för att ta del av fördelarna med samarbete på 

europeisk nivå.  

 

Internationaliseringen och integrationen av EU har resulterat till att förvaltningens verksamhet 

hanteras av experter med avancerade utbildningar, där förvaltningsarbetet har ett högt tempo. 

Vidare har den politiska styrningen förändrats, men även de traditionella styrmekanismerna 

mellan politik och förvaltning. Förvaltningen har kommit i kontakt med andra aktörer utanför 

den offentliga sektorn, vilket har en inverkan på den transnationella förvaltningen i form av att 

den kan kategoriseras som både politisk och administrativ.  

 

Uppsatsen synliggör en politik som är annorlunda, då den tar sig form av ett komplext 

flernivåsystem. Detta har inneburit att politiker för representationskontoren i högre grad har 

blivit mer beroende av regionala lobbyister på Brysselkontoren, eftersom de har möjligheten 

att agera på flera nivåer. Det är svårt för politikerna att delta på dessa nivåer, då de även har 

andra uppdrag inom regionen eller kommunen, när det kommer till samhällsfrågor på nationell 

nivå. Därmed finns det tjänstemän som representerar verksamheten på EU-nivå och i Bryssel. 

  

Tjänstemännen i denna uppsats uppfattar sin roll och sitt uppdrag som förmedlare samt 

intressebevakare, av information i Bryssel. De ska genomföra omvärldsbevakning och 

upprätthålla kontakter, samt föra dialoger på Brysselarenen, som kan vara till fördel för 

verksamhetens arbete lokalt och regionalt. Detta är uppgifter som kan kategoriseras i den 

download-orienterade dimensionen och anses vara ett legitimt arbete, för tjänstemännen i en 

offentlig förvaltning. Något som sticker ut i analysen är att tjänstemännen i Bryssel assisterar 

politiken i framtagningen av strategi/direktiv, det vill säga vilka prioriterade frågor och 

områden som Brysselkontoret ska arbeta med i relation till EU. Tjänstemännens expertis är att 

läsa av Brysselarenan och förstå EU:s beslutsprocesser.  De har även en kontinuerlig närvaro i 
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Bryssel, vilket gör att de tolkar tendenser för framtida processer och initiativ på EU-nivå som 

är relevanta för hemmaorganisationen.  

Detta ger tjänstemännen en viktig roll i relation till politiker, som inte har samma möjlighet att 

följa frågor på EU-nivå. Tjänstemännens kunskap om EU:s beslutsprocess gör att de får större 

inflytande i politiken, men även möjlighet att påverka utformningen av den internationella 

strategin. Utifrån detta skiljer sig den weberianska tjänstemannarollen från tjänstemannarollen 

i en multilevel governance kontext.  

 

Utifrån mina iakttagelser av verksamheten och vid egna reflektioner av respondenternas 

uppfattningar och beskrivningar, är EU som institution komplext och passar inte in på modellen 

för ett byråkratiskt förvaltningssystem. Tjänstemännen i Bryssel befinner sig långt ifrån 

hemmaorganisationen och i en miljö med många olika aktörer, privata samt offentliga, som kan 

ha en inverkan på Brysselkontoren som organisation. Det internationella systemet sätter gränser 

för beslutsfattande, och utgör systematiska begräsningar för den politiska representationen på 

EU-nivå. Vidare är den traditionella makt- och ansvarsfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän förändrad. EU-politiken sker i en komplex flernivåstruktur som innebär att 

tjänstemännen får en annan roll och uppdrag, än vad som kan karakteriseras som den 

weberianska tjänstemannen. Den komplexa flernivåpolitiken, gör politikerna beroende av 

tjänstemän som kan implementera och argumentera för deras politiska åsikter i EU:s 

beslutsprocesser.  

 

Ytterligare en skillnad till den weberianska stilens byråkrati, i relation till multilevel governance 

kontexten, är att tjänstemännen i Bryssel är både beställare och mottagare av direktiv i 

policyprocessen. Detta innebär att det inte är helt lätt att implementera beslut och beställningar, 

exakt enligt politikernas önskan. Budskapen måste omformuleras, så att de kan levereras in i 

EU:s politiska system, i rätt fas och i rätt tid. Tjänstemännen har fått en större roll i framtagandet 

av kunskap kring problem och lösningar, som i sin tur påverkar innehållet i politiken. Detta 

synliggör att tjänstemäns arbete i en multilevel governance kontext, har en inverkan på deras 

roll och uppdrag i Bryssel, vilket även Vifell & Ivarsson Westberg (2013) diskuterar.   

 

När det kommer till upload-dimensionen och uppdraget att genomföra påverkansarbete i EU:s 

beslutsprocesser, agerar tjänstemännen som en förlängd arm av politiken. Detta beror på att 

politikerna själva inte har möjlighet att delta på alla möten som diskuterar politiska frågor. 

Uppdraget innebär att tjänstemännen är inne och petar i politiken och för den politiska 
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argumentationen, som enligt den byråkratiska modellen ska genomföras av politikerna. 

Brysselmiljön och EU-kontexten skapar därmed nya spelregler, där tjänstemännen blir en del 

av det politiska spelet. För att kunna genomföra påverkansarbete, krävs ett brett 

handlingsutrymme, med friare spelrum, där rollen upplevs befinna sig i gränslandet mellan 

administrationen och politiken. Påverkansarbete, liknar en politikers uppdrag och som lobbyist 

och representant för hemmaorganisationen är tjänstemännen en del av den demokratiska 

infrastrukturen, men jobbar i en politisk kontext, med uppdrag att förmedla politikens 

ståndpunkter i EU-relaterade frågor.  

 

I denna diskussion blir det intressant att jämföra med Vifells (2006) diskussion, om vad som 

gör att delar av förvaltningens arbete på internationell nivå, brister i demokratin och vad som 

begränsar möjligheten att arbeta demokratiskt. De nya arbetsformerna av 

nätverksorganisationer, kopplat till demokrati i den svenska förvaltningen, innebär att dagens 

samhälle och organiseringen av det politiska livet är radikalt annorlunda än på nationell nivå. 

Forskare menar att demokratibegreppet måste utvecklas, för att skapa en förståelse samt 

bedöma situationen kring nya politiska processer, speciellt dem på EU-nivå. De standarder som 

finns för hur en organisation ska se ut för att anses som demokratisk, är inte är helt användbara 

längre.  

 

Precis som denna studie visar blir gränsen mellan politik och förvaltning otydlig i ett 

flernivåsystem. Det är för att det finns så många olika aktörer på Brysselarenan, vilket innebär 

att olika typer av roller och professioner blandas samman. En av respondenterna i denna studie 

beskriver sig som en aktör som representerar sin organisation som aktör i Bryssel, vilket gör 

att rolluppfattningarna mellan politik och förvaltning utmanas. Därmed kan det vara svårt att 

urskilja vem som representerar vad, men även att urskilja tjänstemännens funktioner, roller och 

tillhörighet i ett flernivåsystem.   

 

Även om den subnationella tjänstemannen arbetar i en annan kontext med nya regler, finns det 

ändå ett krav, att verka inom ramen för det weberianska förvaltningssystemet. Trots detta 

utmanas den weberianska tjänstemannarollen, på grund av att tjänstemännen i Bryssel har i 

uppdrag att genomföra påverkansarbete. Detta innebär att den förändrade samhällsstyrningen 

och flernivåsystemet, utmanar den traditionella representativa demokratimodellen. Enligt mig 

behövs nya modeller, begrepp och definitioner om vad som kan anses vara demokratiskt i en 

internationell kontext mellan tjänstemän och politiker.    
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BILAGA 1 – Inbjudan till intervju 

 

En förfrågan om deltagande i en masteruppsatsstudie vid 

Karlstad Universitet 
- En studie som undersöker den regionala tjänstemannarollen och den 

politiska dimensionen i Bryssel. 

 

 
Jag kontaktar dig i din roll som regional tjänsteman i Bryssel, för att erbjuda dig och din 

verksamhet möjligheten att delta i en masteruppsatsstudie. Målet med uppsatsen är att få en bild 

av hur regionala tjänstemän arbetar i Bryssel och i EU:s beslutsprocesser, då basen av 

verksamheten är i Sverige, samt vilken roll som går att identifiera utifrån den omgivning och 

det agerandet som beskrivs samt upplevs av respondenteten.  

 

Enskilda tjänstemän agerar i praktiken i många olika tjänstemannaroller beroende på situation 

och vilken typ av fråga det handlar om. Därmed är syftet med studien att analysera 

tjänstemannarollen i en transnationell förvaltning och i en multilevel governance kontext, samt 

om arbetet i den politiska dimensionen på EU-nivån har en inverkan på den transnationella 

tjänstemännens handlingsutrymme och arbete.  

 

Intervjun kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan och deltagandet är frivillig. Det 

är även möjlighet att avbryta deltagande när som helst. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt, där privata data som identifierar de intervjuande ej kommer att redovisas, samt 

att intervjuernas resultat enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

 

För att möjliggöra denna studien kommer intervjun att spelas in och det kommer att föras 

anteckningar under tiden. Det inspelandet materialet kommer användas för mig som forskare 

och under den analytiska delen av uppsatsen. Materialet kommer även att förvaras så inga 

obehöriga kommer kunna ta del av det. Respondenten kommer inte att beskrivas i texten där de 

anonymiseras till IP1, IP2 etc. I referenslistan kommer intervjun att stå medräknad, men namn 

och datum för intervjun.  

  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information.  

Kontaktinformation:  

Mail: clarazakariasson93@gmail.com 

Mobilnummer: +46 (0)70 29 12 877  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Clara Zakariasson 

 

  

mailto:clarazakariasson93@gmail.com
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BILAGA 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat som regional tjänsteman i Bryssel?  

• Hur ser du Bryssel som arbetsplats, när det kommer till att jobba i en internationell 

kontext? 

• Vad är er främsta uppgift som regionkontor i Bryssel?  

- Vad är verksamhetens huvudsakliga roll och prioriteringar?  

• Upplever du att det finns någon skillnad i det arbete som du gör i Bryssel i relation 

vad dina kollegor gör på hemmaplan i Sverige?  

- Kan Bryssels miljön och omgivning ha en inverkan?  

 

 

Tjänstemannarollen 

 

• Vad är dina arbetsuppgifter som tjänsteman i Bryssel?  

• Hur ser uppdelning ut mellan arbetsuppgifter på ert kontor?  

• Ni arbetar i en internationell kontext med många aktörer i er omgivning – Upplever du 

att detta har en inverkan på ert arbete?  

- Om så är fallet, på vilket sätt?  

• Vilka kvalifikationer söker ni hos medarbetare som ska jobba på ert kontor?  

 

 

Arbetet i den horisontella och upload relaterade dimensionen  

• Hur tas era regionala prioriteringar fram för ett önskat arbete i Bryssel och gentemot 

EU-relaterade frågor?   

• När regionen har som mål att påverka EU, vad är det som ingår i dessa 

påverkansförsök?  

• Vilka kunskaper om EU:s beslutsprocess måste man ha för att kunna genomföra ett 

lyckat påverkansarbete?  

• På vilket sätt är du som tjänsteman involverad i påverkansförsök?  

- Vilka svårigheter upplever du som tjänstemän i att genomföra påverkansförsök?  

• Om ni har ett frukostmöte eller event, vad är syftet med ett sådant event? 

• Har du exempel på när den politiska dimensionen måste in dvs. politiker? 

• Upplever du att det finns en skillnad i att företräda en stor eller liten region i relation 

till att en stad? Fördelar och Nackdelar? 

• Det är den EU kommissionen som sätter dagordningen för initiativ för lagar och regler 

– Hur arbetar ni på kontoret när det kommer till tidspress för att kunna genomföra ett 

påverkansförsök?  

- Hur sker kommunikationen med politikerna på hemmaplan i en sådan process?  

 

Relationen mellan politiker och tjänstemän  

• Hur ser kontakten ut med politiker på hemmaplan?  

• Hur ser arbetet ut när det kommer till policyprocesser på ert Bryssel kontor? Tänk i 

relation till politik och tjänsteman (initiativ, formulering, prioritering, genomförande, 

utvärderings- och granskning). 

• Har mandatperioden för politiker någon påverkan på er verksamhet i Bryssel? Dvs. att 

politiker tenders att bytas ut, medans tjänstemän ofta sitter längre?  
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- I så fall på vilket sätt?  

• Vilken roll spelar du i institutionsbygget på hemmaplan när det kommer till 

(Samordning av statens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy)? 

- Deltar tjänstemän i Bryssel i institutionella processer på hemmaplan? På vilket 

sätt?  

• Kan du beskriva den lojalitet som du känner från politikerna för att kunna genomföra 

ett bra arbete i Bryssel?  

- Vad krävs för att skapa ett bra förtroende?  

 

Avsluta frågor:  

 

• Så sammanfattningsvis utifrån det vi har pratat om - Om du skulle beskriva din 

tjänstemannaroll, hur upplever du din funktion i ert Brysselkontor?  

 

 

 

 

 


