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Abstract
Bachelor´s thesis in Political Science, spring of 2018
EU & RJL: A love story?
This thesis is about the reasons for an involvement in the European Union. The thesis addresses this topic
using the case of Region Jönköping County (RJL) and their involvement in the European Union. The
method is content analysis to explore if the activity by RJL can be explained by the theories
Europeanization and Multi-level governance using documentation from the region. Based on this, one
should be able to answer the purpose of this study. The documentation under review is the 2013 Regional
Development Strategy, which is valid until 2025, the Regional budget and the Operational plan for 2018,
as well as the Multiannual plans for 2019-2010.
Based on these theories, several specific issues were addressed that all addressed the Europeanization
Upload-, Download- and Crossload-dimension, as well as the Resource Push and Pull factors were
represented. These issues were later used in the examination of the documentation to answer the issues
and the purpose of the study.
A conclusion or conclusions of the study are concluded that there are some connections between the
regional documentation and the theories used in this study. Which makes it possible to start drawing
conclusions about the more general issues. The conclusions drawn in this thesis will be that the
connections seen between the regional documentation and the theories. This means that the theories can
explain what lies behind the involvement to the European Union. These theories and what they represent
can also put words and underlying understanding into what lies behind and why we see some action from
Region Jönköping County. This can also explain how theories can help us understand similar cases like
this region.
Keywords: Europeanization, Multi-level governance, Regional Development, European Union, Content
analysis
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Kapitel 1. Inledning
Region Jönköpings län (RJL) är ett före detta landsting som slogs ihop med regionförbundet
Region Jönköping och blev en regionkommun år 2015. Regionen består av 13 kommuner där
Jönköpings kommun är den största kommunen befolkningsmässigt. Regionen hade i årsskiftet
2017/2018 totalt en befolkning på 357 237 personer1, vilket placerar regionen som den sjätte
största regionen och i Sverige.2 Regionens geografiska position är mitt i Götaland med Västra
Götalandsregionen och Region Halland i väster, Region Östergötland och Kalmar län i öster
och Kronobergs län i söder. Regionens centrala läge har tagits upp som en positiv, betydande
och strategisk fördel för regionen på flera områden där logistik och transporter samt
förädlingsindustri och distribution sticker ut.
Region Jönköpings län (RJL) har under en tid haft en närvaro och engagemang till EU. Detta
kan ses först genom deras medverkan i Assembly of European Regions, AER, som är en av
EU:s största intresse- och lobbyorganisationer som tillvaratar regionernas intressen i EU. Det
andra som är deras engagemang i organisationen Småland Blekinge Halland South Sweden
som har sin verksamhet i Bryssel. Denna är en organisation som har uppdraget att vara dessa
tre regioners förlängda arm och representanter i Bryssel och i EU samt arbeta för regionernas
intressen inom flera EU-relaterade frågor. Utöver detta har också regionen ett av kontoren för
EU-kommissionens informationsnätverk Europa direkt.3
Närvaron och medvetenheten för EU, men också medvetenheten för andra aktörer än de
offentliga (näringslivet, civilsamhället och organisationer) syns också i den dokumentation
som vägleder RJL. Utveckling inom EU, på nationell nivå och på regional nivå under 2000–
2010-talen har påverkat utformningen av RJL:s arbetssätt och utvecklingen som RJL ser anser
dem vara grunden till utvecklandet av de strategier och det nuvarande arbetssättet som tagits
fram under 2010-talet. Allt för att kunna bemöta det som RJL anser har skett, sker och
kommer att ske i framtiden. Materialet som tagits fram för, och kommer vara av intresse för
denna studie kommer vara den Regionala utvecklingsstrategin som klubbades år 2013 och
som gäller fram till år 2025 samt Regionens budget med verksamhetsplan för 2018 &
Flerårsplan för 2019–2020. Utöver dessa två kommer en artikel med namnet ”EU är den

1

Statistiska centralbyrån. ”Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2017”. 21 februari 2018. Läst
2018-04-06
2
Statistiska centralbyrån. ”Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2017”. 21 februari 2018. Läst
2018-04-11
3
Region Jönköpings län: Internationellt samarbete. https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Internationelltarbete/. Läst 2018-04-11
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fjärde nivån i inrikespolitiken” som RJL själva står bakom på deras hemsida att vara
ytterligare en del. Denna artikel tar upp regionens arbetssätt och aktiviteter gentemot EU i en
mer redovisande, förenklande och pedagogisk form.
Denna närvaro, engagemang och medvetenhet till EU väcker ett antal funderingar som till
exempel varför en region som Region Jönköpings län (RJL) har denna närvaro och
engagemang med EU, och att en region med över 350 000 invånare och som har denna
geografiska position, kan anse sig behöva detta engagemang.
1.1 Uppsatsens syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ligger bakom Region Jönköpings läns
engagemang för EU.
För att uppfylla syftet används Europeisering och Multi-level governance som ska ge oss en
förståelse och kunna förklara dessa frågor kan besvara de frågeställningar som uppkommit i
denna uppsats.
1.2 Frågeställningar
Den övergripande frågan för uppsatsen är: vilka är anledningarna som gör att RJL har ett
engagemang för EU? För att ytterligare kunna besvara denna övergripande frågeställning
behöver man ytterligare ett antal specifika frågor som ska besvaras. Dessa frågeställningar
görs med baserat på multi-level governance vilket är av vikt för att sätta in RJL:s ageranden
och intressen i en kontext.
För att svara på den övergripande frågan som nämns ovan behöver man mer specifika frågor
som ska besvaras, som blev fem i antalet.
•

Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Uploaddimensionen?

•

Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Downloaddimensionen?

•

Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Crossloaddimensionen?

•

Finner man i regionens dokumentation något som kan kopplas till Resource Pusheller Pull-faktorerna?

•

Finner man i regionens dokumentation något som kan kopplas till Multi-level
governance?
2

1.3 Disposition
Uppsatsens disposition är sådan att först efter den inledande delen som presenterar studiens
syfte och frågeställningar, kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkt att redogöras samt den
tidigare forskning som gjorts på området. Efter det kommer den metod som används att gås
igenom samt de tolkningar och avgränsningar som görs i uppsatsen. I denna del uppkommer
också en redogörelse av det material som kommer ligga till grund för studien.
Sedan kommer resultatet och analysen presenteras där det kommer att gås igenom
frågeställning för frågeställning och detta leda till ett kapitel som tar upp den diskussion som
uppkommer under resultatdelens genomgång. Avslutningsvis kommer de slutliga slutsatser
som dras i denna studie och besvarandet av de specifika frågeställningarna samt uppsatsens
syfte.
1.4 Definitioner
I uppsatsen används det kontinuerligt olika slags begrepp som behöver definieras.
Anledningen är att få en förståelse i hur dessa begrepp eller ord används i uppsatsen.
Engagemang: Engagemang kan definieras som den samlade viljan och ambitionen som görs
gentemot EU.
Aktivitet: Aktivitet definieras som de konkreta handlingarna, åtgärderna och arbetssätten som
görs gentemot EU med mera.
Närvaro: Närvaro definieras både som den mer fysiska medverkan när de gäller aktiviteterna
som sker, men också regionens insikt om att de är närvarande inom EU med mera.
Medvetenhet: Medvetenhet definieras som att man har en medvetet tänkande och ett vetande
om EU och andra aktörers betydelse gentemot regionen. Medvetenhet definieras också som
regionens vetskap om hur regionen mår, i vilken situation regionen står i och vad de står inför.

3

Kapitel 2. Teori & Kunskapsläget
Den teoretiska basen som kommer användas i denna uppsats och kommer vara dess ramverk
är teorierna om Europeisering och Multi-level governance utifrån den tidigare forskning som
bedrivits på området. Här tas det upp både Magnus Lindhs ”Regionen och EU? Uppfattningar
och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige” från 2016, Linda Berg och Rutger
Lindahls ”Svenska kommuners och regioners kanaler till Bryssel” från 2007, Magnus Jerneck
och Janerik Gidlunds ”Komplex flernivådemokrati” från 2001 samt Malin Stegmann
McCallions ”Regional utvecklingspolitik utifrån perspektiven europeisering och multi-level
governance” från 2014.
2.1 Europeisering
Europeisering är ett forskningskluster som kan förklaras som att den ger oss tre dimensioner
för förståelsen av ett medlemsland eller aktörs engagemang med EU, en av dessa processer är
den som anpassar och utformar medlemsstaternas nationella institutioner, regler, normer och
förfaranden till en mer harmoniserad utformning gentemot EU:s politiska processer.4 Något
som kan gå under namnet Download-dimensionen.
Europeiseringen ska också i detta anseende ses som en del i relationen till den europeiska
integrationsprocessen.5 Relationen mellan dessa behövs tas upp på grund av dem här skapar
två komponenter som påverkar eller bidrar till att varandra. Den europeiska
integrationsprocessen kan förklaras som processerna som gör att medlemsstaterna överlämnar
delar av sin beslutsmakt och suveränitet till en överstatlig nivå.6 Europeisering genom de mer
klassiska sättet att se på detta kan förklaras i de åtgärder och handlingar som görs och
utformas utifrån den europeiska integrationsprocessen.7 Det kan också förklaras som de
processer som ligger till grunden till att man kan lämna över beslutsmakt och suveränitet till
en överstatlig nivå.8 Europeisering ökar chanserna till en europeisk integrationsprocess och
sen kan också en ökning inom den europeiska integrationsprocessen skapa möjligheter till
europeisering. Detta leder oss till de andra processerna som nämndes tidigare, som går under
namnen Crossload och Upload.

4

Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 77.
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 79.
6
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 78.
7
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 79.
8
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 79.
5
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En metafor på denna relation kan vara en relation mellan två individer där den ena har en
fotboll. Först känner de varandra inte så bra och man ser bara den andra personens skillnader.
I denna stund vill inte hen som har bollen ge den till den andra för att hen inte vet om vad den
andra personen ska gör med den eller om hen kommer att förlora bollen. De börjar sen att
umgås och interagera med varandra och skapa starkare band mellan varandra för att de ser att
de har många saker gemensamt och ser att de ger något med denna vänskap. Så efter ett tag är
distansen och den föregående oron betydligt mindre, vilket gör att personen med bollen till
sist kan ge bort bollen till den andra. Europeiseringen är här deras socialisering och när de
umgås och den europeiska integrationsprocessen är den boll som ena personen kan ge den
andra.
Magnus Lindh tar upp och argumenterar för att förflytta fokus från Download-dimensionen
till de två andra dimensionerna, Upload och Crossload. Det är av vikt att diskutera alla tre
dimensioner för att kunna utveckla en god förståelse över den kontext som uppsatsen befinner
sig i och dessa är givande dimensioner inom europeiseringsprocesserna. En vidare förklaring
av vad Upload-dimensionen innebär kommer i avsnittet om denna dimension.
2.1.1 Download-dimensionen
Download-dimensionen är den dimension som summerar utmaningarna som sätter tryck på
medlemsstaterna och deras anpassning inom områden som kan kopplas till medlemsstatens
EU medlemskap. EU medlemskapet inkluderar även de subnationella nivåerna.9 Denna
dimension finner man inom EU och dess institutioner som genom att genomföra olika beslut
och strategier, sätter tryck på anpassning på antingen medlemsstaterna eller andra nivåer som
den lokala och regionala nivån.10 De finns tre olika grupper av utmaningar eller aktiviteter
som EU och dess institutioner kan gör i denna dimension. Det första handlar om att
genomföra policybeslut och lagstiftning som både medlemsstater och regioner förväntas
implementera. På detta sätt ska man kunna genomföra en mer konkret europeiseringsprocess.
Det andra handlar om att via ekonomiska strukturer eller liknande finansiella
möjlighetsåtgärder, kunna skapa en anpassning från regioner och medlemsstater och hur de
utvecklar sina verksamheter.11 Dessa två ganska konkreta utmaningar eller aktiviteter tar

9

Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 82.
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 82.
11
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 82.
10

5

också med den tredje som betonar den påverkan som sker med representanterna på regional
eller medlemsstatsnivå när inflödet av nya normer, idéer samt nya verksamhetsformer.12
Download-dimensionen ger oss en förståelse för hur den överstatliga nivån (som EU är i detta
fall) skapar en del av de ”spelregler” och ramar för hur dem andra nivåerna kan agera eller
bygger upp sina verksamheter. Denna dimension anses givande att ta upp på grund av denna
dimensions förhållanden till dem andra dimensionerna inom europeiseringsprocesserna.
2.1.2 Crossload-dimensionen
Crossload-dimensionen är dimensionen som behandlar den horisontella relationen i relation
till både Download- och Upload-dimensionen.13 Denna dimension tar upp den horisontella
samverkan och arbetet inom en nivå, med betoning på den regionala nivåns samverkan mellan
olika regioner, kommuner eller andra verksamheter som kan innefattas inom denna nivå.
Regionernas samverkan och ”mobilisering” mellan varandra kan ses som ett resultat av en
Download-aktivitet eller som en kraftsamling till att genomföra Upload-aktiviteter.14
Crossload-dimensionens aktiviteter är här svåra att direkt visa upp på grund av dimensionens
möjligheter till kreativitet, menat med att det handlar om aktörernas innovativa förmåga i
utformningen av dessa aktiviteter inom ramarna man har att handla inom som styr hur
aktiviteterna ser ut.
2.1.3 Upload-dimensionen
Upload-dimensionen inom förståelsen för en regions agerande och handlande är de aktiviteter
som ska syfta till att främja och driva de regionala preferenserna i beslutsprocesserna som EU
bedriver.15
Regionala företrädare kan se ett liknande behov som stater ser. Där staterna anser att
aktiviteter inom Upload-dimensionen kan minska kostnaderna vid institutionell anpassning
och därmed minska skillnaden mellan beslutet EU tar och medlemsstatens förhållanden inom
medlemsstaten.16 Regionen ser då behovet att, likt det som nämndes tidigare kunna driva sina
regionala intressen inför EU för att kunna minska skillnaden mellan den regionala preferensen
och beslutet som tas i EU.

12

Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 82.
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 87.
14
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 89.
15
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 84.
16
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 84.
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Upload-aktiviteterna på den regionala nivån kan komma i många olika skepnader och former,
vilket gör att de blir svårt att ge en rak och tydlig definition i vad för typ av aktiviteter
Upload-aktiviteter kan vara. Det är som att säga att de är uppfinningsrikedomen som sätter
gränserna. Men man kan definiera tre olika områden av aktiviteter. Lindh17 tar upp tre olika
typer av Upload-aktiviteter som inte ska jämföras eller vägas emot varandra.18 Den första är
aktiviteter som direkt ska påverka EU:s beslut när det gäller lagar och regelverk. Den andra är
att genomföra aktiviteter för att göra regionen synlig och för att skapa en långsiktig relation
och band mellan regionen och EU och den tredje är genom aktiviteter kunna påverka en tredje
part och här kan från regionens sida vara att man vill påverka den nationella nivån genom att
”bonda” med EU och dess institutioner.
Den första av de tre typerna som har tagits upp berör ett direkt arbete för att kunna påverka
hur EU-beslut får sin slutliga utformning. Det är aktiviteter eller engagemang som ska utgöra
en slags påverkansarbete när det gäller de EU-beslut som tas. Allt ifrån lagar, regelverk samt
olika strategier och program som på något sätt kan påverka regionen. Här kan allt ifrån
engagemang och medverkan i olika intresseorganisationer, lobbygrupper eller helt enkelt
starta upp ett kontor i Bryssel för att driva arbetet på plats där det händer19, vara exempel på
denna typ av aktiviteter.
Den andra typen som tas upp är att man gör en mer mjukare framtoning genom att man har
syftet att belysa och sätta regionen i rampljuset. Dessa aktiviteter har en mer långsiktig bas
med att man ska få in regionen som en naturlig aktör i tänkandet när EU senare ska
genomföra beslut och strategier. En sammanfattande bild kan vara att regionen gör aktiviteter
och engagemang för att ”bonda” och med EU och dess institutioner samt visa upp och stärka
regionens varumärke inom EU. Aktiviteter som hamnar i denna typ kan vara medverkan i
seminarier där frågor gällande EU:s regioner kommer behandlas eller andra sammankomster
som just ger möjligheter för regionen att stärka sitt rykte inom EU.
Den tredje och sista typen av Upload-aktiviteter som kan göras är genom att genomföra
aktiviteter som ska påverka en tredje part. Det som är den tydligaste beskrivningen här är att
man från regionens sida vill påverka en ytterligare aktör utöver EU-nivån och här är
medlemsstaten en av de tydligaste aktörerna.20 Om vi fortsätter med exemplet om
17

Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 84.
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 84.
19
Berg L., Lindahl R., Svenska kommuners och regioners kanaler till Bryssel. Sid 47.
20
Lindh M., Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Sid 86.
18
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medlemsstaten så kan regionen försöka påverka medlemsstaten genom att belysa och
argumentera att regionens intressen sammanlänkas med vad EU och dess institutioner har för
intressen. Det kan också vara så att regionen går direkt till EU-nivån och genomför aktiviteter
för att stärka banden mellan dessa två och som sedan stärker också regionens roll gentemot
den tredje parten, medlemsstaten.
Den tredje Upload-dimensionen har också starka band med en annan teori, Multi-level
governance som i sin tur kommer att utvecklas i avsnitt 2.2
2.1.4 Resource Pull & Push faktorerna
Det finns en hel del andra faktorer som spelar in för att skapa en förståelse till varför en
region strävar efter att finna vissa vägar och engagemang för att kunna påverka EU-nivån.
Två av faktorerna handlar om ”Resource pull” och ”Resource push”.21 Dessa förklaringar som
baseras på resurser är också faktorer som ska vägas in. Dessa resurser kan vara allt ifrån rent
ekonomiska resurser och kapital till mer naturresurser, geografiska fördelar samt effektiv
organisation och ledning. Den ena faktorn handlar om den nytta samt konsekvenser som
regionen ser i att vara en aktiv part för att påverka EU:s olika beslut, kallat ”Resource pull”.22
Detta kan vara att genom att bli mer aktiv i att försöka påverka, kunna dra både ekonomisk,
politisk eller eventuella kulturella nyttor i att engagera sig i påverkansarbetet. Ett exempel kan
vara en liten och ekonomiskt svag region som kan se stora nyttor i att bedriva olika aktiviteter.
Genom dessa aktiviteter blir regionen en mer aktiv part i påverkansarbetet och på de sättet kan
regionen få ekonomiska och politiska nyttor, menat med att regionen får beslut på EU-nivå
som passar och gynnar dem rent ekonomiskt eller politiskt.
”Resource push” är resurserna som regionen har för att kunna ha möjligheten för att vara aktiv
och kunna bedriva något påverkansarbete.23 Om man ska dra samma slags exempel så har vi
här redan en stark och rik region som har både de ekonomiska och politiska möjligheterna i
att bedriva dessa aktiviteter. Skillnaden gentemot den svaga är då att den starka regionen
redan har stora resurser och inget direkt behov av nyttorna som man kan få ut av
påverkansarbetet, på samma sätt som den svaga regionen gör. Här handlar det mer om
regionens vilja och möjlighet att kunna vara en aktiv part i påverkansarbetet. Den starka
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regionen kan drivas mer av viljan av att vara en aktiv och påverkande part i påverkansarbetet
och att beslutsprocesserna på EU-nivå gynnar dem mer.
En sammanfattande del av dessa faktorer är att det handlar om den nytta som regionen ser i att
vara aktiv, men också regionens vilja och möjlighet att kunna vara en aktiv part. Dessa två ska
inte ses som separata faktorer utan det ska ses mer som två faktorer som är invävda i
varandra. En region kan drivas av båda faktorerna på olika sätt eller konstellationer samt ha
olika anledningar till att man har ena faktorn mer tydlig än den andra.
2.2 Multi-level governance (MLG)
För att sätta in regionens aktiviteter i en kontext gentemot EU-nivån, behöver man ta fram ett
forskningskluster som ska kunna förklara denna kontext som regionen agerar inom.
Under 1990-talet kom Multi-level governance som en förklaring för att få en förståelse över
hur och varför EU har utvecklats till ett interaktionssystem som inte bara är öppna för dess
medlemsstater, utan också är öppna för representation från andra aktörer.24
Denna teori har sin bas i att utvecklandet av ett flernivåsystem möjliggör att kompetensen vid
beslutsfattandet inom EU har utvecklats till flera olika politiska nivåer.25 EU och dess
institutioner utgör den överstatliga nivån som namnet visar är över medlemsstaterna. Under
medlemsstaterna har man också den lokala och regionala nivån som med framväxten av
multi-level governance fått ett ökat inflytande över dem politiska processerna som bedrivs.26
Nivåernas ökade framväxt som en separat och inflytelserik aktör27, skapar en komplexitet i
beslutsfattandet och arbetet med olika policyprocesserna. Detta gör samtidigt att mångfalden
av olika aktörer har utökats.28
Flernivåsystemet verkar både vertikalt och horisontellt. Vertikalt menas här att en EUinstitution till exempel kan arbeta med både den statliga och regionala nivån och tvärtom kan
också den regionala nivån arbeta uppåt. Den horisontella fokuserar på nivåernas interna
samarbete (ex. regioner eller stater emellan). Något som kan jämföras och kopplas till
Crossload-dimensionen. Samarbeten och processerna fram till beslut inom det olika nivåerna
där flera aktörer, på flera olika nivåer medverkar har blivit vanligare i uppkomsten av
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flernivåsystemet.29 Detta gör inte minst att förutsättningarna för den regionala nivåns
handlingsutrymme har ökat och att regionerna kan agera mer på egen hand istället för att vara
en underordnad del av en medlemsstat och enbart följa medlemsstaten fullt ut.30
Multi-level governance öppnar upp och innefattar inte bara den offentliga verksamheterna
eller de som i dagligt tal kan klumpas ihop till ”den politiska makten”. Multi-level governance
involverar också både näringslivet och civilsamhället.31 Allt ifrån större företag och enskilda
näringsidkare till intresseorganisationer, lobbygrupper, medborgarinitiativ och enskilda
medborgare, i en region, en stat eller som EU-medborgare.32
Teorins komplexitet gör att alla nivåer på något sätt är beroende och påverkningsbara
gentemot varandra och här kan man ta upp ett exempel. En region påverkas både utav EU,
medlemsstaten, andra regioner både i andra medlemsstater, nationellt eller regionerna
runtomkring. Regionen påverkas också av näringslivet, intresseorganisationer och även de
invånarna som på något sätt kan beröra regionen. Detta gör att regionen är i en position där
regionen är mer självständig och kan ta beslut inom vissa ramar, fast regionen är också på sitt
sätt ensam. En ensam enskild aktör i ett stort landskap eller arena med många nivåer, många
aktörer och många som konkurrerar med varandra.
EU:s bidrag och utvecklande av den regionalpolitik och sammanhållningspolitik som bedrivs
har också varit en betydande faktor för att denna teori är en del utav det man ser idag i EU.
Utvecklandet och framväxten av Multi-level governance har också betytt en omläggning och
omstrukturering av regionalpolitiken33, där i det äldre arbetssättet hade mer en syn på en
tydlig uppdelning mellan de olika områdena och uppgifterna samt vilka instanser inom
regionen med mera som skulle hantera dessa områden eller uppgifter. Omläggningen har gått
från det äldre tänkandet eller arbetssättet till att man omstrukturerar och stärker möjligheten
till samverkan och samarbete både inom regionens olika officiella verksamheter samt även
regioner emellan har ökat och stärkts.34 Utöver regionalpolitiken berörs och utvecklas också
andra områden inom politiken för att bemöta konsekvenserna utav Multi-level governance.
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Här kan man nämna näringspolitiken och välfärdspolitiken som fokuserar sig på regional och
medlemsstatsnivå.35
Multi-level governance som har nämnts tidigare, sätter inte bara ord på det som sker inom den
regionala nivån, utan sätter ord och förståelse för alla nivåer som går att definiera. Allt från
den överstatliga, medlemsstatliga till den lokal/regionala nivån, inräknat också de aktörer som
står utanför det offentliga.
Sammanfattningsvis är Multi-level governance en teori som sätter ord på det som sker inom
EU från 1990-talet och framåt samt sätter ord på beskrivningen av hur EU är idag. Där EU
utvecklas till ett komplext flernivåsystem där flera olika aktörer, på flera olika nivåer kan vara
med i beslutsprocesserna som sker inom EU, inom alla nivåer.
2.3 Operationalisering
Nedan följer en tabell som sammanfattar operationaliseringarna som görs i uppsatsen.
Operationaliseringar
Download-dimensionen

Anpassning, Sätter tryck, Ramverk, Implementering

Upload-dimensionen

Aktiviteter, Påverka, Främja regionala intressen

Crossload-dimensionen

Samverkan, Samarbete, Mobilisering, Regional samverkan

Resource Pull-faktorn

Nytta, Aktiv, Konsekvenser, Resurser

Resource Push-faktorn

Nytta, Aktiv, Resurser, Resursstark, Vilja, Möjlighet

Multi-level governance

Aktörer, Nivåer, Konkurrens, Attraktivitet
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Kapitel 3. Metod & Materialet
3.1 Metoden
Metoden som valts för denna uppsats är en textanalytisk metod som utgår från en
fallstudiedesign. Fallstudien baseras på Region Jönköpings län och deras relation till EU.
Valet av den metod som uppsatsen bygger på, har gjorts för att denna metod anses vara den
mest givande metoden för att uppnå syftet med själva uppsatsen. Genom att studera och
analysera texterna som utgör den dokumentation som tagits med i uppsatsen kan man på det
sättet kunna besvara frågorna som uppsatsen ställer.36 Denna metod är lämplig för studien
både för metodens arbete att finna det konkreta detaljerna men också för ett djupare nerslag i
textens mening samt det som kan vara underliggande i texten.37 Det sistnämnda uppnås
genom att studera textens framställning, retoriska drag samt delar av texten där teorier med
mera inte står så klart.
Det finns en insikt om att denna metod gör en avgränsning till det som står i dokumentationen
och den textanalys som genomdrivs där. Det finns också vetskap om att en utvidgad metod
eller annat metodval inte är helt och hållet är fel eller att man kan komplettera med andra
metoder och studiedesigner för att få en bredare kunskap om området. Metodvalet står ändå
fast med hänvisning både till uppsatsens omfattning men också att textanalysen i sig anses
vara den som ska vara den mest givande för uppsatsens specificering att finna kopplingar
mellan RJL:s dokumentation och de teorier som är med i denna studie.38 Med textanalysen
kan man finna direkta ord och meningar, men även kunna tolka en text som kan kopplas till
olika teorier och olika begrepp.39 Metodvalet står också fast i med att den ger verktygen skapa
en djupare förståelse i det ämne man studerar.40
Metodvalet och dess uppbyggnad, avgränsningar och tolkningar gör att man kan ta upp en
diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet, något som ska gås igenom.
3.1.1 Tolkningar
Uppsatsen bedriver några tolkningar som behövs redas ut för att skapa en förståelse i hur
uppsatsen har genomdrivits. Tolkningarnas ursprung kommer mestadels från uppsatsskivarens
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tolkning av kunskapsläget och teorierna som tagits upp samt vad som tagits upp och beskrivits
under dessa avsnitt.
Tolkningarna som görs grundar sig i den valda metoden (se 3.1 Metoden) samt försöken att
genom den valda metoden, materialet och arbetssättet, kunna uppfylla uppsatsens syfte och
frågeställningar. Detta i sin tur ska inte ses som om man gör medvetna övertolkningar eller
feltolkningar för att det ska passa uppsatsens syfte och mål och att man pressar in denna
dokumentation in i felaktiga tolkningar för att generera ett visst utfall. Det handlar mer om att
öppna upp de olika infallsvinklarna som man kan ha inför man tar till sig en text. Tolkningar
som gjorts kan delas in i två grupper, hårda/direkta tolkningar och mjuka tolkningar.41
De hårda och direkta tolkningarna menas här de konkreta meningen man får fram av texten.
Till exempel kan en sådan tolkning göras i en text där det står rakt av olika saker och ting som
kopplas till någon av frågeställningarna.
De mjukare tolkningarna menas de tolkningar och granskningar av delar av texten där dessa
teorier inte klart står skrivet eller är så klart som den föregående nämnda. Här menas det att
läsa textens uppbyggnad och retoriska drag samt det som kan anses vara underförstått och
outtalat. Dessa tolkningar kan man i dagligt tal prata om att man läser lite mellan raderna.
Genom denna tolkning kan man ge ett ytterligare försök att se om de faktiskt finns något som
kan kopplas till någon av frågeställningarna eller om det helt enkelt inte finns några
kopplingar mellan texten och de frågeställningar som ställts. Denna del av tolkningarna kan
man diskutera och ifrågasätta hur detta är givande eller rent av begränsande och negativt för
uppsatsen. Detta med hänvisning till det första stycket i detta avsnitt och om dessa tolkningar
kan ses som om man pressar in texterna för att generera ett visst svar. Här anses det vara en
berättigad ifrågasättande på denna mjukare tolkning fast man står fast vid att dessa mjukare
tolkningar görs med anledningen till att det är nödvändigt för att besvara frågeställningarna
och att det anses vara givande i att se kopplingar som den hårda/direkta tolkningen missar.
Dessa tolkningar och den operationalisering som uppsatsen utgår ifrån har sin utgångspunkt i
teoriavsnittens definitioner utav de teorier och dimensioner som redogörs under det nämnda
avsnittet. Detta kan exemplifieras med ett exempel. Frågan om det finns kopplingar mellan
Upload-dimensionen och den regionala dokumentationen utgår ifrån den definition som görs
av Upload-dimensionen i det nämnda teoriavsnittet. Genom definitionen finner vi den
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operationalisering utav dimensionen som i sin tur utgör underlaget för att finna utdrag,
meningar eller ord som kan kopplas med denna definition. Det som urskiljer och
karaktäriserar dessa dimensioner blir här operationaliseringen och det är de som man utgår
ifrån när man granskar materialet för att finna kopplingar.
3.1.2 Avgränsningar
Huvudavgränsningarna i denna uppsats är att denna uppsats tar bara upp frågeställningarna
gentemot Region Jönköpings län och att det är denna region som skall undersökas under
denna uppsats. Anledning till denna avgränsning är både för att denna region är relativt ny
och att sammansättningen samt dess storlek skapar ett visst intresse. Utöver detta finns ett
personligt intresse för denna region. Det finns en förståelse i att man kan utöka det
geografiska området för uppsatsen för att få in fler perspektiv och vinklar för att få ett bredare
underlag för att besvara uppsatsens syfte, men valet av att avgränsa sig är både för att man
med denna nisch kunna vara ett givande bidrag till forskningen och dess studier inom detta
område men också på grund av uppsatsens storlek och omfattning. Utöver det har också ett
personligt intresse varit bidragande till valet av den valda regionen.
Ytterligare avgränsningar som gjorts är i materialet. Avgränsningen när det gäller teorin har
varit att det ska vara teorier som anses kan bidra till att kunna besvara syftet och
frågeställningarna uppsatsen direkt eller indirekt ställer. Avgränsningen i teorin har gjorts
med förståelsen att det kan bli en diskussion om valet av teori när man exkluderar andra
tänkbara teorier. Även här gäller samma tänk som avsnitt 3.1 om metod och metodvalet om
att det finns en medvetenhet om att man kan utöka andelen teorier för att öka underlaget, men
även här står man fast vid valet av dessa teorier. Ett annat argument till valet att avgränsa sig
till dessa teorier är i sammanhanget med att se om dessa teorier är dem som ger oss svaren för
fallet Region Jönköpings län.
Valet av dessa avgränsningar till teorierna om Europeisering och Multi-level governance är
också baserat på uppsatsen mål och att denna specifika uppsats inte ska skapa och bygga upp
nya teorier utan pröva rådande teorier som uppsatsen tar upp i detta sammanhang och
infallsvinkel. Dessa teorier har utformats, byggds upp och testats av allt ifrån Radaelli &
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Pasquier42, Bursens & Deforche43, Caporaso44, Keating45 Vink & Graziano46 men också har
de använts, diskuterats och arbetats med av Lindh47, Stegmann McCallion48 och Berg &
Lindahl49. Dessa namn tas med i detta avsnitt för att belysa teoriernas vikt i detta
sammanhang och att bortse ifrån dessa teorier kan anses vara en större problematik än att
avgränsa sig till dessa. Teorierna är utarbetade och testade av ett större antal (som dessa namn
bevisar) och att genom att avgränsa sig till dessa teorier och pröva dem i relation till den valda
regionen och materialet, skulle bidra till en ytterlig prövning av dessa teorier.
Avgränsningen när det gäller materialet har gjort i samklang med det övriga avgränsningar.
Materialet som tas med i uppsatsen är dokumentation från Region Jönköpings län och som har
en betydelse i förståelsen i hur regionens verksamhet är utformad och bedrivs. Här kan
exemplet med Regionens utvecklingsstrategi vara bra att ta upp som ett dokument som lägger
grunden för regionens verksamhet fram till 2025 och som namnet hänvisar till, dess strategi
för samma period. Det finns även en insikt i att man kan utöka antalet dokument och andra
texter för att ge ett bredare grund för att besvara frågeställningarna. Här står man fortfarande
fast vid denna avgränsning till det material som används med argumenten till dokumentens
vikt för regionen och för förståelsen för regionens syn och arbetssätt för EU med mera.
3.1.3 Uppsatsens validitet
Det som tas upp i uppsatsens metodavsnitt ger en diskussion om uppsatsens validitet och
reliabilitet och om uppsatsens avgränsningar skapar en problematik inom dessa områden.50
Här har man en förståelse i att dessa tankar och funderingar kan komma upp, men man anser
att dessa tankar har gåtts igenom inför denna uppsats och är medvetet med det under
uppsatsens genomförande.51 Valet av avgränsningar samt dess argument har gjorts för att
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validiteten i förhållande till uppsatsens omfattning ska kunna hållas på en bra nivå även om
man har en vetskap att avgränsningarna ger en viss diskussion på dessa punkter.52 En av
avgränsningarna är att den valda metoden samt de material som används gör att man studerar
mer var regionen säger att de gör, istället för vad de faktiskt gör.
3.2 Materialet
Materialitet som valts för studien har baserats på att den har en slags givenhet samt något att
tillföra i besvarandet av uppsatsens syfte och frågeställningar. Valet och de avgränsningar
som gjort i materialet har tagits upp i avsnitt 3.1.2 om avgränsningar.
3.2.1 RJL:s ”Regional Utvecklingsstrategi För Region Jönköping (2013-2025)”
Huvuddokumentet för denna uppsats är den regionala utvecklingsstrategin som ska gälla fram
till år 2025.53 Valet av detta dokument har gjorts för att detta dokument är grundstrategin för
hur regionen ska agera, strukturera och arbeta fram till 2025, samt att den ger regionen dess
egna ramverk för hur övriga strategier, planer etc. ska utformas. Det gör de inte bara
intressant att undersöka själva dokumentet för att kunna besvara uppsatsens syfte utan den ger
också en tyngd bland övriga dokument från regionen i hur regionen agerar.
Den regionala utvecklingsstrategin beslutades 2013, två år innan man slog ihop
regionförbundet och Landstinget i Jönköpings Län och som har skrivits tidigare ska löpa fram
till 2025. Utvecklingsstrategin löper inom många områden (utöver områdena som berör
sjukvården samt de övriga ämnena som då låg under Landstinget i Jönköpings befogenheter)
där man tar upp både den regionala bakgrunden, nuläget samt de regionala mål och visioner
som ska bedrivas fram till strategins slutdestination.
3.2.2 RJL:s ”Budget med verksamhetsplan 2018 & Flerårsplan 2019-2020”
RJL:s budget för verksamhetsplanen 2018 samt flerårsplanerna som löper åren 2019-2020 är
också en del av dokumentationen. Detta dokument tar upp det som nämnts i hur regionens
budget ser ut samt de uppdrag, ramar och planer som finns inom regionen under en viss
tidsperiod. Dokumentationen tar upp vad mer konkret som ska göras under den valda
tidsperioden samt vad har regionen för ramar, uppdrag och prioriteringar som betonas i denna
budget.
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Valet av detta dokument grundar sig i att vara ett mer konkret komplement till den Regionala
utvecklingsstrategin som är ett tydligt inslag och utgångspunkt i detta dokument. Valet
gjordes också av intresset för regionens beskrivning och uppdrag som gäller den regionala
utvecklingen, där EU beskrivs och att genom att studera detta dokument med fokus på
avsnitten som berör EU kunna ge något givande för uppsatsen.
3.2.3 Artikel: ”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”
En annan del av uppsatsens dokumentation är en artikel på regionens hemsida skriven av
Mikael Bergström på regionens kommunikationsavdelning. Denna artikel kan sammanfattas
som en artikel som tar upp Region Jönköpings läns arbetssätt för att som i artikeln står ”ska
dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger”54. Artikelns mening utöver detta är
också att visa upp och marknadsföra en av de aktiviteter som RJL satsat på och genomdriver
som har namnet Europaforum som de gör tillsammans med organisationen Småland Blekinge
Halland South Sweden.55 Ett forum för att belysa och sprida kunskaper om EU med mera.
Denna artikel anses vara av intresse för uppsatsen på grund av innehållet i denna artikel kan
vara givande i hur regionen ser på sina egna arbetssätt och hur de ser på förutsättningarna att
kunna arbeta med EU. En annan del som ger artikeln en viss betydelse är den mer konkreta
informationen som kommer fram och utav det se vad regionen gör för aktiviteter. Detta kan
sedan, när man kopplar i teoriavsnittets argumentation och de frågeställningar som tas upp
vara till stor nytta i att se vad som ligger bakom varför dessa aktiviteter gör överhuvudtaget.
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Kapitel 4. Resultat & Analys
Utifrån frågeställningarna och de valda teorierna samt avgränsningar som görs har detta
resultat tagits fram genom det valda materialet. Detta kommer presenteras genom en
genomgång där går igenom frågeställningarna och resultatet som uppkommer när man ställer
de specifika frågeställningarna gentemot regionens dokumentation.
4.1 Upload-dimensionen i regionens dokumentation
Den specifika frågeställningen ”Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan
kopplas till Upload-dimensionen?” gås här igenom tillsammans med den beskrivning och
tolkning som har gjorts i de tidigare avsnitten, gentemot den dokumentation som tagit med.
Detta för att finna om denna dokumentation kan kopplas till Upload-dimensionen.
4.1.1 Upload-dimensionen & den regionala utvecklingsstrategin
Granskar man den regionala utvecklingsstrategin med fokus på Upload-dimensionen, finner
man saker och ting. Det som ställer en frågvis i detta fall är om utvecklingsstrategin väver in
både Upload- och Crossload-dimensionerna.
I den regionala utvecklingsstrategin finns det delar där man kan se ett ökat engagemang till att
påverka EU och att denna strategi har ett tänk att detta ska ske. Det som gör detta osäkert är
att samtidigt som dessa delar finner man också saker som kan anses vara en annan dimension,
Crossload-dimensionen.56 Den viljan i att göra olika aktiviteter beskrivs både som en vilja
som regionen vill genomföra själv. Sammanfattar med frasen ”De prioriterande insatserna
ska bedrivas med ansvarig organisation” som vägleder stora delar av strategin. Utöver detta
vill man också göra dessa åtgärder eller aktiviteter i ett slags samverkan med andra aktörer,
regioner med mera på en liknande nivå.57 Orden samverkan och samarbete är här lika
vägledande som den föregående frasen.
Detta öppnar upp för en diskussion om hur urskiljandet mellan dessa två dimensioner och
därmed få ut Upload-dimensionen, eller om detta inte går samt om det är ens nödvändigt att
finna detta problematiskt. En diskussion mellan den analytiska och empiriska distinktionen.
Dessvärre kan frånvaron av organisationen Assembly of European Regions (AER) noteras i
detta dokument. Denna frånvaro blir tydligare vad mer man går igenom den övriga
dokumentationen.
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4.1.2 Upload-dimensionen & RJL:s budget, verksamhetsplaner & flerårsplaner
RJL:s dokumentation gällande Regionens budget och verksamhetsplaner för 2018 samt
flerårsplanerna för 2019–2020 har ett exempel som kan direkt kopplas till Uploaddimensionens definition. Detta exempel hittar vi när dokumentet tar upp delen som behandlar
den regionala utvecklingen.58 I denna del tas det upp regionens vidare arbete för att kunna
uppnå vissa av regionens mål, visioner och konkreta uppdrag. Detta ska också genomdrivas
med olika sorters påverkansarbeten på både nationell och EU nivå.59 Det som kommer nedan
är ett utdrag från denna del.
I arbetet med att utveckla länet ingår samarbete och påverkansarbete gentemot
stat och EU. En del regionala utvecklingsfrågor, såsom utvecklingen av
höghastighetståg, bredbandsutbyggnad, antalet utbildningsplatser i länet,
beslutas på nationell nivå men får mycket stark regional påverkan. För att
säkerställa regionala intressen på nationell nivå avser Region Jönköpings län
arbeta än mer med påverkansarbete under 2018 och framåt.60(min kursivering)
Denna fokusering på att arbeta mer med påverkansarbete både på en nationell nivå men också
gentemot EU kopplas tydligt till Upload-dimensionen och dess aktiviteter. Genom att arbeta
med insatser och olika arbetssätt för att få fram regionens intressen både på nationell och på
EU-nivå inom områden som nämns i citatet, och detta följer överens med beskrivningen av
Upload-dimensionen som görs i tidigare kapitel om dimensionen.
En annan punkt som uppkommer i detta dokument är RJL:s engagemang och
ställningstagande gentemot Assembly of European Regions, AER. Något som i denna text
belyser denna organisation som en viktig organisation för regionen och dess röst i EU och
dess beslutsprocesser.61 Regionen belyser också vikten av att de har 2018 representation i
AER:s alla kommittéer och att regionen under detta specifika år har integration, jämställdhet
och e-hälsa som fokusområden.62 Denna aktivitet kan kopplas till Upload-dimensionen och
dess aktiviteter genom att RJL genomför ett påverkansarbete genom denna organisation som
genomdriver ett påverkansarbete på EU och dess institutioner för att de processer och beslut
som tas ska värna organisationens medlemmar och EU:s regioner.

58

Region Jönköpings län, Budget med verksamhetsplan 2018, Flerårsplan 2019-2020, Sid 73.
Region Jönköpings län, Budget med verksamhetsplan 2018, Flerårsplan 2019-2020, Sid 73.
60
Region Jönköpings län, Budget med verksamhetsplan 2018, Flerårsplan 2019-2020, Sid 73.
61
Region Jönköpings län, Budget med verksamhetsplan 2018, Flerårsplan 2019-2020, Sid 91.
62
Region Jönköpings län, Budget med verksamhetsplan 2018, Flerårsplan 2019-2020, Sid 91.
59

19

4.1.3 Upload-dimensionen & RJL:s ”EU är den fjärde nivån”
Artikeln är hjälpsamt enkel att se vad för aktiviteter regionen genomdriver och genom denna
enkelhet finns en del som kan kopplas till Upload-dimensionen.
En som kan starkt kopplas till Upload-dimensionen är regionens medverkan för att bedriva en
direkt påverkan på EU som tas upp i avsnitt 2.1.3.63 Här är också regionens roll i AER som är
av intresse.64 Ett citat som är av vikt här är det inledande delen i avsnittet som tar upp AER.
Region Jönköpings län är sedan många år medlem i AER, Assembly for
European Regions, den största lobbyorganisationen för att tillvarata regionernas
intressen i EU:s processer och beslut.65
Regionen har varit en del av denna organisation sedan en längre tid tillbaka. AER som enligt
regionen själv är den största lobbyorganisationen för de regionala intressena för EU:s
beslutsprocesser.66 Regionen själva har också ett antal regionpolitiker som är aktiva i AER:s
olika kommittéer.67
Denna medverkan kan kopplas till en av punkterna för att sammanfatta Upload-aktiviteterna
som tagits upp tidigare. Genom att vara en aktiv del och försöka påverka EU:s
beslutsprocesser mer på en direkt plan. Här kan man också koppla in avsnitt 4.2.3 om
Download-dimensionen där en oro för EU:s framtid och hur dess processer kommer att se ut i
en nära framtid, kan spä på en ökad vilja att kunna skapa ett engagemang inom Uploaddimensionen. En oro om att regionen kanske kommer missgynnas av EU:s framtida beslut,
om de inte är med och påverkar. Något som kopplas till delarna i Upload-dimensionen där
vilja att minska det framtida kostnaderna man får vid en institutionell anpassning vid olika EU
processer, som togs upp i avsnitt 2.1.3.
4.2 Download-dimensionen i regionens dokumentation
”Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Downloaddimensionen?” är den specifika fråga som tagit fram för att studera Download-dimensionen i
regionens dokumentation. Denna fråga gås igenom i detta avsnitt och resultatet man får
presenteras i nedanstående avsnitt.
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4.2.1 Download-dimensionen & den regionala utvecklingsstrategin
Utvecklingsstrategin är en komplicerad text när man ska besvara den specifika
frågeställningen och finna Download-aktiviteter. Här hänvisas det till tolkningarna man har
gjort i 3.1.1 och utifrån dessa kan man se att man finner aktiviteter som kan kopplas till denna
dimension även om dokumentets text och utformning är av de komplexare slaget i detta fall.
Den regionala utvecklingsstrategin anses av RJL själva vara utformad och anpassad för att
sammanlänkas med andra strategier och här tar man upp EU:s Europa 2020-strategin som en
viktig strategi för den regionala strategin.68 Ett tydligt utdrag som bevisar detta är.
[…] ska samordnas med de nationella målen för utvecklingspolitiken samt
kopplas till Europa 2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi för
utveckling och tillväxt.69
Denna påverkan kan kopplas till Download-dimensionen via en annan synvinkel än det som
definitionen av dimensionens aktiviteter tar upp, menat att här kan man tolka denna del som
en aktivitet som är bak och fram. Man ser att RJL anpassar och låter sig påverkas av EU:s
strategier och dokument. En sak som kopplas till Download-dimensionen. Det finns också en
mening i ett liknande sammanhang där man ytterligare kan koppla denna dimensionen. Det
handlar om den finansiering till strategins olika prioriteringar samt vad prioriteringarna
utformas. Här nämns den finansiering som kommer från EU samt vad EU:s krav och olika
”öronmärkningar” på vad denna finansiering ska läggas på. Detta gör att RJL måste anpassa
sig utefter det. Detta i sin tur kan kopplas till Download-dimension om att genomför liknande
beslut och aktiviteter som på något sätt pådriver en anpassningsprocess.70
4.2.2 Download-dimensionen & RJL:s budget, verksamhetsplaner & flerårsplaner
Regionens budget för 2018 har mer direkta och hårda tolkningar när det gäller Downloaddimensionen. Något som skiljer sig ifrån den regionala utvecklingsstrategin. Exempelvis kan
man antyda att RJL:s budget för 2018 med mera är mer konkret och koncentrerad än
utvecklingsstrategin. Denna tydlighet lyser både igenom när det gäller de konkreta detaljer
och åtgärder som tas upp och gås igenom i dokumentationen men det finns också en tydlighet
i hur man utformar, skriver och formulerar sig i vissa avsnitt. Helst i avsnittet om den
regionala utvecklingen.71
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Det stora och tydliga exemplet i detta dokument är när RJL tar upp det regionala
utvecklingsarbetet och ramarna för RJL:s finansiering i första hand. Här är den tydligaste
detaljen om den finansiering som man får från EU:s olika strukturfonder72 som i detta fall är
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) som
också betonas i den regionala utvecklingsstrategin.73 Vidare i texten betonas dessa två
strukturfonder som en viktig finansiell tillgång för RJL och dess regionala
utvecklingsarbete.74 Det som är av intresse för Download-dimensionen i denna text är den
gemensamma strukturfondsprogram som ERUF har för Småland och Öland. Detta program
drar upp riktlinjer för olika insatsområden som dessa finansiella medel ska investeras i när de
gäller tillväxt och sysselsättning i regionen för perioden 2014–2020.75 Även ESF har en
handlingsplan för samma område (Småland och Öland) som också behandlar samma tidperiod
och har ett antal problemområden som medlen från ESF ska vara med och försöka förbättra
under den givna tidsperioden.76
Strukturfondernas närvaro och vikt i denna dokumentation som en viktig och betydande
finansiär för RJL och dess investeringar för regional utveckling kan anses tydligt kopplas till
det som tas upp i teoriavsnittet om Download-dimensionen. Både konkret att EU sätter mål
för vad medlen som RJL får ska gå till, vilket är av betydelse för regionens egna
prioriteringar, fokusområden och mål samt senare vad regionen kommer att arbeta i slutläget.
Detta hamnar i samma läge som togs upp när man granskade kopplingarna mellan denna
dimension och den regionala utvecklingsstrategin, fast på en mer konkret och direkt sätt.
4.2.3 Download-dimensionen & RJL:s ”EU är den fjärde nivån”
En tydlig del av artikeln som kopplas lätt till Download-dimensionen är den första meningen i
artikelns ingress.
Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller
regionfullmäktige är påverkade av EU-regler.77
Denna del sätter tonen för delar av artikeln som kopplas till Download-dimensionen. RJL:s
arbete för att anpassas till EU kan ses som ett resultat i hur EU:s olika Download-aktiviteter
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har påverkat RJL. Ett annat exempel är artikelns betoning på den vikt EU har på regionen och
att EU:s beslut påverkar vardagslivet i regionen inom många områden.78 Något som citatet
sammanfattar på ett tydligt sätt.
Utöver detta uppkommer också en viss oro för EU:s framtid efter 2020 och följderna av det
brittiska utträdet ur EU, också kallat Brexit.79 Denna oro kan man finna i artikeln och här
hänvisar man till Sofia Wixe som är internationell samordnare på RJL som är den person som
tar upp och nämner dessa delar av artikeln.80
Vi vet inte vad som kommer att hända med budgeten för bland annat Europeiska
regionalfonden och socialfonden efter 2020, när Storbritannien går ur och
budgeten måste skäras ner, säger Sofia Wixe.81
Utdraget från artikeln sammanfattar den oro som ses i artikeln. Denna oro kan anses vara
grunden för en till koppling som är till en annan dimension, Upload-dimensionen. Något som
gås igenom i det specifika avsnittet. Denna oro kan tolkas som en oro för de framtida
Download-aktiviteterna som kan komma eller uppstå och osäkerheten om dessa Downloadaktiviteter samt EU beslut kommer missgynna RJL på något sätt i framtiden. Denna oro är i
sig ett tecken som kopplas till samma dimension. En viss nervositet och oro för vad EU ska
besluta härnäst och genom det också en fråga om hur regionen kommer påverkas av dessa
beslut samt vad för slags anpassningar RJL måste genomföra.
4.3 Crossload-dimensionen i regionens dokumentation
”Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Crossloaddimensionen?” är den specifika fråga som gås igenom i detta avsnitt utefter regionens
dokumentation.
4.3.1 Crossload-dimensionen & den regionala utvecklingsstrategin
Kopplingar mellan Crossload-dimensionen och den regionala utvecklingsstrategin verkar i
första hand vara svårt att finna. Helst när det gäller direkta och hårda tolkningar, men när man
går igenom och gör mjukare tolkningar i dokumentet finns en del kopplingar. Anledningen till
att det uppkommer en osäkerhet som uppkommer är att Crossload-dimensionen smälter
samman med en annan teori, Multi-level governance. Något som ses som något
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problemskapande men också givande för uppsatsens resultat. Detta kommer även nämnas i
4.5.1 och öppnar upp för en vidare diskussion om denna osäkerhet.
En annan osäkerhet som uppkommer är också den som nämns i avsnittet om detta dokument
när det gäller Upload-dimensionen i 4.1.1 där tolkningen och urskiljandet mellan dessa två
dimensioner blir komplicerad. Något som kan ses som en problematik. Det som gör att man
utöver denna så kallade problematik, ser en del som man kan koppla till Crossloaddimensionen är ibland hur dokumentationen är skriven men också så finns det delar där det
anses vara lättare att urskiljas och kopplas ihop med Crossload-dimensionen.
Ett exempel på delar som kan kopplas till Crossload-dimensionen är ett avsnitt i kapitlet
”Genomförande och uppföljning” som tar upp att hur man ska genomföra de prioriterande
insatserna som utvecklingsstrategin tar upp.82 Här tas det upp att vissa av insatserna ska
kopplas till olika sorters samarbeten som RJL har vid året då strategin klubbades samt då
framtida samarbeten både på den kommunala nivån samt regioner emellan. Här tas det också
upp samarbeten mellan regionen och den nationella nivån samt med EU.83 Ett citat som
kommer från detta kapitel och används samt sammanfattar detta på ett givande sätt är det
nedanstående citatet.
[…] samt olika samarbeten (kommunala, länsövergripande, nationella,
internationella och EU-samarbeten) för att få till stånd implementering, lärande
och långsiktighet.84
Med detta i åtanke har den regionala utvecklingsstrategin en del som kan kopplas till
Crossload-dimensionen, med betoning på exemplet i dokumentet. Detta genomgår stundtals i
texten om samarbete, även om det är få direkta och hårda exempel inom det valda området.
4.3.2 Crossload-dimensionen & RJL:s budget, verksamhetsplaner & flerårsplaner
Crossload-dimensionen inom detta dokument verkar saknas i första hand när man går igenom
de direkta tolkningarna i dokumentet. Det är efter en djupare genomgång där man granskar
med avseende på mjukare tolkningar som man finner tendenser som kan kopplas till denna
dimension och dess aktiviteter som dimensionen genomdriver. Det handlar mer om den
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regionala samverkan mellan olika regioner runtomkring RJL inom ett antal områden. Det
handlar allt ifrån sjukvård och andra välfärdsfrågor som dessa regioner har i befogenhet.85
Det som är av intresse här är mer av den övergripande samverkan och att denna samverkan
kan gå över till en samlande styrka för regionerna i samverkan. Här kan man nämna RJL:s
samverkan med Region Östergötland, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län som
utvecklades inför en eventuell regionbildning till en storregion, en regionbildning som inte
blev av, samt en samverkan mellan olika regioner och landsting i Sydsverige.86 Ett exempel
på när de här samverkan och samarbetet uppkommer är de mer konkreta utdraget från RJL:s
budget.
Under 2016 startade ett samarbete tillsammans med Region Östergötland,
Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län för att bilda en större region.
En regionbildning är inte längre aktuell men samverkan fortsätter och utvecklas
i såväl Småland–Östergötland som i Regionsamverkan Syd med regionerna
Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Landstinget i Kalmar län.87
Vidare har RJL ett samarbete som mer direkt kan kopplas till dess engagemang till EU. Det är
samarbetet i organisationen Småland Blekinge Halland South Sweden som är en viktig del i
kopplingen till crossload-dimensionen. Denna organisation med syftet att vara dessa regioners
hand in i EU och bedriva dessa regioners intressen via organisationens kontor i Bryssel. Detta
kan också kopplas till andra dimensioner som en mobiliserade effekt för att bedriva Uploadaktiviteter eller samverkan för att tackla Download-aktiviteter från EU-nivån. Något som kan
komma upp i en diskussion.
Sammanfattningsvis kan det regionala samverkansarbetet och samarbetet mellan olika
regioner som detta dokument tar upp kopplas till Crossload-dimensionen på ett tydligt sätt.
4.3.3 Crossload-dimensionen & RJL:s ”EU är den fjärde nivån”
En del som kommer upp som något som i sig kan kopplas till en av punkterna som beskriver
Crossload-dimensionen är regionens konferens Europaforum. Europaforum är en konferens
där man samlar berörda aktörer, sakkunniga och politiker som berör organisationen SmålandBlekinge-Halland South Sweden för att debattera, diskutera och enligt artikeln ”fördjupa sig i
samverkan, delaktighet, sammanhållningspolitik och andra aktuella EU-frågor”88. Crossload-
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aktiviteten som genomdrevs här anses vara en aktivitet som ska mobilisera och stärka
samverkan mellan aktörerna inom den namngivna organisationen samt mellan olika regioner
och andra aktörer som berörs. Detta för att kunna i andra aktiviteter vara en starkare och mer
sammansatt röst för att kunna påverka eller arbeta med EU:s olika beslutsprocesser.
Exemplet är inte det enda exemplet på Crossload-dimensionen i denna artikel. Artikeln tar
upp och nämner satsningar och aktiviteter, både mellan RJL och andra regioner men också
andra aktörer som näringslivet och andra organisationer. Här ska man nämna
samarbetsavtalen med Business Sweden och Elmia för att kunna samverka i arbetet för att
hitta utländska investeringar som vill etablera sig i regionen samt på långt sikt öka regionen
attraktivitet.89
4.4 Resource Push- & Pull-faktorerna & regionens dokumentation
”Finner man i regionens dokumentation något som kan kopplas till Resource Push- eller
Pull-faktorerna?” är detta avsnitts specifika fråga som är utgångspunkten för det resultat som
kommer fram i den efterföljande presentationen.
4.4.1 Resource Push- & Pull-faktorerna & den regionala utvecklingsstrategin
Dessa faktorer dyker upp i den regionala utvecklingsstrategin och det första man möts av i
detta dokument är Resource Push-faktorn. I en av de första meningarna i dokumentet betonas
att en av grundbultarna samt det som bygger strategin är att regionen är ett kraftcentrum.90
Det som är av intresse här är att i dessa meningar utgör frasen ”resurser att driva
utvecklingen framåt” en viktig del som genomgår och uppkommer i olika delar av
utvecklingsstrategin.91 Något som kan kopplas och tolkas som en Resource Push-faktor. En av
grundförutsättningarna för strategin är regionens resurser som RJL redan har och kommer få i
framtiden.92 Detta kan både tolkas bokstavligt men också retoriskt och ta med det som
regionen vill få fram och visa upp genom retoriska drag och textberättande.
Den bokstavliga tolkningen i utvecklingsstrategin består mestadels av att man nämner att det
finns resurser. Antingen har regionen resurser för att kunna bedriva aktiviteter eller så ska
regionen satsa nya resurser samt få mer resurser genom olika finansieringar.93 Något som den
tidigare frasen är ett exempel på. Det som måste noteras här är att utvecklingsstrategin inte tar
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upp några direkta resurser i tal om siffror. Något som är en skillnad ifrån RJL:s budget från
2018 som är mycket mer konkret i detta fall. Det handlar mer om att regionen har resurser,
inte hur mycket.
Den mer mjukare tolkningen som görs i utvecklingsstrategin menas med att genom regionens
berättande och redovisande i hur regionen har för position, fördelar och nutida resurser, kan
urskilja att RJL har eller vill att läsare ska få en känsla av att RJL har stora möjligheter att
kunna vara en aktiv part och en vilja. Textberättandet ger en viss pondus och kraft som ger
oss en känsla av att RJL verkligen vill förmedla att här har man en region som kan och vill.
Resource Pull-faktorns närvaro är mer osynlig och är svårare att hitta i dokumentet, även om
det finns. Det som betonas mest här är det mer övergripande exemplet av att man ska nyttja de
nyttor som regionen fått i med den utveckling som skett i världen. Här nämns frasen ”dra
största möjliga nytta av regionens egna resurser” som är väldigt vägledande för dokumentet
generellt.94 Det som är ett mer konkret exempel är globaliseringen och det ökade rörligheten
både nationellt och internationellt inom och utanför EU.95 Här tas det upp de nyttor som RJL
kan dra samt den nytta som regionen kan få i ett ökat engagera och att man ska använda sig av
de möjligheterna som ges utefter denna situation.
4.4.2 Resource Push- & Pull-faktorerna & RJL:s budget, verksamhetsplaner & flerårsplaner
Push- och Pull-faktorernas närvaro är tydligt i RJL:s dokumentation om Budgeten,
verksamhetsplaner samt flerårsplaner och detta betonas mest i hur regionen visar upp både
dess resurser, vilja samt den nytta som regionen skulle få i med ett ökat engagemang. En
sammanfattande mening kan vara att regionen ser en viktig nytta att engagera sig och att
regionen har resurserna, möjligheten och viljan för att göra de engagemang som krävs utefter
regionens ramar.96
Detta dokument är också mer konkret i vad för resurser som RJL har i med att detta ska
presentera RJL:s budget och hur budgeten ska innehålla samt nuvarande och framtida planer
och strategier för budgeten som regionen har. Dokumentet tar upp och som tidigare tagits upp
allt ifrån direkt finansiering till vad man ska lägga dessa resurser på.
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En annan vinkel på dokumentet inom denna frågeställning är textens utformning och det
retoriska dragen som används för att visa upp och betona RJL:s ståndpunkter i detta. RJL ger i
detta dokument en känsla av slagkraft och pondus. Något som inte är en konkret koppling
men är av en mer retorisk koppling till Resource Push-faktorn. Frasen ”resurser att driva
utvecklingen framåt” är även här av vikt för att belysa även detta när de gäller dokumentets
känsla av slagkraft och pondus. Detta ska få den som läser en känsla av att regionen är en
stark region som vill utvecklas och har kapaciteten för att genomföra denna utveckling. Något
som kan kopplas till Resource Push-faktorn.
Resource Pull-faktorn är också här närvarande fast i minskad omfattning. Här kan man
sammanlänka det som togs upp i avsnitt 4.4.1 om dessa faktorer gentemot
utvecklingsstrategin. Här är det mestadels RJL:s övergripande beskrivningar av de nyttor som
kommer vid att engagera sig och att dessa nyttor finns uppdukade framför dem och att de
gäller att ha de rätta verktygen och viljan för att ta hand om dessa nyttor.97 Orden och fraserna
”utnyttja möjligheterna” och ”dra nytta av” sammanfattar detta på ett exemplifierande sätt.
Annars är denna faktor inte så närvarande eller har en viss frånvaro i detta dokument. Något
som på sitt sätt är av intresse.
4.4.3 Resource Push- & Pull-faktorerna & RJL:s ”EU är den fjärde nivån”
I regionens artikel kan man finna kopplingar mellan dessa två faktorer. Här lyser kopplingen
mellan artikeln och Resource Pull-faktorn, även om den andra faktorn är också tydlig på ett
annat sätt. Ett av de tydligaste exemplen när de gäller kopplingen till Resource Pull-faktorn är
ett utdrag från artikelns ingress (notera min betoning).
Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i
Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU
ger.98(min kursivering)
Detta kan ses som ett tydligt exempel som kan kopplas till Resource Pull-faktorn. Först ser
RJL att de finns nyttor som EU-medlemskapet ger och för de andra att RJL vill arbeta för att
dra nytta av de möjligheter som regionen ser. Detta citat är också ett vägledande exempel för
hela artikeln som efter detta stundtals nämner att dra nytta av de engagemang som regionen
genomför.
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Den andra faktorn, Resource Push-faktorn, finns också med i artikeln. Både i mer konkret
form men mestadels när man går in i de retoriska drag som artikeln har. Ett exempel på det
sistnämnda är att i presentationen av vad RJL har genomdrivit för aktiviteter eller ska satsa
på.99 Här uppkommer de formuleringar och ord som ”satsningar”, ”insatser” och ”rikta
insatser på”.100 Dessa ord eller fraser kan indirekt kopplas till att man har resurser alternativt
kapaciteten att kunna göra dessa satsningar, samt en vilja att göra satsningarna. Något som
kopplas till Resource Push-faktorn. Mer konkreta exempel på satsningar som de gör här och
tolkas vilja lägga resurser på är här det som redan i tidigare delar nämnda aktiviteter eller
organisationer. Allt ifrån deras engagemang i organisationer som AER och Småland Blekinge
Halland South Sweden, till Europaforumet och andra satsningar.101
4.5 Multi-level governance i regionens dokumentation
”Finner man i regionens dokumentation något som kan kopplas till Multi-level governance?”
är den specifika frågeställningen till att studera om man finner något som kan kopplas till
denna teori i RJL:s dokumentation. Denna frågeställning kan man också säga vara denna
studies sista frågeställning och en frågeställning med vikt. Vikten menas här den vikt som
teorin har för att sätta in regionens aktiviteter i en kontext gentemot EU-nivån. Något som tog
upp i avsnittet som behandlar teorin om Multi-level governance.
4.5.1 Multi-level governance & den regionala utvecklingsstrategin
Denna del hade samma problematik som togs upp i 4.3.1 som tog upp Crossload-dimensionen
i detta dokument. Utvecklingsstrategin hade ett antal exempel som kan kopplas till Multi-level
governance och vad det innebär utifrån teoriavsnittet. I det första sidorna av strategin
uppkommer det ett avsnitt som kan tolkas som ett erkännande som kan i sig kopplas till
Multi-level governance. Det handlar om RJL:s syn på strategin och det generella arbetet på
området som ett pågående process som ska fortsätta kontinuerligt efter man har klubbat detta.
Det är genom detta som ett citat skapar ett visst intresse för att kopplingar.
Det regionala tillväxtarbetet är en ständigt pågående process som kräver
medverkan och engagemang på alla nivåer och inom alla sektorer; av offentliga
och privata aktörer – såväl vinstdrivande som icke vinstdrivande – och av
enskilda länsinvånare.102(min kursivering)
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Detta utdrag är av intresse för att det erkänner andra nivåer men mest andra aktörer som
mycket bidragande aktörer för upprätthållandet av denna strategi och dess fortsatta arbete,
samt att denna strategi ska ha en större och bredare förankring. Utöver detta finns det delar av
strategin om Regionen som en aktör mitt i ett landskap av många aktörer. I detta fall hittar
man exempel på när RJL beskriver globalisering, global livsmiljö och den regionala
attraktiviteten.103 Det sistnämnda är också tydlig i utvecklingsstrategin och ett exempel tas ur
kontexten för regionens attraktivitet för turismnäring.
Konkurrensen om nationell och internationell uppmärksamhet är stark och en
växande turist och besöksnäring är strategiskt angeläget för den regionala
utvecklingen och för ökad attraktivitet. Ett sätt att synas och få uppmärksamhet–
i syfte att göra regionen mer känd – är att etablera fler återkommande
arrangemang med lyskraft som lockar många besökare.104
Det som man lägger intresset här är RJL fokusering på konkurrens och konkurrensen om
uppmärksamhet och attraktivitet bland andra liknande aktörer och regioner. Något som kan
kopplas till Multi-level governence. Något som tas upp i teoriavsnittet som behandlar teorin.
Här tas det upp att RJL ser en förändring och en utveckling som kopplas till Multi-level
governance, samt man anser att man är en mer självständig aktör idag (då 2013) och att RJL
är i ett förändrat landskap att verka inom än tidigare när de gäller en ökad konkurrens från
andra regioner inom Sverige men också globalt. Sedan måste man notera argumentationen för
RJL:s ökade aktivitet för att öka den regionala attraktionen.105 Denna prioritet och uppkomst
förklaras i att konkurrensen mellan regioner både nationellt och internationellt är starkare nu
än tidigare och att konkurrensen för både näringslivsetableringar, större evenemang samt
konkurrensen för att få folk att bosätta sig i regionen.106 Ett viktigt utdrag på detta område
uppkommer i avsnittet som berör den globala livsmiljön.
Att både behålla och attrahera nya invånare är avgörande för en växande region.
Människor väljer de orter och regioner som erbjuder den bästa balansen av en
intressant arbetsmarknad, dynamiska livsmiljöer, attraktivt boende,
samhällsservice och goda uppväxtmiljöer för barn och unga.107
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I utdraget finner vi kopplingar mellan den regionala utvecklingsstrategin och Multi-level
governance, grundat på det som nändes innan utdraget presenterades. RJL:s fokuserande på
att stärka den regionala attraktiviteten och den regionala livsmiljön kan kopplas till att
regionen ställs inför en ökad konkurrens och påverkan från många andra aktörer. Olika
regioner, företag och invånare som på sitt sätt kan påverka och även bli påverkade av RJL:s
agerande. Detta kan i sin tur kopplas som en konsekvens av Multi-level governance.
4.5.2 Multi-level governance & RJL:s budget, verksamhetsplaner & flerårsplaner
Multi-level governance är närvarande i RJL:s budget, verksamhetsplaner och flerårsplaner.
Helst närvarande i RJL:s egna berättande och framställning av vad RJL står, möter och ska
vidare framöver.
En mer övergripande länk mellan detta dokument och Multi-level governance är också RJL:s
ökade fokus generellt på samverkan och arbete för att göra regionen mer sammanhållen,
samspelt och uppdaterad i vad för insatser regionen behöver göras. Utöver detta uppkommer
också ett öppnande för andra aktörers bidragande för regionens utveckling. Ett av exemplen är
ett av de två citat som kommer längre ner i detta avsnitt där ”skapa goda förutsättningar”
uppkommer som en mening.108
Denna del tar också vid en vidare diskussion som togs upp i avsnitten med Crossloaddimensionen gentemot detta dokument, och att även här finns en osäkerhet som genomsyras
om detta kan mer kopplas till Crossload-dimensionen eller om det inte är något problem.
Det som är en tydlighet när man går in i detta dokument handlar om attraktionen som RJL ska
bevara och utveckla.109 I början av detta dokument finner man frasen ”För ett bra liv i en
attraktiv region” som också är RJL:s slogan eller mer ledord som ska leda, sammanfatta och
genomsyra hela RJL:s verksamheter och ansvarsområden.110 Denna strävan om attraktivitet
kan kopplas till denna teori om Multi-level governance och med betoning på RJL:s strävan till
att öka konkurrenskraften och attraktionen inom allt ifrån näringsliv, besöksnäring till välfärd
och levnadsförhållanden. Detta kan kopplas till samma resonemang inom 4.5.1 (föregående
avsnitt). Denna strävan och arbete med att skapa en bättre attraktion för regionen ser man inte
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bara i denna del av texten utan återkommer i flera delar av dokumentet. I kapitlet om det
regionala utvecklingsarbetet finner man ytterligare två citat som är av intresse.
Region Jönköpings läns roll är att vara en katalysator för regional utveckling,
att bidra till att skapa goda förutsättningar för de människor, organisationer och
företag som finns i länet. […] Vi ska vara Sveriges bästa region att växa upp
i.111(min kursivering)
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som
drivs av Region Jönköpings län, som länstrafik, kulturutveckling och
utbildningar, och processer som vi inte fullt ut äger själva. Det är viktigt att
Region Jönköpings län tar en ledande roll för helheten och verkar för bästa
möjliga samordning.112(min kursivering)
Dessa två är av intresse i finnandet av kopplingarna mellan detta dokument och Multi-level
governance. Här noteras de som är i kursivt som kan här kopplas till att man vill öka den
regionala konkurrenskraften och attraktionen gentemot andra samt stärka regionen som
självständig region. Jakten och arbetet för att öka konkurrenskraften kan i sig ge en indirekt
koppling till Multi-level governance menat som en konsekvens av teorin. Genom att RJL
lägger denna vikt och mål för regionen och att de vill stärka regionen, öppnar detta upp för
bilden att regionen är en del i ett landskap med många olika aktörer. Det öppnar också upp att
dessa aktörer kan på något sätt påverka dem andra i sitt agerande. Vilket gör att ett passivt
agerande (att man inte jobbar med att öka attraktiviteten till regionen) på längre sikt kan skada
eller missgynna regionen.113 Konkurrensen kan här indirekt kopplas till de konsekvenser man
ser som en del av vad Multi-level governance skapar naturligt.114
4.5.3 Multi-level governance & RJL:s “EU är den fjärde nivån”
Multi-level governance i RJL:s artikel kan man diskutera. Frågan varför man tar upp en
diskussion i detta fall beror mestadels på artikelns koppling till teorin och om det verkligen
går att direkt koppla denna teori till artikeln. Något som kan göras, fast att det fortfarande
finns ett frågetecken som hägrar över denna del av studien.
En tydlig mening som startar tankar och idéer om att man kan koppla delar av denna artikel
till denna teori finner man i artikelns titel, ”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”.115
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Något som kan i sig vara till hjälp. Med den definition som gjorts i teoriavsnittet kan detta
kopplas till Multi-level governance via artikelns erkännande av denna nivå samt dess vikt för
regionen. Att denna nivå är av den vikt så att man namnger hela artikeln med den och
hänvisar till denna nivå. Utöver kan man nämna den övergripande tolkning av artikeln som
kan kopplas till denna teori. Tolkningen handlar om att artikelns utformning, innehåll och
exempel (något som ska nämnas) kan kopplas till teorin på sina specifika sätt. Antingen mer
konkret men också indirekt och via de retoriska dragen.
De som är av mer konkreta exempel som inte bara nämnts i andra avsnitt i denna studie är ett
utdrag från artikeln. Här är det den internationell samordnaren på Region Jönköpings län,
Sofia Wixe som kommenteras och skrivs om.
Hon och hennes kollegor på regional utveckling arbetar i olika kanaler för att
tillvarata Jönköpings läns intressen i EU-samarbetet. Det handlar bland annat
om att locka hit utländska investeringar och skapa mer sysselsättning till
länet.116
Detta utdrag kan kopplas till denna teori via RJL:s erkännande av vad Multi-level governance
beskriver. Via att man erkänner regionen självständigt gentemot EU-samarbetet men även det
arbete om läggs ner för att locka utländska investeringar. Det senare kan här länkas till den
ökade konkurrensen, rörligheten och den ökade möjligheten att fler aktörer kan påverka
varandra. Något som kan kopplas som en konsekvens av denna teori.
En annan koppling som man finner är inte bara det konkreta utdragen, utan mest handlar det
om det indirekta syftet alternativt grunden till att dessa aktiviteter sker och tas med i texten,
menat med hur man lägger fram dessa aktiviteter och förklarningarna till varför dessa
aktiviteter görs. I granskningen av denna artikel finner man tendenser att i framförandet av
dessa aktiviteter som artikeln tar upp genomsyras generellt av en allvarsam ton och en tydlig
vikt att kunna påverka och att RJL ska vara en aktiv aktör i EU. ”vara proaktiva”, ”ta tillvara
på” och ”finna samarbetspartners till framtida projekt” är tre fraser som dyker upp och
betonar denna allvarsamma ton.117
Detta skapar en indirekt tolkning av att RJL ser sig som en aktör bland många andra aktörer,
som i detta fall fokuseras på andra regioner och även medlemsstater i EU och länder utanför.
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Både dessa fraser som togs upp men också de utdrag som togs med är delaktiga exempel som
i sig bidrar till denna tolkning och koppling.
Arbetet för regionens attraktivitet och utvecklandet av en ökad konkurrenskraft är av vikt för
både RJL men också för studien arbete att finna kopplingar mellan dokumentet och teorin.118
Strävan för att öka attraktiviteten och konkurrenskraften nämns mestadels i kontexten i att
attrahera etableringar av företag eller vid etableringar av nystartade företag. Här kopplar
denna strävan för att öka regionens konkurrenskraft till denna teori, eller mer som en
konsekvens av att denna teori påverkar både RJL:s agerande och dess synsätt på hur
situationen för regionen och i omvärlden när det gäller detta område. RJL ser nu en ökad
konkurrens med andra regioner, stater (både nationellt samt utom och inom EU) men också en
ökad möjlighet att kunna attrahera företag och andra verksamheter som man för ett bra tag sen
inte kunde se att man kunde attrahera eller få till regionen. Samma gäller även konkurrensen
på att attrahera personer att bosätta sig i regionen.
4.6 Övergripande observation i materialet
Granskandet och studerandet av materialet har också genererat en annan observation som går
utanför de föregående avsnittens fokus. Observationen kan anses både vara en konsekvens
utav RJL:s arbetssätt eller fokus men också vara något som går över många utav de teorier,
dimensioner med mera som gåtts igenom.
4.6.1 Konkurrenskraft, Utveckling & Regional Attraktion – Dokumentationens ledord
Den regionala utvecklingsstrategin syftar till att utforma och utveckla en konkurrenskraftig
region. Detta är något som är genomgående hela dokumentet. Samtidigt ska regionen följa
med i utvecklingen som sker både på lokal, regional, nationell och global nivå. Detta ses som
det huvudsakliga målet och visionen för denna strategi samt genomsyrar strategins olika delar
på något vis. Detta gäller och syns inte bara i den regionala utvecklingsstrategin utan i alla
dokument som tas upp i studien. Detta ger än en viktig ingrediens för frågan om var RJL står
när de ska utforma åtgärder och visioner som RJL tar upp och har med i denna strategi.
Denna strävan till att vara en konkurrenskraftig region och en region som är attraktiv har man
i resultatdelen kopplat till olika delar av teorierna, med betoning på att detta är en konsekvens
av Multi-level governance. Regionen blir allt mer självständig i ett landskap bland massa
andra aktörer, vilket gör att ”friheten” för region är större fast också den ensamhet som
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självständigheten har som bismak. Garanten som håller dig i handen och leder dig framåt står
och håller inte så hårt i din hand längre.
Varför är det så viktigt att ta ut och presentera detta som en separat del? Anledningen är att
detta är en väldigt övergripande och genomsyrar hela dokumentationen. Allt ifrån
utvecklingsstrategins mål och visioner om en starkare region till RJL:s budget och planer för
verksamheten och för den nära framtiden. Som i sin tur har går under ett ledord som hänvisar
till den regionala attraktionen och konkurrenskraften.119 Genom att det är en så övergripande
och tydlig del av den dokumentation som tas upp, och kan dra slutsatsen at den är ett av
huvudargumenten till att denna dokumentation finns, så är de bra att ta upp detta. För att
förstå och få en förbättrad bild på vad som RJL har i sina tankar när de senare genomför eller
vill utforma olika aktiviteter.
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Kapitel 5. Slutsatser
Slutligen går man till slutsatserna i denna studie. Bevaras frågeställningarna och gör detta att
man kan besvara uppsatsens syfte? Utöver detta ska man kunna säga hur relationen mellan
EU och RJL ser ut.
5.1 Svar på frågeställningarna
När det gäller frågeställningarna generellt så kan man besvara dessa med att man finner
kopplingar med alla teorier och dimensioner som frågeställningarna tar upp i all
dokumentation. Det som är då en skillnad är mängden och hur mycket direkta bitar av
dokumentationen som kan kopplas till frågeställningarna. Det är också en skillnad i det
retoriska skrivandet i dokumenten. Något som kan ha sin anledning i vilken målgrupp som
dokumentet är riktat för.
Vidare kommer man fördjupa sig i hur de specifika frågeställningarna är besvarade. Vilket
kommer att gås igenom här i teori för teori.
5.1.1 Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Uploaddimensionen?
När det gäller kopplingar till Upload-dimensionen så finner man en hel del kopplingar i den
dokumentation som gås igenom och att denna frågeställning är enklast besvarad som att det
finns. De aktiviteter som RJL gör kan kopplas och förstås genom denna dimension och att
denna dimension ger oss förståelsen i varför dessa aktiviteter görs överhuvudtaget. Det som
ska tas med är mängden som kan kopplas till denna dimension och att denna mängd varierar
från dokument till dokument, även också andelen direkta och konkreta aktiviteter varierar och
vägs upp av mer mjukare tolkningar.
5.1.2 Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Downloaddimensionen?
Download-dimensionen i denna dokumentation är också tydlig och kan kopplas ihop. Både
genom direkta aktiviteter och ageranden från RJL:s sida men också indirekt. Det indirekta är
att man ser att RJL gör aktiviteter som kan kopplas till denna dimension fast ut och in eller
om de är förebyggande aktiviteter alternativt en ökad medvetenhet att download-aktiviteter
kan komma. Här gäller också en variation av den mängd som kan kopplas till downloaddimensionen. Där den regionala budgeten och sedan RJL:s artikel är dem som sticker mest ut
när det gäller kopplingar och sedan direkta kopplingar.
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Anledningen till varför dessa två kan sticka ut gentemot den regionala utvecklingsstrategin tas
upp i avsnitt 5.2 och detta ses som en konsekvens av att den regionala utvecklingsstrategin är
på en mer övergripande och visionär nivå och att den inte ska bli för konkret.
5.1.3 Finner man i regionens dokumentation aktiviteter som kan kopplas till Crossloaddimensionen?
Crossload-dimensionen finns också representerad i detta material på sina sätt. Med betoning
på den regionala samverkan mellan RJL och regionerna runtomkring. Denna samverkan är
som ett flaggskepp för att kunna besvara denna frågeställningen. Samtidigt kan också
exemplet med organisationen Småland Blekinge Halland South Sweden vara ett betydande
exempel på kopplingar mellan dokumentationen och denna dimension utöver det som tas upp
i de avsnitt som behandlar denna dimension i resultatdelen. Sammanfattningsvis finner man
tydliga kopplingar till denna dimension i materialet.
5.1.4 Finner man i regionens dokumentation något som kan kopplas till Resource Push- &
Pull-faktorerna?
Resource Push- och Pull-faktorernas närvaro i materialet är också besvarat. Här tas både en
mer direkt tolkning men här syns mestadels också den retorik som genomförs och skrivs in i
dokumenten. Detta retoriska drag som genomsyrar stora delar av all dokumentation kan
kopplas till att de vill utmåla regionen som en aktör som har viljan, resurserna men också att
regionen kan se nyttorna som ett engagemang till EU kan innebära. De mer direkta
tolkningarna som står i texten är också sammankopplat med att man ser de nyttor som ett EUengagemang kan innebära.
5.1.5 Finner man i regionens dokumentation något som kan kopplas till Multi-level
governance?
När det gäller Multi-level governance inom materialet så har man funnit även detta även om
man kan ha en diskussion i hur stor mängd och hur mycket som kan renodlat kopplas till
denna teori. Det finns delar som kan kopplas till Multi-level governance fast det som är av
betydelse är hur denna teori kan kopplas ihop med grunden till varför RJL agerar som de gör.
Detta menas med att denna teori kan sätta ord på den stora anledningen och förutsättningarna
till varför agerandet har fått denna utformning. Multi-level governance ger oss också en
förklarning och djupare förståelse till den kontext som RJL huserar inom. Vad är de för
landskap som denna region förhåller sig gentemot och inom.
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5.2 Slutsatsen
Slutligen har vi uppsatsens syfte och övergripande frågeställning som dessa specifika
frågeställningar skulle hjälpa till att besvara. Det enkla svaret är att dessa teorier kan besvara
vad som ligger bakom ett engagemang till EU och att Europeisering och Multi-level
governance skapar en förståelse för denna frågeställning.
Europeisering och Multi-level governance förklarar vad som ligger bakom ett engagemang till
den Europeiska unionen samt de dimensioner och faktorer som tagits upp har satt ord och en
djupare förståelse på vad olika aktiviteter som RJL gör har sin grund och förutsättning.
Genom att identifiera en koppling mellan en aktivitet och någonting i dessa teorier kan man få
bakgrunden till varför de gör aktiviteten och kan sätta in den i en större kontext. Ett exempel
kan vara RJL engagemang till Assembly of European Regions. RJL:s aktivitet till denna
organisation kan kopplas till exempel till Upload-dimensionen, och att den förklarar varför
sådana aktiviteter görs.
Teorierna i sig sätter ord på de landskap som uppkommer i denna studie och hjälper oss att
både kunna skapa en förståelse i varför RJL gör som de gör samt i vilken kontext som RJL
huserar inom. Något som redan har tagits upp fast mer när man går igenom teori för teori.
Teorierna vävs också ihop till en gobeläng där dessa teorier och dimensioner påverkar och blir
påverkade av varandra samt att vissa av teorierna är beroende av andra. Allt blir till en
harmoni. Detta gör att slutsatsen som kommer från den diskussion som tog upp urskiljandet
och distinktionen på den analytiska och empiriska nivån, är att den så kallade problematiken
inte ska anses som ett tydligt problem, utan mer en naturlig styrka.
Om man ska ta sig tillbaka till den kärlekshistoria som man tillskrev denna studie och den
relation som EU & RJL har, så är relationen väldigt komplicerad samt väldigt egoistisk. EU är
som en person som vill förändra sin partner för att passa till henoms smak. RJL vill också
påverka EU när EU sen ska besluta om saker och ting, mestadels så att RJL gynnas av det.
RJL är och vill bevara en styrka och självständighet gentemot den nationella nivån, Sverige.
Samtidigt vill inte RJL vara motsträviga eller tysta gentemot EU, för då kan de missgynnas
och EU kan dra blicken från regionen till andra aktörer och regioner. Detta gör att RJL ser
som viktigt att kunna få EU:s uppmärksamhet gentemot andra aktörer som tävlar om EU:s
gunst.
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Så utefter denna studie kan man säga att de finns en relation mellan EU och RJL och man kan
besvara utefter de teorier som tagits upp, vad som ligger bakom ett engagemang till EU. Men
en kärlekshistoria går tyvärr inte att säga i detta fall. Kanske mer en komplicerad och
invecklad historia som passar till en såpopera från 1980-talet.
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Kapitel 6. Diskussioner
Genom resultaten som tagits fram under studiens gång har man kommit till olika diskussioner.
6.1 Urskiljandet & teoriernas sammansmältning: Ett problem eller en styrka?
Det som har tagits upp i flera delar av resultatet handlar om urskiljandet av dessa teorier och
att teorierna och dimensionerna smälter ihop i RJL:s dokumentation. Det handlar mest om de
som tagits upp i olika delar av resultatdelen som behandlar Crossload- och Uploaddimensionen (läs avsnitt 4.1.1) och Crossload-dimensionen och Multi-level governance som
på vissa områden kan blandas ihop. I dessa fall har urskiljandet eller distinktionen av teorierna
varit enklare att genomföra på den analytiska nivån än på den empiriska nivån. Ett exempel på
detta är den osäkerhet som uppkom i samband med granskandet av den regionala
utvecklingsstrategin. I detta dokument som sticker också ut i detta fall, uppkom två
osäkerheter. Den ena handlade om de aktiviteter och delar som kunde kopplas till Crossloaddimensionen, men även till Multi-level governance. Exemplet handlade om den samverkan
som skulle fortsättas eller startas upp vid olika finansieringar och prioriteringar (läs avsnitt
4.3.1 & 4.5.1). I dessa avsnitt uppkommer då en diskussion om vad för kopplingar man kan
gör här samt att urskiljandet skapade huvudbry för uppsatsskrivaren. Samverkan som nämns i
exemplet görs inom många håll: mellan regioner, på nationell och på EU-nivå och lägre ner
till kommunal nivå. Det nämns också en samverkan mellan regionen och andra områden som
näringslivet och civilsamhället. Här kan samverkan vara något som kopplas till Crossloaddimensionen men även för Multi-level governance.
Är det då detta ett problem? Måste studien separera dem här, eller är egentligen denna
sammansmältning av teorier något som kan stärka de olika teorierna? Det i sig kan diskuteras.
Det kan finnas en problematik i det mer direkta besvarandet av de frågeställningar som
studien har. Alltså om man kopplar delar av dokumentationen till en viss teori eller dimension
som egentligen inte finns där eller om det är något annat. Något som i sig kan vara
diskussionsbart. Ett exempel på detta kan vara en aktivitet som RJL gör som kanske kan
kopplas antingen till en Crossload-dimension men kan egentligen vara Upload-dimensionen,
eller inget av dem.
Men, för det mesta anses det att inte är en problematik i att se olika sorters dimensioner och
teorier i samma meningar eller utdrag från dokumenten. Det som hänvisas här är att det kan
vara en styrka i att finna flera på samma ställe samt att dessa teorier är teorier som är väldigt
lika varandra, tar upp och behandlar samma saker och huserar inom samma område.
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Europeisering och Multi-level governance är ett exempel på två teorier som själva bidrar och
är givande för varandra samt huserar inom samma område. Dessa två ska ge en förklarning till
det skeende som har skett och ses inom studiens berörda områden. Vilket gör att dessa två
kommer korsa varandra på flera sätt samt kan smältas ihop och bidra till varandra i en
samexistens. Det gäller samma de dimensioner som tas upp i denna studie och att även dessa
har denna så kallade problematik. Dessa teorier hänger på sitt sätt ihop rent naturligt och att
dessa teorier kommer korsa varandra, påverka varandra eller bli påverkade av varandra är
ingenting som ska fråntas. Om man ska återknyta till exemplet om RJL:s aktivitet som både
kunde kopplas till Crossload- och Upload-dimensionen så kan man då se en styrka att man
kan finna ett samspel mellan dessa dimensioner och att dessa två på sitt sätt bidrar till
varandra. Vilket i sin tur kan ge oss en mer utförlig förklarning på varför RJL:s aktivitet ser ut
som den gör.
6.2 Småland Bleking Halland South Sweden: Den sammanvävda organisationen?
Organisationen Småland Blekinge Halland South Sweden är en intressant organisation i detta
sammanhang, men även skapar en diskussion som även här tenderar till samma ämne som tas
upp i 6.1. Vad finns det för kopplingar mellan teorierna och sen denna organisation. Finns de
många som vävs samman eller finns de egentligen inga? Varför detta blir en diskussion kan
man undra men detta är av vikt för att skapa förståelse för den studie och vad man granskar.
Organisationen är som nämnts tidigare är en organisation som ska vara en kanal eller länk in i
Bryssel och EU för de berörda regionerna som nämns i organisationens namn. Detta gör att
denna organisation kan ge oss kopplingar till de flesta teorier och dimensioner som tas upp
och frågas om. Först kan man koppla denna organisation som en Crossload-aktivitet mellan
de berörda regionerna och att de samverkar för att få en starkare röst. Sedan kan man också
koppla organisationen som en Upload-aktivitet. Detta för att man kan se att RJL:s aktivitet
inom denna organisation som ska värna och arbeta för regionernas intresse i EU kan kopplas
till det direkta påverkansarbetet ”nerifrån och upp”. Detta kan man se som ett problem när
man ska urskilja eller koppla dessa. Men som nämns också i 6.1 så kan också detta vara en
styrka, eller som är mer här, ett samspel mellan regional samverkan och mobilisering för att
genomföra Upload-aktiviteter. Tillsammans eller som samlande grupp.
Detta kan bli ännu mer komplext när man ska börja granska organisationen för om det finns
för kopplingar med Download-dimensionen och Multi-level governance. Downloaddimensionen kan kopplas in i denna organisation som en anledning till Upload-aktiviteterna.
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Sedan har vi den koppling som kan göras till Multi-level governance i med organisationens
aktiviteter som också berör aktörer samt hur organisationen arbetar för att uppnå dess
övergripande syfte, samt kan ses som en konsekvens av denna teori.
Organisationen blir sammanfattningsvis ett exempel på att man kan koppla i princip alla olika
teorier för att skapa en djupare förståelse till varför den berörda parten agerar som den gör.
Samtidigt anser man även här som i 6.1 att det finns et problem i att urskilja vilken teori som
kopplas till vilken bit text eller aktivitet, men som man tog upp så ses detta mestadels som en
styrka. En styrka att se att flera delar av teorierna Europeisering och Multi-level governance
finns representerade i samma del av dokumentationen.
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