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Sammanfattning 
 
Europas regioner väljer i allt högre utsträckning att etablera så kallade regionkontor i Bryssel för 

att bevaka sina intressen mot EU:s institutioner samt använda unionens resurser för att uppnå 

regionala politiska mål. I tidigare studier av dessa kontor har ett perspektiv förbisetts, nämligen 

huruvida etableringen av ett regionkontor påverkar det regionala politiska och administrativa 

systemet. Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats är Börzel och Risses teoretiska 

ramverk, vilket ämnar förklara den skiftande graden av europeisering av nationella politiska 

system. Genom att använda sig av ramverkets idéer rörande socialisering prövar denna studie om 

regionala representationskontor i Bryssel kan förväntas anta rollen som normativa entreprenörer 

för att få tjänstepersoner inom regional förvaltning att ändra sin inställning kring EU:s roll i 

arbetet med regional utveckling. För att undersöka detta utförs en fallstudie med tjänstepersoner 

verksamma inom Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Örebro län, tre regioner som 

samtliga representeras av regionkontoret Central Sweden i Bryssel. Genom halvstrukturerade 

intervjuer undersöks Central Swedens normativa effekt på tjänstepersoner som frekvent 

interagerar med regionkontoret. Uppsatsens resultat indikerar att regionkontor har en upplevd 

normativ effekt på tjänstepersoner inom vissa politikområden. Inom dessa områden upplever de 

intervjuade att Central Sweden har kunnat påverka deras inställning till att engagera regionen i 

aktiviteter på europeisk nivå samt attityder gällande hur EU kan användas i arbetet med regional 

utveckling. Inom andra politikområden går det inte att observera en normativ effekt. 

Tjänstepersoner verksamma i politikområden inom vilka det föreligger en tydlig diskrepans 

mellan europeisk och svensk policy förefaller ha större förutsättningar för europeisering. Vidare 

har dessa normativa skiften hos tjänstepersoner potential att påverka inriktningen på den 

regionala politiken, särskilt inom områden med vaga eller otydligt definierade mål.  

 
Nyckelord: EU, Regionkontor, Europeisering, Normativa entreprenörer, Socialisering, Regional 
utveckling 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund och vetenskapligt problem 
 
Svenska regioner har insett fördelarna med att etablera sig i Europa. Idag är samtliga av landets 

regionkommuner eller regionförbund representerade i Bryssel genom så kallade regionkontor.1 

Dessa har, om än något skiftande, oftast i uppgift att följa och påverka utvecklingen av EU:s 

politik samt att informera de regionala organisationerna i Sverige om tillgängliga 

finansieringsmöjligheter och regionala nätverk. Syftet med detta är i huvudsak att använda EU för 

att förverkliga olika regionala utvecklingsstrategier och att öka regionens synlighet i europeiska 

sammanhang. Vanligtvis har varje kontor ett antal bevakningsområden, exempelvis transport eller 

miljö, som prioriteras av ägarorganisationen eller ägarorganisationerna och inom vilka kontorets 

resurser fokuseras. 

 

Europas regioner började etablera representationskontor i Bryssel under senare delen av 1980-

talet och antalet har sedan dess växt explosionsartat till knappt 200 kontor.2 Denna utveckling har 

föranlett ett omfattande intresse från akademin att undersöka hur denna regionala organisering 

sker i praktiken. Existerande forskning på området har i stor utsträckning fokuserat på vilka sorts 

aktiviteter regionerna företar sig i Bryssel345, hur de organiserar sig678, samt mot vilka aktörer 

kontorens påverkansarbete riktar sig mot9. Detta har bidragit till att skapa en förståelse för hur 

representationskontorens verksamhet ser ut samt hur de organiserar sig i Bryssel. Dock har 

                                                      
 
1 Sveriges Kommuner och Landsting, Regionkontor i Bryssel, 2018-03-06, 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.html, (Hämtad 
2018-03-09) 
2 Europeiska Regionkommittén, CoR Regional Offices 2017, 
http://cor.europa.eu/en/regions/Documents/regional-offices.xls, (Hämtad 2018-03-09) 
3 Marks, Gary; Haesly, Richard & Mbaye, Heather A.D., What Do Subnational Offices Think They Are Doing in 
Brussels?, Regional & Federal Studies, 12:3, 2002, s.1-23 
4 Callanan, Mark & Tatham, Michaël, Territorial interest representation in the European Union: actors, 
objectives and strategies, Journal of European Public Policy, 21:2, 2014, s. 188–210, 
5 Tatham, Michaël, Networkers, fund hunters, intermediaries, or policy players? The activities of regions in 
Brussels, West European Politics, 40:5, 2017, s. 1088–1108 
6 Beyers, Jan & Donas, Tom, How Regions Assemble in Brussels: The Organizational Form of Territorial 
Representation in the European Union, The Journal of Federalism, 43:4, 2013, s. 527–550 
7 Beyers, Jan & Donas, Tom, Inter-regional networks in Brussels: Analyzing the information exchanges among 
regional offices, European Union Politics, 15:4, 2014, s. 547 – 571 
8 Greenwood, Justin, The regional offices in Brussels – From “push and pull” to “people and place”, Regions & 
Cohesion, 4:3, 2014, s. 1–16 
9 Beyers, Jan; Donas, Tom & Fraussen, Bert, No place like home? Explaining venue selection of regional offices in 
Brussels, Journal of European Public Policy, 22:5, 2015, s. 589–608 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.html
http://cor.europa.eu/en/regions/Documents/regional-offices.xls
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fokuset för tidigare forskning, hur regionerna arbetar för att påverka EU:s olika politikområden, 

utelämnat en viktig av aspekt av etableringen av regionkontor. Aspekten i fråga är huruvida 

etablerandet av ett regionkontor i Bryssel påverkar regionernas verksamhet och rutiner 

hemmavid. Frågor uppstår här gällande om regionkontor bör ses som något som i grunden 

förändrat den regionala förvaltningens arbetsgång och förhållningssätt till att använda sig av EU-

finansiering och nätverk eller om dessa bör ses som ett komplement och stödjande funktion till 

den ordinarie verksamheten. 

 

Anledningen till att detta bör undersökas vidare är att regionkontoren ofta är regionernas enda 

regelbundna kontaktpunkt för att få reda på vilka finansieringsmöjligheter, regionala nätverk och 

politiska processer som är aktuella på EU-nivå. Därmed bör regionkontoren kunna, och har i 

vissa fall också i uppgift, att bidra till att involvera regionerna och dess tjänstepersoner mer i de 

processer som sker på europeisk nivå.10 Regionkontoren har, i teorin, potentialen att öka 

europeiseringen av den regionala förvaltningen. Frågan jag vill ställa i denna uppsats är om så 

sker. 

 

Tidigare forskning rörande europeisering, ett begrepp som i denna studie förstås som 

framkomsten av nya europeiska regler, normer och rutiner vilka de nationella politiska systemen 

utsätts för och integrerar i de egna politiska strukturerna, har föreslagit att en viss typ av aktörer 

har en central roll i denna process. Dessa benämns som normativa entreprenörer och får genom 

argumentation och övertalning andra aktörer inom den nationella politiska arenan att ändra sina 

preferenser och attityder till förmån för mer europeiska förhållningssätt.  

 

Både begreppet ”regionkontor” och ”regionalt representationskontor” används frekvent i texten. 

Dessa ska i denna kontext förstås som två benämningar på samma fenomen, nämligen ett kontor 

med uppgift att representera en administrativ regions intressen mot EU:s institutioner.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

                                                      
 
10 Se bland annat regionkontoret Central Swedens verksamhetsplan 2017, 
Central Sweden, Versamhetsplan 2017, s. 3, https://www.centralsweden.se/wp-
content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf 

https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
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Utifrån den bakgrund som beskrivits ovan är uppsatsens syfte att undersöka huruvida 

regionkontoren i Bryssel kan förväntas anta rollen av normativa entreprenörer och därmed 

potentiellt öka europeiseringen av den regionala förvaltningen. 

 

Frågeställningarna är följande:  

 

1. Hur uppfattar tjänstepersoner inom den regionala förvaltningen att kontakterna med 

regionens representationskontor i Bryssel förändrat deras inställning till att delta i 

aktiviteter (såsom ansökningar om finansiering, deltagande i nätverk etc.) på europeisk 

nivå? 

2. Hur upplever tjänstepersoner inom den regionala förvaltningen att det regionala 

representationskontoret i Bryssel påverkat deras åsikter om EU:s roll i arbetet med 

regional utveckling? 

Genom att formulera frågeställningarna på ovan beskrivna sätt önskar jag beskriva både om de 

anställda vid regionkontoren främjar europeiska tillvägagångssätt som en del av sitt arbete och 

huruvida tjänstepersoner upplever att deras inställning till att använda sig av EU för att hantera 

frågor kopplade till regional utveckling förändrats genom kontakterna med regionkontoren. 

 

1.3 Disposition 
 

Detta avsnitt ämnar ge en introduktion till hur uppsatsen fortsättningsvis är strukturerad. 

Inledningsvis kommer det teoretiska avsnittet av denna studie ge en överblick över hur det 

statsvetenskapliga begreppet europeisering beskrivs och har teoretiserats inom befintlig 

vetenskaplig litteratur. Kapitlet redogör utöver detta även för Börzel och Risses tidigare forskning 

om hur så kallade normativa entreprenörer kan påverka europeiseringsprocessen inom EU:s 

medlemsstater. 

 

I det efterföljande avsnittet presenteras och diskuteras de metodval som gjorts inom ramen för 

studien. Detta innefattar bland annat redogörelser och motiveringar för varför kvalitativ metod, 

utförandet av en fallstudie, användandet av halvstrukturerade intervjuer samt tematisk analys 

anses vara lämpliga tillvägagångssätt för att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare 

innefattar detta avsnitt också redogörelser av mer praktisk karaktär, såsom hur lämpliga 

intervjuobjekt har identifierats samt hur intervjuerna har genomförts.  
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Den empiriska delen av uppsatsen beskriver de resultat som de kvalitativa intervjuerna har 

genererat. Det aktuella avsnittet skildrar därmed huruvida tjänstepersoner verksamma inom 

regional förvaltning upplever att det regionala representationskontoret i Bryssel påverkat deras 

åsikter och attityder om hur EU kan användas i arbetet med regional utveckling. 

 

Det empiriska materialet analyseras sedermera i följande avsnitt. I denna del av studien diskuteras 

huruvida det går att utläsa om regionkontor har en normativ påverkan och under vilka 

förutsättningar regionkontor kan förväntas ha denna effekt. Vidare kommer en eventuell 

avsaknad av normativ påverkan på den regionala förvaltningen också diskuteras inom ramen för 

detta avsnitt.  

 

I en avslutande del diskuteras därefter uppsatsens empiriska resultat, analyser och slutsatser. 

Utöver detta presenteras också förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

1.4. Teori 
 

1.4.1. Europeisering – definitioner och beskrivningar 
 

Som nämnts ovan är europeisering ett centralt begrepp för denna uppsats. Dock krävs en 

utförligare förklaring rörande vad som i denna text menas med europeisering innan det går att 

undersöka huruvida en sådan har skett. Detta kapitel kommer, utan att ha anspråk på att ge 

läsaren en fullständig bild, att ge en kortare bakgrund till den akademiska debatten rörande 

begreppet och hur det kan teoretiseras. 

 

Under de senaste två årtiondena har statsvetenskaplig forskning, i ljuset av en allt djupare 

europeisk integration, kommit att intressera sig mer för hur EU-medlemskapet påverkar 

medlemsstaternas nationella politiska strukturer, beteenden och preferenser. Följaktligen har det 

avsevärda antal studier som också kommit att fokusera på olika aspekter av detta kommit att falla 

in under samlingsnamnet europeisering. Det finns inom befintlig forskning olika förståelser för 

vad begreppet europeisering bör innefatta. Avsaknaden av en entydig definition inom den 

vetenskapliga litteraturen riskerar således skapa en osäkerhet hos läsaren om vad som egentligen 

menas med europeisering. Exempelvis har Ladrech beskrivit begreppet som en process genom 

vilken politikens form och riktning orienteras i den grad EU:s politiska och ekonomiska dynamik 
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integreras in i den nationella politiken och utformandet av policy.11 Vidare ses europeisering ofta 

ur någon form av institutionellt perspektiv.12 Green Cowles et. al. ser, genom att använda detta 

institutionella synsätt, europeisering som en politisk institutionalisering som inbegriper utveckling 

av formella och informella regler, tillvägagångssätt, normer och rutiner som styr politiken på 

europeisk, nationell och subnationell nivå.13 Trots att det finns meningsskiljaktigheter rörande 

vilken beskrivning av fenomenet som är lämpligast tycks betydande delar av den befintliga 

litteraturen ha vissa gemensamma nämnare. Featherstone har, i sin genomgång av vetenskapliga 

artiklar inom ämnet, kunnat fastslå att begreppet oftast associeras med en anpassning av 

nationella aktörers och institutioners beteende och strukturer utifrån den adaptiva press som ett 

EU-medlemskap, direkt eller indirekt, skapar.14 Vilken definition av europeisering som används i 

denna uppsats presenteras närmare i kapitel 1.4.3. 

 

En annan aspekt som är av vikt att klarlägga är i vilken riktning europeisering kan förväntas ske. I 

den vetenskapliga litteraturen förväntas detta fenomen ha påverkan i både vertikal och horisontell 

riktning. Vertikal europeisering är ett begrepp som beskriver hur policy eller regelverk som 

formuleras på europeisk nivå skapar en såväl juridisk som normativ press på medlemsstaterna att 

anpassa sig. Mer precist anspelar detta begrepp på hur policy som formulerats på europeisk nivå 

”laddas ned” och upptas i medlemsstaternas nationella politiska eller administrativa system.15 

Knill och Lehmkuhl beskriver exempelvis vertikal europeisering som en fråga om tre olika typer 

av påverkan. Dessa framställes som ”europeisering genom institutionell lydnad” 16, där en 

förändring av nationell lagstiftning krävs för att vara i linje med unionens, ”europeisering genom 

förändrade inhemska maktstrukturer”17, som åsyftar hur europeisk lagstiftning på ett indirekt sätt 

kan påverka maktförhållanden inom nationell politik, samt ”europeisering genom inramning av 

inhemska övertygelser och förväntningar”18. Den sistnämnda av dessa är den svagaste formen av 

                                                      
 
11 Ladrech, Robert, The Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, Journal of 
Common Market Studies, 32:1, 1994, s. 69–88, s.69  
12Featherstone, Kevin, Introduction, I The politics of Europeanization, Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio 
M. (red.), s. 3-26  Oxford University Press, Oxford, 2003, s. 13 
13 Green Cowles, Maria; Caporaso, James A. & Risse, Thomas, Europeanization and Domestic Change: 
Introduction, I Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, Green Cowles, Maria; Caporaso, 
James A. & Risse, Thomas (red.), s. 1–20, Cornell University Press, Ithaca, 2001, s. 3 
14 Featherstone, Kevin, The politics of Europeanization, s. 7 
15 Radaelli, Claudio M, The Europeanization of Public Policy, I The politics of Europeanization, Featherstone, 
Kevin & Radaelli, Claudio M. (red.), s. 27–56, Oxford University Press, Oxford, 2003, s. 41 
16 Knill, Christoph & Lehmkuhl, Dirk, The national impact of European Union regulatory policy: Three 
Europeanization mechanisms, European Journal of Political Research, 41, 2002, s. 255–280, s. 257–258 
17 Knill, Christoph & Lehmkuhl, Dirk, The national impact of European Union regulatory policy: Three 
Europeanization mechanisms, s. 258 
18 ibid. s. 258–259 
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europeisering vilken åsyftar europeisk lagstiftning som, utan att föreskriva en särskild modell eller 

att förändra den nationella institutionella kontexten, påverkar nationella politiska aktörers 

övertygelser eller förväntningar. Förändringar av dessa kan, enligt författarna, påverka aktörers 

strategiska val eller preferenser vilket på sikt leder till institutionell anpassning.19  

 

Horisontell europeisering har, till skillnad från dess vertikala motsvarighet, inte sitt ursprung i 

exogena påtryckningar. Anpassningen involverar istället marknads- eller 

socialiseringsmekanismer.20 Socialiseringen sker genom att aktörer sprider idéer och diskurser om 

vad som kan anses vara lämpliga politiska lösningar och goda exempel, och som härstammar från 

europeisk nivå.21 Dessa socialiseringsprocesser sker ofta mellan aktörer som agerar inom samma 

politiska nivå, till exempel inom den nationella politiska kontexten. Då denna uppsats undersöker 

huruvida europeiska idéer sprids mellan olika delar av den subnationella administrativa nivån är 

det också denna form av europeisering som studien intresserar sig för. 

 

Trots att det ovan beskrivits hur europeisering kan definieras och i vilken ”riktning” den kan 

tänkas påverka medlemsstater riskerar begreppet alltjämt att framstå som relativt abstrakt. Vad är 

det egentligen som europeiseras? Radaelli har föreslagit en kategorisering med tre olika 

dimensioner. Dessa är nationella strukturer, policy samt kognitiva och normativa strukturer.22 

Med nationella strukturer menas de rent formella politiska och juridiska institutionerna och 

mellanstatliga relationer.23 Policy syftar istället på den politik som förs i en stat och kan beröra allt 

från hur aktörer, resurser eller styrmedel påverkas av EU-medlemskapet.24 Vidare berör denna 

dimension hur europeisering kan påverka policystilar, det vill säga hur politiska aktörer utformar 

politiken. I detta avseende kan europeisering bidra till att göra politiken mindre konfliktinriktad, 

korporativistisk eller pluralistisk.25 Vad gäller den kognitiva och normativa dimensionen av 

europeisering menar Radaelli att denna bör hållas åtskild från de ovan beskrivna dimensionerna. 

Detta då EU-medlemskapet inte endast kan påverka värderingar, normer och diskurser i 

medlemsstaterna utan för att förändringar i vad författaren benämner ”kognitiva ramar” kan ha 

                                                      
 
19 Knill, Christoph & Lehmkuhl, Dirk, The national impact of European Union regulatory policy: Three 
Europeanization mechanisms, s. 258 
20 Radaelli, Claudio M, The politics of Europeanization, s. 41 
21 ibid. s. 41 
22 ibid. s. 35–36 
23 ibid. s. 36  
24 ibid. s. 36 
25 ibid. s. 36 
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omvälvande effekter på alla delar av den inhemska politiken.26 Radaelli exemplifierar detta med 

att en förändrad diskurs kan påverka ett nationellt partis tolkning av hur ett politiskt problem bör 

lösas eller få aktörer att omformulera de intressen och preferenser runt vilka diskussioner är 

strukturerade.27 Det är också den sistnämnda av dessa diskussioner som denna uppsats intresserar 

sig för. Den bakomliggande anledningen till detta är studiens ansats att undersöka om regionala 

representationskontor kan ändra vad som kan beskrivas som tjänstepersoners kognitiva ramar 

gällande vilka tillvägagångsätt som kan anses vara lämpliga i arbetet med regional utveckling. 

 

1.4.2. Teoretiseringar av begreppet europeisering 
 

Det finns olika perspektiv och teoretiska linser genom vilka fenomenet europeisering och dess 

mekanismer kan förstås och förklaras. I teoretiserandet av detta fenomen har olika varianter av så 

kallad nyinstitutionalism varit framträdande. Teoriinriktningarna i fråga är till sin natur av mer 

övergripande art och strävar efter att förstå och förklara institutionella strukturer, förändringar 

och beteenden vilka kan anses vara allmängiltiga. Icke desto mindre har forskare, utifrån olika 

ståndpunkter, även strävat efter att förklara europeisering med hjälp av dessa teorier. De aktuella 

varianterna av nyinstitutionalism ses i allmänhet som rational choice institutionalism, historisk 

institutionalism och sociologisk institutionalism.28 De betonar alla olika aspekter som bör beaktas 

i studiet av europeisering.29 Nedan presenteras dessa teoretiska inriktningar vidare. 

 

Låt oss inleda denna genomgång med rational choice institutionalism. Enligt Bulmer intresserar 

sig rational choice institutionalism främst för två olika typer av frågor. Den första av dessa är att 

undersöka i vilken utsträckning aktörers preferenser är i linje med den aktuella institutionella 

inramningen eller det rådande regelverket. Institutioner behandlas enligt detta synsätt likt 

strukturer som antingen skapar tillfällen för aktörer att tillvarata sina egna intresse alternativt 

hindrar dem från att göra detsamma.30 Inom rational choice institutionalism ses europeisering 

följaktligen som nationella politiska aktörers reaktion på de nya möjligheter, såväl materiella som 

idémässiga, som en fördjupad europeisk integration innebär.31 Bumler argumenterar för att detta 

                                                      
 
26 Radaelli, Claudio M, The politics of Europeanization, s. 36 
27 Ibid. s. 36 
28 Ibid. s. 35–36 
29 Bulmer, Simon, Theorizing Europeanization, I Europeanization: new research agendas, Graziano, Paolo & 
Vink, Maarten Peter (red.), s. 46-58, Palgrave Macmillan, New York, 2007, s. 50 
30 Bulmer, Simon, Europeanization: new research agendas, s. 50 
31 Ibid. s. 50 
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synsätt därmed kan vara användbart för att undersöka hur maktfördelningen mellan olika 

nationella politiska aktörer påverkas av politiska processer som sker på europeisk nivå.32 Vidare 

intresserar sig rational choice institutionalism också för hur institutioner utformas i relation till 

önskade policymål. För studier av europeisering betyder detta att det är av intresse att undersöka 

huruvida institutionell design på europeisk nivå anpassas för att uppnå specifika politiska 

beteenden på nationell nivå. Definitionen av institutioner är inom denna analysinriktning strikt 

formell och studier fokuserar ofta på tidsbegränsade skeenden.33  

 

I kontrast med ovan beskrivna analysinriktning intresserar man sig inom historisk institutionalism 

istället för tidens betydelse för integrationsprocessen. I kontexten europeisering innebär detta 

fokus att tidsmässiga aspekten rörande anpassningen av nationella politiska system och 

förvaltning till EU blir av största vikt att studera.34 Begreppet tid bryts här ned i tre olika 

beståndsdelar: tid, timing och tempo, som används för att analysera hur medlemsstater anpassar 

nationell politik och förvaltning som en effekt av EU-medlemskap.35 Inom historisk 

institutionalism understryks att både institutioner och den förda politiken inom varje sakområde 

tenderar att följa ett historiskt beteendemönster, vilket leder till att abrupta förändringar hör till 

ovanligheterna.36 Forskare inom denna analysinriktning framhåller dock att det emellanåt uppstår 

kritiska ögonblick i historien där omvälvande förändringar kullkastar den rådande ordningen.37 

 

Den sista av de tre inriktningarna, sociologisk institutionalism, betonar vikten av idéer, normer, 

organisationskultur och diskurser för europeisering. Institutioner definieras inom detta synsätt i 

en bred och inkluderade bemärkelse, vilket innebär att exempelvis informella regelverk eller 

rutiner blir av intresse att studera.38 Följaktligen kan forskning inom denna analysinriktning 

fokusera på hur idéer sprids från europeisk till nationell nivå eller huruvida nationella aktörers 

deltagande i europeiska processer kan förändra deras beteenden genom socialiseringsprocesser.39  

 

Dessa tre inriktningar av så kallad nyinstitutionalism visar på att det finns konkurrerande bilder 

om hur processer rörande europeisering ter sig och hur de bör förstås. Då ansatsen med denna 

                                                      
 
32 Bulmer, Simon, Europeanization: new research agendas, s. 50 
33 ibid. s. 50 
34 ibid. s. 50 
35 ibid. s. 50 
36 ibid. s. 50 
37 ibid. s. 50 
38 ibid. s. 50 
39 ibid. s. 51  



 

12 

 

studie är att undersöka attityder och värderingar faller det sig emellertid naturligt att rikta blicken 

mot sociologisk institutionalism. Därför kommer ytterligare, mer specifika delar av denna 

litteratur som kan anses vara av särskild relevans för denna uppsats att redogöras för i avsnitt 

1.4.3.  

 

Slutligen bör det understrykas att de teorier som kan anses falla inom samlingsbegreppet 

nyinstitutionalism inte i något avseende kan anses vara de enda perspektiven ur vilka 

europeisering kan studeras. Det existerar en mångfald av teoretiska förklaringar som söker att 

förstå och förklara de mekanismer som kan tillskrivas fenomenet europeisering. Emellertid har 

endast de ovan beskrivna inriktningarna redogjorts för i detta avsnitt då de representerar 

majoriteten av den vetenskapliga litteratur som publicerats inom området.  

 

1.4.3. Normativa entreprenörer 
 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie är det Tanja Börzel och Thomas 

Risse presenterar i artikeln When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic change från år 

2000.40 I artikeln utvecklar författarna en förklaringsmodell utifrån vilken den skiftande graden av 

europeisering av nationella politiska system kan förklaras. Inledningsvis bör det understrykas att 

det teoretiska ramverket behandlar fler aspekter av europeisering än vad som kommer redogöras 

för inom ramen för denna uppsats, detta på grund av studiens begränsade omfattning. De 

aspekter som presenteras nedan är emellertid de som anses mest relevanta för att besvara på den 

aktuella forskningsfrågan. 

 

Det teoretiska ramverket bygger på den tidigare forskning som argumenterat för att en avsaknad 

av kompabilitet mellan nationell och europeisk policy, politik och polity är själva förutsättningen 

för att det nationella politiska systemet ska kunna europeiseras, vilket annat Börzel41 samt Risse, 

Cowles & Caporaso42 argumenterat för. Med detta menas att ju mer olika de nationella och 

europeiska politiska nivåerna är varandra i termer av processer, politik och institutioner, desto 

                                                      
 
40 Börzel, Tanja & Risse, Thomas, When Europe Hits Home: Europeanization and Domenstic Change, European 
Integration online Papers (EIOP), 4:15, 2000 
41 Börzel, Tanja, Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Euopeanization in Germany and 
Spain, Journal of Common Market Studies, 37:4, 1999, s. 573–596  
42 Risse, Thomas; Cowles, Maria & Caporaso, James, Europeanization and Domestic Change: Introduction, i 
Europeanization and Domestic political Change, Cowles, Maria (red.) s. 1–20, Itacha, Cornell University Press, 
2001 
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större kommer pressen vara på den nationella politiska nivån att konvergera mot det europeiska 

sättet att bedriva politik, både vad gäller institutioner och utformandet av policy.43 I detta 

avseende argumenterar jag för att regionkontoren, genom att konstant leverera information om 

möjliga europeiska lösningar i form av finansieringsmöjligheter eller nätverk, i praktiken skapar 

en press på den regionala politiken att anpassa sig inom frågor av vikt för regional utveckling. 

 

Effekterna av europeisering konceptualiseras i artikeln som en process i vilken den nationella 

politiska nivån anpassar sig till de processer, policyer, normer och regler som har sitt ursprung i 

den europeiska politiska nivån.44 Emellertid betonar Börzel och Risse att en avsaknad av 

kompabilitet mellan det europeiska och nationella politiska nivåernas endast utgör en 

förutsättning för förändring av det nationella politiska systemet. Om denna förutsättning leder till 

en förändring beror, enligt författarna, på ett antal faktorer som bidrar till att skapa gynnsamma 

förhållanden för anpassning.45 

 

Därefter utgår Börzel och Risse från sociologisk institutionalism för att utforma en modell för att 

förklara i vilken grad nationella politiska system anpassar sig efter europeiska politiska 

institutioner och sedvänjor. Inom sociologisk institutionalism förstås europeisering som 

framkomsten av nya regler, normer och rutiner vilka de nationella politiska systemen utsätts för 

och integrerar i de egna politiska strukturerna.46 Detta är också den definition som används inom 

ramen för denna uppsats. Förklaringsmodellen utmålar här två oberoende faktorer till graden av 

politisk anpassning. Dessa är: 

 

- Förekomsten av så kallade normativa entreprenörer. Dessa agerar på den nationella nivån 

och försöker påverka politiker genom att skapa en incitamentsstruktur till förmån för en 

viss av strategiska val.47 Utöver det använder dessa entreprenörer moraliska argument och 

strategiska konstruktioner för att engagera den nationella politiska nivån i en process av 

social inlärning.48 Denna process sker genom övertalning och argumentation. Författarna 

identifierar två grupper av normativa entreprenörer, epistemic communities och principled issue 

networks. Epistemic communities är nätverk av aktörer med en hög auktoritet vad gäller 

                                                      
 
43 Börzel, Tanja & Risse, Thomas, When Europe Hits Home: Europeanization and Domenstic Change, s. 5 
44 ibid. s. 6 
45 ibid. s. 6 
46 ibid. s. 8 
47 ibid. s. 9 
48 ibid. s. 9 
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sakkunskaper och har en normativ agenda.49 De legitimerar nya normer och idéer genom 

att bidra med kunskaper gällande den kausala relationen mellan olika fenomen.50 I 

kontrast med föregående grupp kännetecknas pricipled issue networks av gemensamma 

normer och identiteter för att förändra andras preferenser och identiteter.51 Dock 

understryker författarna att denna typ av fundamental förändring av identiteter och 

preferenser inom den nationella politiken eller förvaltningen inträffar relativt sällan.52 

Detta då de ofta föregås av en upplevd kris, politiska misslyckanden eller perioder av stark 

osäkerhet.53 Enligt Börzel och Risse förknippas resultaten av de lärandeprocesser 

normativa entreprenörer initierar oftast med att nationell nivå förändrar vilka policystilar 

och styrmedel som används för att uppnå politiska mål.54  

 

- Huruvida en politisk kultur eller andra informella institutioner av samverkan och 

samarbete existerar på nationella nivå. Författarna argumenterar för att informella 

institutioner innebär att det inom det politiska systemet finns delade föreställningar om 

vad som kan anses vara lämpligt politisk beteende, vilket de anser påverkar hur nationella 

aktörer svarar på den press för anpassning som EU-medlemskap skapar.55 Genom dessa 

institutioner går det att överbrygga existerande åsiktsskillnader mellan olika politiska 

nivåer och underlättar även för nationella aktörer att dela på de politiska kostnader som 

kan tillskrivas anpassningsprocessen.56 Präglas det nationella politiska istället av 

konfrontativa förhållningssätt och en avsaknad av samförstånd aktörer emellan riskerar 

detta att förhindra en anpassning.57  

Trots att båda dessa faktorer är av intresse för studier om europeisering kommer denna uppsats 

endast undersöka den förstnämnda av de två. Detta då den sistnämnda faktorn i högre 

utsträckning gör sig gällande i medlemsstater vars politiska system är federalt, vilket också 

beskrivs av Börzel och Risse.58 Vidare motiveras valet att endast studera en av de två faktorerna 

med hänsyn till studiens begränsade omfattning. Att utöver den ovan beskrivna forskningsfrågan 

                                                      
 
49 Börzel, Tanja & Risse, Thomas, When Europe Hits Home: Europeanization and Domenstic Change, s. 9 
50 ibid. s. 9 
51 ibid. s. 9 
52 ibid. s. 9 
53 Ibid. s. 9 
54 ibid. s. 9 
55 Ibid. s. 9 
56 ibid. s. 9 
57 ibid. s. 9 
58 ibid. s. 9 
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studera den politiska kulturen inom ett flertal regioner tillåter sig inte göras inom studiens ramar. 

Vidare kommer pricipled issue networks inte behandlas inom ramen för denna studie. 

Avgränsningen är gjord med bakgrund av att det är regionkontorens potentiella normativa kraft i 

den ordinarie verksamheten som är av intresse för uppsatsen. Därmed utesluts eventuella 

krissituationer, som denna aspekt av normativt entreprenörskap relaterar till. Således undersöks i 

denna uppsats om de anställda vid regionkontor skulle kunna ses som potentiella normativa 

entreprenörer i allmänhet och ett epistemic community i synnerhet.  

 

I sitt arbete bör tjänstepersoner vid de regionala representationskontoren i teorin ha 

förutsättningar för att agera som ett epistemic community. Detta då de anställda agerar på den 

nationella politiska nivån och ofta har ett ansenligt informationsövertag vad gäller EU jämfört 

med den resterande förvaltningen.59 Därmed ges de i egenskap av upplevda experter den 

auktoritet som tillskrivs dessa sakkunniga. Utöver detta kan anställda vid ett 

representationskontor i Bryssel antas ha en normativ agenda såtillvida att de önskar att regionerna 

ska interagera mer med EU i arbetet med regional utveckling. Vad gäller kunskaper om kausala 

relationer innehar de anställda vid kontoren ofta goda kunskaper om så kallade kapacitetshöjande 

insatser, som kan visualiseras som en trappa, där en region får större tillgång till bland annat 

finansiering från de olika EU-programmen och policynätverk om de har tidigare erfarenhet av att 

delta i EU-projekt.60 

 

2. Metod 
 

För att undersöka studiens forskningsfråga genomförs en fallstudie på tjänstepersoner inom tre 

svenska regioner, Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län, som representeras 

av regionkontoret Central Sweden i Bryssel. För att besvara mina frågor kommer endast de 

tjänstepersoner inom regional förvaltning som är representationskontorets kontaktperson för ett 

av Brysselkontorets fyra bevakningsområden, exempelvis transport, att intervjuas. Dessa 

tjänstepersoner arbetar med alla aspekter av regional utveckling kopplade till det aktuella 

sakområdet, vilket innebär att personen i fråga har såväl inhemska som europeiska 

finansieringsmöjligheter, nätverk och projekt att tillgå för att uppnå de regionala 

                                                      
 
59 Central Sweden, Versamhetsplan 2017, s. 3, https://www.centralsweden.se/wp-
content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf 
60 Bond, Johanna; Handläggare vid Central Sweden. Intervju 2018-04-23 

https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
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utvecklingsmålen. Vidare har dessa personer de mest regelbundna kontakterna med 

representationskontoret inom den regionala förvaltningen. Dessa två faktum, att 

tjänstepersonerna endast delvis arbetar med EU-dimensionen av sitt sakområde och att de har 

upprepade kontakter med det regionala representationskontoret, innebär att förutsättningarna för 

att mäta om en europeisering har skett är gynnsamma. Det bör dock understrykas att det endast 

är tjänstepersonernas uppfattning om vilka tillvägagångssätt som anses vara lämpliga i arbetet 

med regional utveckling som undersöks. Därmed utesluts eventuella frågor rörande 

tjänstepersonernas identiteter. 

 

2.1. Valet av kvalitativ fallstudie och avgränsningar 
 

Valet att endast studera ett fall, de län som representeras av Central Sweden, motiveras med att 

uppsatsens ansats är att fånga komplexiteten i pågående sociala processer och interaktioner inom 

regional förvaltning. Attityder, känslor och värderingar är vanskliga att mäta vilket medför att 

betydande tid och resurser måste vigas till att undersöka de aktuella studieobjekten ingående. 61 

Vidare kan denna sort av djuplodande undersökning av ett enskilt fall vara fördelaktig att använda 

sig av om tidigare kunskap om ämnet är begränsad.62 

 

Det finns ett antal överväganden som är av vikt att klargöra i utförandet av en fallstudie. Ett av 

dessa är hur en forskare ska definiera sitt fall.63  Exempelvis kan en politisk organisation 

presenteras som studieobjektet trots att det är enskilda politiker som står i fokus för forskningen. 

För att undvika en sådan problematik vill jag därmed tydliggöra att det är tjänstepersoner inom de 

regionala organisationerna som anses vara studieobjekt i detta fall, och inte organisationerna i sig. 

Trots att företrädare från tre regioner studeras i denna studie hävdar jag att detta bör ses som ett 

fall. Detta eftersom det är den eventuella normativa effekten av regionala representationskontor 

som undersöks, och dessa regioner företräds av samma regionkontor. Det är således kopplingen 

till Central Sweden som bör förstås som den bakomliggande förklaringen att dessa tre regioner 

kan anses utgöra ett fall. 

 

                                                      
 
61 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1: a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2016, s. 149, 154 
62 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, s. 179-180 
63 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, s. 179 
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Att just dessa regioner valts ut beror till stor del på att regionerna i fråga under en längre tid varit 

representerat i Bryssel av Central Sweden. Organisationerna har således ett väl inarbetat och 

utvecklat samarbete. Detta ses som en central förutsättning för att kunna undersöka huruvida hur 

tjänstepersoner inom regional förvaltning har förändrat sina attityder och åsikter genom 

interaktioner med det regionala representationskontoret. Ett antal andra svenska regioner 

etablerade också sin närvaro i Bryssel i ett tidigt stadium men de ursprungliga regionala 

representationskontoren har i ett flertal fall upplösts för att sedermera uppstå igen under nya 

organisatoriska former samt skiftande konstellationer rörande vilka regioner som representeras av 

vilket kontor. Så är exempelvis fallet med regionkontoret West Sweden, som avvecklats64 och vars 

regioner numera är representerade av tre nya regionkontor. Givet dessa faktum anses de valda 

regionernas tjänstepersoner utgöra lämpliga studieobjekt. 

 

Ett antal överväganden bör göras i utformandet av en fallstudie. En av dessa, vilken utgör en 

betydande aspekt av fallstudien som metod, ligger enligt Lawrence L. Berg i att författaren på ett 

tydligt och transparent sätt artikulerar och diskuterar de val som görs i studien.65 Genom denna 

transparens uppfylls enligt Berg de krav som går att ställa på objektivitet inom kvalitativ forskning 

då det möjliggör för andra forskare eller studenter att själva replikera studien och testa dess 

slutsatser.66  

 

Att endast granska ett fall innebär enligt vissa forskare, likt David och Sutton, att 

generaliserbarheten för studien blir lägre än om fler fall hade undersökts.67 I detta avseende 

används emellertid Bergs antaganden gällande fallstudiens förtjänster. Berg menar att en 

fallstudie, om den utformas korrekt, kan skapa en förståelse som sträcker sig bortom det aktuella 

fallet och kan appliceras på liknande individer, grupper eller företeelser.68 Därmed menas inte att 

studien syftar till att producera allmänna sanningar om huruvida regionala representationskontor 

kan förväntas anta rollen som normativa entreprenörer. Däremot är uppsatsens ansats att dess 

slutsatser ska kunna användas som en utgångspunkt för vidare forskning i ämnet med ett större 

antal studieobjekt. Därmed kan fallstudier, under rätt förutsättningar, även uppfylla kriterier för 

                                                      
 
64 P4 Värmland, Massavhopp från West Sweden – avveckling närmar sig, 2013-10-15, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5675277, (Hämtad 2018-05-20) 
65 Berg, Bruce Lawrence, Qualitative research methods for the social sciences, 5:e upplagan, Pearson, Boston, 
2004, s. 259 
66 Berg, Bruce Lawrence, Qualitative research methods for the social sciences, s. 259 
67 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, s. 154 
68 Berg, Bruce Lawrence, Qualitative research methods for the social sciences, s. 259 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5675277
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att uppnå en viss extern validitet. Med detta begrepp menas att den bild av verkligheten som 

beskrivs i en given studie även är representativ för den större populationen ur vilket ett urval 

gjorts.69  

 

2.2. Kvalitativa intervjuer 
 

Uppsatsens empiri består av kvalitativa intervjuer. Givet att denna uppsats i huvudsak intresserar 

sig för den interna validiteten, det vill säga huruvida det empiriska materialet ger uttryck för 

tjänstepersoners övertygelser och värderingar, innebär metodvalet kvalitativa intervjuer att 

gynnsamma förutsättningar för denna sorts validitet skapas.70 Detta val av metod är dock i ingen 

bemärkelse en garanti för att intern validitet uppnås. För detta krävs också att intervjufrågorna 

konstrueras på rätt sätt. 

 

Kvalitativa intervjuer ger intervjupersoner tillfälle att på ett ingående sätt förklara sina tankar 

rörande forskningsämnet och därmed kan bidra till att intervjuaren förstår respondentens 

livsvärld.71 Vidare kan intervjuer användas inom områden där tidigare kunskap är begränsad.72 Då 

syftet med studien i detta fall är att få en djupare förståelse av socialiseringsprocesser och det 

finns en avsaknad av tidigare forskning inom det aktuella området anses detta därmed vara en 

adekvat metod. Valet av denna sorts empiri medför dock att studiens resultat i relativt stor 

utsträckning kan komma att påverkas av valet av respondenter och därmed inte blir helt 

representativt. Om flera olika sorters källor involverades skulle resultaten troligen vara mer 

lämpliga att generalisera.73 Dock är, som tidigare också beskrivits, studiens syfte inte att skapa 

sanningar om regionkontors upplevda påverkan i allmänhet utan endast i det utvalda fallet. 

Följaktligen anses också tillvägagångsättet för att inhämta det empiriska materialet vara lämpligt 

för att besvara forskningsfrågan. 

 

Till denna studie används halvstrukturerade intervjuer. Den bakomliggande anledningen till detta 

val är att det, som det beskrivs av Hjelm, Lindgren och Nilsson, ger en större flexibilitet när 

respondenten själv kan formulera sina svar och det finns utrymme att ställa följdfrågor för att få 

                                                      
 
69 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, s. 33 
70 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, s. 33 
71 Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2: a 
upplagan, Gleerup, Malmö, 2014, s. 149 
72 Hjerm, Mikael; Lindgren Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s. 149 
73 ibid., s. 150 
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en respondent att utveckla ett resonemang.74 Vidare blir det med detta tillvägagångssätt lättare att 

jämföra olika respondenters svar systematiskt än i exempelvis en helt ostrukturerad intervju, som 

tillåter intervjupersonen att i någon mån styra intervjun och ge mer öppna svar, och underlättar 

för intervjuaren att skapa en större validitet när intervjuns frågor och struktur är bestämd i 

förhand.75 

 

Ett potentiellt problem med denna typ av intervjuer är hur en tjänsteperson vill framstå eller 

uppfattas, något som kan skapa en skevhet i de svar som denne anger. Med detta menas att en 

person kan anta en position som inte speglar dennes verkliga uppfattning, utan istället är en 

hållning som denne uppfattar är i linje med rådande normer, antingen inom sin arbetsplats eller 

samhället i stort. Således finns det i denna studie en risk för att de intervjuade tjänstepersonerna 

uppger att de är mer positiva till att använda den europeiska dimensionen av sitt sakområde och 

Central Sweden än vad de faktiskt är, då de uppfattar detta som ett lämpligt förhållningssätt. 

Detta är också något som bör beaktas i tolkningen av det empiriska materialet. 

 

2.3. Praktiska aspekter av insamlingen av empiri 
 

Underlaget för denna studie består av intervjuer med fyra tjänstepersoner som representerar 

samtliga av de regioner Central Sweden företräder i Bryssel. För att hitta lämpliga intervjuobjekt 

har samtliga av Central Swedens regionala kontaktpersoner kontaktats med en intervjuförfrågan. 

Av dessa accepterade fyra tjänstepersoner förfrågan. De intervjuade personerna är verksamma 

inom två områden, transport samt forskning och innovation. Detta föranleder också att dessa två 

aspekter av regional utveckling, och den europeiska dimensionen av dessa, ges särskilt utrymme i 

de kapitel (3.1.1.-3.3.3.) som beskriver de regionala organisationernas struktur och verksamhet. 

 

Då halvstrukturerade intervjuer använts har ett antal frågor utformats och ställts till samtliga 

intervjuade tjänstepersoner. Detta för att, som också beskrivits ovan, underlätta jämförandet och 

analysen av olika intervjupersoners svar. Emellertid har varje utfrågad tjänsteperson utöver dessa 

också fått frågor som relaterar direkt till dennes sakområde och de aktiviteter på europeisk nivå 

inom sakområdet som den aktuella regionen företar sig. Den bakomliggande anledningen till att 

sakspecifika frågor ställs är att de tillåter en mer utförlig och precis skildring av tjänstepersonernas 
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förhållningssätt gällande regionala aktiviteter på europeisk nivå och därmed bidrar till att svara på 

studiens första frågeställning. 

 

Intervjuerna har på grund av de stora geografiska avstånd som föreligger mellan författaren och 

intervjuobjekten skett över telefon. Varaktigheten för varje intervju varierar mellan ca 45 minuter 

och 70 minuter beroende på längden på respondenternas svar. Efter att intervjuerna genomförts 

har de insamlade röstinspelningarna transkriberats. Då sättet transkriberingen genomförs på kan 

ha en betydelse för hur materialet tolkas76 bör det framhållas att intervjuerna till denna uppsats 

transkriberats ord för ord, detta för att fånga detaljrikedomen i samtalet. Däremot har eventuella 

tystnader eller pauser exkluderats. Transkriberingarna har sedermera legat till grund för vidare 

analyser. 

 

2.4. Tematisk analys 
 

En större mängd metoder och traditioner har övervägts för att analysera det empiriska materialet. 

Inom ramen för denna uppsats tillämpas emellertid en så kallad tematisk analys. 

Tillvägagångsättet beskrivs av Spencer et. al. som en metod i vilken forskaren genom systematiska 

genomgångar av sitt kvalitativa material identifierar mönster och kluster av mening i sin empiri.77 

Genom detta arbete går det sedermera att urskilja vissa nyckelteman som kan anses vara av 

särskild vikt för att besvara de övergripande forskningsfrågorna.78  Enligt Spencer et. al. beskrivs 

detta som en vanligt förekommande analysmetod som, till skillnad från andra analysinriktningar 

som exempelvis diskursanalys, inte förknippas med tillhörande teoretiska konstruktioner eller 

antaganden.79 Därmed anses denna typ av analys också vara adekvat i det aktuella fallet.  

 

För att analysera det empiriska materialet gjordes i ett inledande skede en genomläsning av 

intervjusvaren. Därigenom har ett antal breda koder identifierats i intervjusvaren. I följande steg 

har relevanta delar av intervjuerna kategoriserats efter dessa koder. Transkriberingarna har 

                                                      
 
76 David, Matthew & Sutton, Carole D., Social research: an introduction, 2: a upplagan, SAGE, London, 2011, s. 

325-326 
77 Spencer, Liz; Ritchie, Jane; Ormston, Rachel; O´Connor, William & Barnard, Matt, Analysis: Principles, and 
processes, i Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers, Ritchie, Jane; 
Lewis, Jane; McNaughton Nicholls, Carol & Ormston, Rachel (red.), 2:a upplagan, Los Angeles, 2014, s. 271, 279 
78 Spencer, Liz; Ritchie, Jane; Ormston, Rachel; O´Connor, William & Barnard, Matt, Analysis: Principles, and 
processes, i Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers, s. 271 
79 Ibid., s. 271 
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därefter lästs igenom ett antal gånger för att undersöka om ytterligare kategoriseringar behövdes 

tilläggas samt om vissa passager kunde infogas i redan existerande koder. I detta steg etableras 

även kodningsregler, vilka fastställer de krav som bör mötas för att ett visst utryck ska kunna 

infogas i en specifik kod. Dessa regler underlättar en första undersökning av eventuella teman.80 

Därefter kopplades koderna ihop i teman, vilket också kan anses vara en betydande del av den 

analytiska processen. Genom denna metodik tillåts forskaren identifiera de mönster och 

kopplingar som kan anses vara mest angelägna att undersöka vidare för att besvara den aktuella 

forskningsfrågan.81 Utifrån de valda temana, som kontinuerligt genom arbetets gång bör 

ifrågasättas och omprövas, kan sedan slutsatser dras.82 

 

I analysarbetet har antalet gånger ett tema har tagits upp har tagits i beaktning, likaså innebörden 

av intervjuobjektens svar samt hur de uttryckt sig. Vidare har ett temas koppling till den 

tillämpade teorin beaktats. Utifrån dessa överväganden har sedermera följande tre teman valts ut 

för analys: förutsättningar för europeisering, regionkontorets strategiska val samt upplevd effekt. 

 

3. Bakgrund 
 

3.1. Det regionala utvecklingsansvaret 
 

Det styrdokument som reglerar hur regionernas arbete med regional utveckling bör bedrivas är 

en så kallad regional utvecklingsstrategi. Regionkommuner, regionförbund eller landsting är enligt 

lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) samt förordning om regionalt 

tillväxtarbete (2017:583) skyldiga att utarbeta en regional utvecklingsstrategi samt samordna 

insatserna för dess genomförande.83 Denna lagstiftning reglerar arbetet med regional utveckling 

för alla län som representeras av Central Sweden. Tanken är att strategin ska vara regionens 

utgångspunkt och vägvisare i det strategiska arbetet med regional utveckling. Detta innebär också 

att de regionala utvecklingsstrategierna reglerar hur regionala tillväxtprogram, 

                                                      
 
80 Hjerm, Mikael; Lindgren Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s. 39 
81 Hjerm, Mikael; Lindgren Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s. 40 
82 ibid. s. 40 
83 Region Örebro län, Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – Regional utvecklingsstrategi 2018–2030, 
Örebro, 2018, s. 7  
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strukturfondsprogram och andra relevanta insatser utformas och genomförs.84 De regionala 

utvecklingsstrategierna ska utformas med särskild hänsyn till de specifika förutsättningarna för 

regional tillväxt och utveckling inom det aktuella länet. Vidare ska strategin utformas i samråd 

med länets kommuner, landsting, länsstyrelse samt andra regionala och statliga aktörer som kan 

anses vara relevanta att involvera i processen.85  

 

Tidigare låg ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet på länsstyrelserna, vilka är statligt styrda 

regionala myndigheter för varje län. Dock har detta ansvar på senare år kommit att tillfalla 

regionkommuner, regionförbund och landsting i allt högre utsträckning.86 Därmed har varje läns 

politiska ledning fått större inflytande över hur arbetet med regional utveckling bedrivs. 

 

3.2. Central Sweden 
 

Verksamheten inom EU är inte bara en fråga för dess institutioner och medlemsstater. Europas 

regioner påverkas i hög utsträckning av den politik som förs på europeisk nivå och genom 

Lissabonfördraget har deras ställning också stärkts gentemot institutionerna. Vidare 

tillhandahåller EU genom sammanhållningspolitiken, unionens regionalpolitik, och sina program 

en mångfald av finansieringsmöjligheter för Europas regioner. Utifrån dessa förutsättningar har 

samtliga svenska regioner bedömt det vara relevant att etablera en närvaro i unionens politiska 

centrum. 

 

Central Sweden etablerades 1999 och representerar Region Dalarna, Region Gävleborg och 

Region Örebro län i Bryssel. Organisationens uppdrag är att, utifrån ett EU-perspektiv, bidra till 

genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna.87 Då varje region har en separat strategi 

jämkas olika prioriterade frågor samman i så kallade bevakningsområden.88 De fyra nuvarande 

                                                      
 
84 Sveriges Kommuner och Landsting, Regional utvecklingsplanering, 2017-10-17, 
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.26
90.html, (Hämtad 2018-05-03) 
85 Sveriges Kommuner och Landsting, Regional utvecklingsplanering, 2017-10-17, 
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.26
90.html, (Hämtad 2018-05-03) 
86 ibid. 
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.26
90.html 
87 Central Sweden, Verksamhetsplan 2017, s. 3, https://www.centralsweden.se/wp-
content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf 
88 Central Sweden, Verksamhetsplan 2017, s. 3, https://www.centralsweden.se/wp-
content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf 

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.2690.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.2690.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.2690.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.2690.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.2690.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionalutvecklingsplanering.2690.html
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
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bevakningsområdena är Energi och hållbarhet, Forskning och innovation, 

Sammanhållningspolitik och Transport.89 Bevakningsområdena arbetas fram genom en 

beställningsprocess där regionerna i samråd med Central Sweden avgör vilka områden inom 

respektive regionala utvecklingsstrategi som har mest potential att förverkligas genom ett EU-

perspektiv. 

 

Central Sweden använder sig av två tillvägagångssätt i arbetet med bevakningsområdena, 

påverkansarbete och projektstöd. Påverkansarbete är benämningen på den del av 

representationskontorets arbete som syftar till att bevaka regionernas intressen och påverka EU-

lagstiftning.90 En förutsättning för att kunna bedriva påverkansarbete inom en sakfråga är att 

regionen eller regionerna har en politiskt förankrad position i frågan. Regionerna utarbetar genom 

beställningsprocessen och i samråd med Central Sweden sedermera en strategi för hur 

prioriterade frågor bör drivas i Bryssel.91 Projektstöd syftar till den delen av Central Swedens 

verksamhet i vilken kontoret bistår regionerna och andra relevanta regionala aktörer i processen 

rörande ansökningar om att delta eller att leda internationella samverkansprojekt.92 I detta arbete 

erbjuder kontoret rådgivning, både vad gäller utveckling av projektidéer och författande av 

faktiska ansökningar. Vidare innebär denna del av Central Swedens verksamhet också att 

kontoret identifierar lämpliga finansieringsmöjligheter, bevakar relevanta EU-program samt ger 

regionerna råd gällande potentiella projektpartners. Målsättningen med detta arbete är att 

regionala aktörer i högre utsträckning än tidigare ska delta i internationella samarbetsprojekt som 

ett led i förverkligandet av varje regions regionala utvecklingsstrategi.93 Utöver detta företräder 

Central Sweden också sina medlemmar i ett antal regionala nätverk vars verksamhet är förlagd i 

Bryssel. 

 

Verksamheten är organiserad i form av en ideell förening vars styrelse består av tre politiska 

representanter, ett regionråd alternativt direktionsordförande från respektive region. Utöver 

styrelsen har Central Sweden också ett ägarråd vars funktion är att följa styrelsens arbete och att 

bidra till den politiska diskussionen om regionernas strategiska arbete med EU-perspektivet på de 

                                                      
 
89 Central Sweden, Verksamhetsplan 2017, s. 9–15, https://www.centralsweden.se/wp-
content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf 
90 Central Sweden, Verksamhetsplan 2017, s. 5, https://www.centralsweden.se/wp-
content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf 
91 ibid. s. 5 
92 Ibid. s. 7 
93 Ibid. s. 7 

https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2017.pdf
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av regionerna prioriterade sakområdena. Ägarrådet består av nio regionala politiker och fördelas 

jämt mellan regionerna.94 Kontoret bemannas av tre anställda vars formella arbetsgivare är Region 

Dalarna. Utöver de anställda har kontoret två praktikanter varje termin. 

 

För att underlätta kontakterna mellan Central Sweden och de regionala förvaltningarna har 

regionkontoret kontaktpersoner inom varje bevakningsområde. Dessa är tjänstepersoner inom 

den regionala förvaltningen och har ett särskilt uppdrag att upprätthålla kontakterna med Central 

Sweden och motta den information som kontoret vidarebefordrar till respektive region. Detta 

betyder dock inte att dessa kontaktpersoner uteslutande arbetar med europeiska frågor. Oftast 

har de ett bredare strategiskt uppdrag som involverar arbete mot både regional, nationell och 

europeisk nivå för att utveckla arbetet med regional utveckling inom det aktuella sakområdet.  

 

3.3. Regionerna 
 

De resterande delarna av detta bakgrundskapitel ägnas åt att, i korthet, beskriva de regionala 

organisationernas struktur och några av de aktiviteter på europeisk nivå som såväl regionerna 

som Central Sweden är involverade i. Målet med detta är att ge läsaren en inblick i regionernas 

verksamhet för att möjliggöra en djupare förståelse av uppsatsens empiriska avsnitt. 

 

För att förtydliga bör nämnas att de aktiviteter som de tre regionerna företar sig på europeisk nivå 

och vilka beskrivs i detta avsnitt inte utgör mer än en liten del av regionernas sammantagna 

projekt och aktiviteter med koppling till EU. Utöver de som nämnts finns ett stort antal regionala 

projekt som finansieras av den europeiska unionen utan att Central Sweden involveras. Medlen 

för dessa projekt kommer företrädelsevis från sammanhållningspolitiken eller unionens 

jordbruksstöd och delas ofta ut på nationell eller regional nivå. Därmed finns inte heller behovet 

att involvera regionkontoret i dessa processer, vilket föranleder att projekten i fråga inte 

innefattas i denna studie. Utöver detta behandlas, som tidigare nämnts, endast aktiviteter inom 

transport samt innovation och forskning då de intervjuade tjänstepersonerna är verksamma inom 

dessa områden. 

 

                                                      
 
94 Central Sweden, Organisation, https://www.centralsweden.se/central-sweden/styrelsen/ (Hämtad 2018-03-
29) 

https://www.centralsweden.se/central-sweden/styrelsen/
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Vidare bör det även nämnas att den bakgrundsinformation om de europeiska aktiviteterna som 

presenteras i detta och följande avsnitt har tillhandhållits av företrädare från Central Sweden 

genom bakgrundsintervjuer. Detta beror på att regionkontoret är den enda regionala aktören som 

har en tillräcklig god överblick över samtliga projekt som regionkontoret är involverade i. Således 

är redogörelserna av dessa också färgade av de beskrivningar som regionkontoret själva har 

tillhandahållit, vilket är något som bör beaktas i tolkningen av dessa. 

 

3.3.1. Region Örebro län 
 

Region Örebro län är en relativt ny organisation som bildades den 1 januari 2015 genom en 

sammanslagning av Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro.95 Sammanslagningen 

innebär att regionen numera är en så kallad regionkommun och den nya organisationen ansvarar i 

huvudsak för frågor rörande sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, infrastrukturplanering 

och kultur.96 Organisationen styrs politiskt av det direktvalda regionfullmäktige, som har ersatt 

landstingsfullmäktige, och leds av en regionstyrelse som samordnar, planerar och leder arbetet 

med de ovan nämnda regionala utvecklingsfrågorna.97 Regionstyrelsen utgörs av politiker som 

utsetts av regionfullmäktige och inkluderar företrädare från såväl den politiska majoriteten som 

oppositionen.98 

 

Regionen är involverade i en rad projekt, processer och nätverk på europeisk nivå, många i vilka 

Central Sweden är involverade. Dessa har, beroende på politikområde, i olika grad strategiska 

eller operativa mål. Nedan följer ett anta exempel på vilka prioriteringar regionen har för EU-

perspektivet för sina sakområden. Inom exempelvis transportområdet arbetar regionen, via 

Central Sweden, med påverkansarbete för att inkludera prioriterade stråk i det europeiska 

transportnätet TEN-T. Denna förkortning står för Trans-European Transport Network och är 

en politiskt beslutad karta bestående av strategiska transportkorridorer som kan anses vara 

                                                      
 
95 Region Örebro län, Detta är Region Örebro län, 2018-01-11, https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-
regionorebrolan/Detta-ar-landstinget/ (Hämtad 2018-04-02) 
96 Region Örebro län, Frågor och svar om Region Örebro län, 2016-01-26, 
https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Fragor-och-svar-om-Region-Orebro-lan/, (Hämtad 
2018-04-02) 
97 Region Örebro län, Så styrs Region Örebro län, 2017-12-29, https://www.regionorebrolan.se/sv/Politik/Sa-
styrs-landstinget/, (Hämtad 2018-04-02) 
98 Region Örebro län, Så styrs Region Örebro län, 2017-12-29, https://www.regionorebrolan.se/sv/Politik/Sa-
styrs-landstinget/, (Hämtad 2018-04-02) 
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särskilt vikt för unionen som helhet.99 Vilka sträckningar som inkluderas i de högst prioriterade 

transportkorridorerna reglerar i hög grad vilka infrastrukturprojekt inom unionen som kan 

delfinansieras av EU. För Region Örebro län är det främst sträckan Oslo-Stockholm samt 

Botniska korridoren, en järnvägslänk mellan Gävle och Helsingfors med sträckning över 

Bottniska viken, som prioriteras.100 Gällande området forskning och innovation använder sig 

regionen av ett europeiskt, interregionalt industrinätverk kallat Vanguardinitiativet i arbetet med 

att bygga upp det regionala innovationssystemet och skapa europeiska kontakter.101 

Vanguardinitiativet startades 2014 och samlar i dagsläget drygt 30 europeiska regioner som 

gemensamt utvecklar ett antal industriella pilotprojekt inom fem prioriterade områden genom 

konceptet smart specialisering, ett begrepp som förklaras närmare längre fram i denna uppsats.102 

Utöver detta bedriver även organisationen påverkansarbete mot EU:s institutioner för att genom 

lagstiftning och nya finansieringsmöjligheter förbättra förutsättningarna för denna typ av 

projekt.103 Region Örebro Läns arbete i detta nätverk sker företrädelsevis inom 3D-printing, som 

regionen vill bli ledande inom. Konkret har detta arbete lett till att ett interregionalt samarbete 

med den italienska regionen Emilia Romagna har inletts med investeringar inom just 3D-

printing.104  

3.3.2. Region Gävleborg  
 

Region Gävleborg är, likt Region Örebro län, också en regionkommun sedan 2015, då 

Landstinget Gävleborg och Regionförbundet Gävleborg slogs samman. Detta innebär att 

organisationen företrädelsevis är ansvarig för frågor rörande sjukvård, infrastruktur, kultur, 

kollektivtrafik och näringslivsutveckling.105 Organisationen styrs av regionfullmäktige som väljs 

                                                      
 
99 Europeiska kommissionen, About TEN-T, 2018-05-21, 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en, (Hämtad 2018-05-21) 
100 Bjerkander, Ebba; Handläggare vid Central Sweden. Intervju 2018-04-20 
101 Bond, Johanna; Handläggare vid Central Sweden. Intervju 2018-04-23 
102 Vanguardinitiativet, Annual report February 2016- September 2017, Bryssel, 2017, 
http://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/docs/general/vi_annual_report_february_2016_-
_september_2017.pdf  
103 Bond, Johanna; Handläggare vid Central Sweden. Intervju 2018-04-23 
104 ibid. 
105 Region Gävleborg, Organisation, 2018-02-12, http://www.regiongavleborg.se/om/organisation/, (Hämtad 
2018-05-01) 
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direkt i allmänna val.106 Denna församling utser en regionstyrelse som leder, planerar och 

samordnar arbetet med de frågor regionen ansvarar för.107 

 

Regionen involverar också det europeiska perspektivet av regional utveckling, och därmed också 

Central Sweden, i sitt arbete. Inom transportområdet omfattar detta bland annat att man gett 

Central Sweden i uppdrag att bevaka hur regionen kan använda sig av EU i utvecklingen av 

elektrifierade vägar. Detta arbete innefattar företrädelsevis att Central Sweden ska identifiera 

andra europeiska regioner som bedriver liknande projekt och som regionen skulle kunna byta 

erfarenheter med.108 Vidare använder regionen också Central Sweden för att bedriva 

påverkansarbete inom det aktuella området. Detta sker företrädelsevis för att Botniska 

korridoren, ett projekt som beskrivits ovan, ska inkluderas i unionens prioriterade 

transportkorridorer.109 

 

3.3.3. Region Dalarna 
 

Till skillnad från de två ovan nämnda regionala organisationerna är Region Dalarna ett 

regionförbund. Organisationen ägs av länets 15 kommuner samt Landstinget Dalarna och 

bildades för att ansvara för det strategiska arbetet med regional utveckling.110 I detta fall innefattar 

begreppet regional utveckling främst områden rörande tillväxt och sysselsättning. Bland dessa 

återfinns exempelvis infrastruktur, arbetsmarknad, näringslivsfrågor och turism.111 Region 

Dalarna högsta beslutande församling är den så kallade direktionen. I detta organ finns 27 

politiska företrädare från länets kommuner och landstinget representerade. Dessa väljs indirekt. 

Då organisationen är ett samverkansorgan som inte har någon beskattningsrätt eller en direktvald 

församling av politiker skiljer den sig från en regionkommun i sin karaktär. Dock kommer 

regionförbundet och Landstinget Dalarna gå samman den första januari 2019 och bilda en 

                                                      
 
106 Region Gävleborg, Regionfullmäktige, 2018-04-23, http://www.regiongavleborg.se/politik/Vem-
bestammer/regionfullmaktige/, (Hämtad 2018-05-01) 
107 Region Gävleborg, Regionstyrelsen, 2018-02-21, http://www.regiongavleborg.se/politik/Vem-
bestammer/regionstyrelsen/, (Hämtad 2018-05-01) 
108 Bjerkander, Ebba; Handläggare vid Central Sweden. Intervju 2018-04-20 
109 ibid. 
110 Region Dalarna, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016, http://www.regiondalarna.se/wp-
content/uploads/2013/12/Region-Dalarna-verksamhetsberattelse-2016.pdf, s. 5 
111 Region Dalarna, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016, http://www.regiondalarna.se/wp-
content/uploads/2013/12/Region-Dalarna-verksamhetsberattelse-2016.pdf, s. 5 
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http://www.regiongavleborg.se/politik/Vem-bestammer/regionstyrelsen/
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2013/12/Region-Dalarna-verksamhetsberattelse-2016.pdf
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2013/12/Region-Dalarna-verksamhetsberattelse-2016.pdf
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2013/12/Region-Dalarna-verksamhetsberattelse-2016.pdf
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regionkommun, vilket kommer innebära att den nya organisationen då har samma 

ansvarsområden som Region Örebro län och Region Gävleborg.112 

 

Även Region Dalarna använder sig av europeiska nätverk och projekt i arbetet med regional 

utveckling, vilket innebär att Central Sweden involveras i dessa. Rörande området forskning och 

innovation är även denna region involverade i Vanguardinitiativet. Inom ramen för detta ramverk 

är organisationen och andra regionala aktörer involverade i ett pilotprojekt kopplat till tillverkning 

av nya material för användning inom offshoreindustri.113 Under verksamhetsåret 2018 är Region 

Dalarna även styrelsemedlemmar i Vanguardinitiativet. Då organisationen har sitt säte i Bryssel 

representeras regionen av Central Sweden i styrelsearbetet.114 Vidare önskar Region Dalarna 

engagera relevanta regionala aktörer inom energiområdet i aktiviteter på europeisk nivå i en 

bredare bemärkelse. Därför har Central Sweden fått i uppdrag att bevaka utvecklingen inom ett 

nätverk som EU-kommissionen initierat, kallat S3-plattformen rörande energi.115 Detta nätverk 

består av stater och regioner som specialiserat sig på inom energiområdet och genom plattformen 

mottar expertråd och stöd från EU-kommissionen samt engagerar sig i interregionala 

samarbete.116 

 

4. Empiri 
 
Resultaten av intervjuerna ger en skiftande bild av i vilken utsträckning Central Sweden har 

kunnat forma tjänstepersoner åsikter och attityder. Ett flertal av intervjuobjekten uttrycker att de 

finner det svårt att härleda hur deras attityder om EU:s roll i arbetet med regional utveckling har 

formats. Därmed framhåller de också att det inte med säkerhet går att fastställa Central Swedens 

påverkan på dessa. Emellertid har samtliga tjänstepersoner som intervjuats trots detta kunnat 

uppskatta den ungefärliga normativa effekten av kontakten med regionkontoret.  

 

                                                      
 
112 Region Dalarna, Regionbildning 2019, http://www.regiondalarna.se/om-region-dalarna/regionbildning-
dalarna/,(Hämtad 2018-04-26), 
113 Vanguardinitiativet, Making EU the global leader in components for marine renewables and offshore energy 
applications, http://www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/making-eu-global-leader-components-marine-
renewables-and-offshore-energy-applications, (Hämtad 2018-05-07) 
114 Bond, Johanna; Handläggare vid Central Sweden. Intervju 2018-04-23 
115 ibid. 
116 Europeiska kommissionen, Smart Specialisation Platform – Energy, 2017-11-24, 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy, (Hämtad 2018-05-08) 
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http://www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/making-eu-global-leader-components-marine-renewables-and-offshore-energy-applications
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4.1. Kontakterna med Central Sweden 
 
Något som framträder i intervjuerna är hur olika tjänstepersonernas kontakter med Central 

Sweden ter sig. Diskrepansen är tydlig då vissa endast har kontakt med kontoret någon gång per 

månad och andra har daglig kontakt. En tjänsteperson verksam inom Region Örebro län med 

ansvar för frågor rörande forskning och innovation framställer i en intervju en anställd vid 

Central Sweden som sin ”närmsta kollega” i det dagliga arbetet.117 Detta trots att tjänstepersonen 

i fråga beskriver att det finns andra anställda inom den regionala förvaltningen som vid en första 

anblick kan anses ha större betydelse för det dagliga arbetet.118 I detta fall framgår det att 

strategiska val ofta tas i samråd med Central Sweden vilket innebär att regionkontoret involveras i 

merparten av Region Örebro läns satsningar inom området. En annan intervjuad tjänsteperson, 

som arbetar med samma typ av frågor i Region Dalarna, säger sig också ha tät kontakt med 

Central Sweden och att halva dennes tjänst ägnas åt ”Central Sweden-frågor”.119 Att kontakterna 

är frekventa exemplifieras bland annat genom att personen uttrycker att denne ”…ibland tänker 

jag att jag inte orkar mer av Central Sweden, att jag måste hinna jobba med mina egna frågor”120. 

Den aktuelle tjänstepersonen uttrycker att denne uppskattar att arbeta Central Sweden samtidigt 

som det är tids- och resurskrävande. 

 

I kontrast mot denna bild uppger en annan tjänsteperson, vilken också är anställd inom Region 

Örebro län och är verksam inom transportområdet, hur kontakterna med Central Sweden i hög 

utsträckning beror på huruvida det finns aktuella europeiska projekt som regionen vill bli 

involverade i.121 I detta fall är det regionen som tar initiativ och önskar involvera Central Sweden i 

en process.  Den andra tjänstepersonen som intervjuats inom transportområdet, och som är 

verksam inom Region Gävleborg, beskriver samarbetet med Central Sweden som relativt tät och 

att kontoret spelar en viktig roll i den dagliga verksamheten.122 Dock säger sig denna person inte 

ha kontakt med regionkontoret mer än några gånger per månad. Vidare uttrycker denna person 

också att det är regionen själv som ”ber om olika typer av hjälp” inom sina prioriterade områden 

                                                      
 
117 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20 
118 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20 
119 Jönsson, Monica; Näringslivsstrateg, Region Dalarna. Intervju 2018-05-11 
120 Jönsson, Monica; Näringslivsstrateg, Region Dalarna. Intervju 2018-05-11 
121 Idevall, Fredrik; Enhetschef Samhällsplanering och Utveckling, Region Örebro län. Intervju 2018-04-23 
122 Unger, Göran; Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering, Region Gävleborg. Intervju 2018-05-11 
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samt att frekvensen i kontakterna även i detta fall beror på i vilken utsträckning regionen 

bedömer sig kunna använda sig av ett europeiskt perspektiv inom en sakfråga.123 

 

4.2. Beskrivningar av Central Sweden 
 

Det finns också skillnader i hur Central Sweden beskrivs. Kontoret framställs av en tjänsteperson 

inom transportområdet som en aktör vilken kan användas vid behov. Kontakterna sker enligt 

personen på regionens initiativ vilket innebär att regionen, i detta fall Region Örebro län, främst 

använder sig av Central Sweden som en extra resurs.124 Detta indikerar att personen i fråga inte 

ser regionkontoret som en integrerad part av den regionala förvaltningen eller arbetet med 

transportfrågor. Dock uttrycker en annan tjänsteperson, från Region Gävleborg, att den 

europeiska dimensionen av deras arbete är en så pass integrerad del av verksamheten att 

kontakterna med Central Sweden också kan anses vara en del av det ordinarie arbetet.125 

 

Inom forsknings- och innovationsområdet uttrycks mer samstämmiga åsikter. Dessa 

tjänstepersoner framhåller i intervjuerna att kontoret förvisso bidrar med extra resurser men det 

framstår som att en mer kollegial relation finns mellan organisationerna inom detta 

bevakningsområde. Det regionala representationskontoret ses i detta fall mer som en del av den 

ordinarie verksamheten. En tjänsteperson inom Region Örebro län nämner att denne ofta påtalar 

för andra anställda inom regionen att Central Sweden är deras kollegor. Personen i fråga ser 

regionkontorets personal som ”en integrerad del av det arbete vi gör”126. En annan tjänsteperson 

verksam inom Region Dalarna uppger att Central Sweden är en naturlig del av arbetet och att 

regionen och regionkontoret har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för att hantera frågor 

kopplade till forskning och innovation.127 

 

4.3. Beskrivningar av den europeiska dimensionen av sakområdet 
 

                                                      
 
123 Unger, Göran; Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering, Region Gävleborg. Intervju 2018-05-11 
124 Idevall, Fredrik; Enhetschef Samhällsplanering och Utveckling, Region Örebro län. Intervju 2018-04-23 
125 Unger, Göran; Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering, Region Gävleborg. Intervju 2018-05-11 
126 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20 
127 Jönsson, Monica; Näringslivsstrateg, Region Dalarna. Intervju 2018-05-11 
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Den europeiska dimensionen av olika sakområden beskrivs olika av de intervjuade, mycket 

beroende på vilket område den aktuella personen är verksam inom. En tjänsteperson inom 

området transport som är verksam i Region Örebro län framhåller EU:s mervärde i termer av att 

unionen bidrar till att harmonisera lagstiftning kring frågan samt att den finansierar vissa 

projekt.128 Dock understryker denne att hen inte är medveten om hur stor nytta finansieringen 

har i arbetet med regional utveckling. Vidare menar nämnda person att det lättaste sättet att 

influera europeisk politik är att påverka den nationella nivåns position. Denna tjänstepersons 

motsvarighet i Region Gävleborg menar att den europeiska dimensionen kan bidra med extra 

resurser till infrastruktursatsningar men att den nationella kontexten bör ses som den mest 

betydelsefulla i detta avseende.129 Denna tjänsteperson menar också att den europeiska 

dimensionen av sakområdet är viktig då eventuell medfinansiering skapar mervärden för regionen 

och gör den till ”mer av en del av Europa”130.  

 

Fokuset och synen på den nationella politiska nivåns betydelse delas inte helt av de 

tjänstepersoner verksamma inom forsknings- och innovationsfrågor som intervjuats. Dessa 

framhåller istället de omfattande möjligheter som de förknippar med den europeiska 

dimensionen av sitt sakområde. En tjänsteperson inom Region Örebro län framhåller att denne 

ser EU-finansiering som mycket betydelsefullt för att bygga regional innovationskapacitet samt 

att forskning och innovation är ett centralt politikområde i EU, vilket gör att regionen har stora 

resurser att tillgå på europeisk nivå.131 Den finansiella betydelsen för regionens arbete inom 

forskning och innovation lyfts även av den tjänsteperson inom Region Dalarna som intervjuats.132 

En annan aspekt som de intervjuade tjänstepersonerna inom detta sakområde också framhåller är 

hur de upplever att den svenska staten inte mobiliserat tillräckliga resurser inom vissa av dessa 

frågor och att regionerna följaktligen sett sig tvingade att blicka ut mot Europa för att kunna nå 

sina strategiska mål. Detta uttrycks bland annat av tjänstepersonen från Region Dalarna som 

menar att regionen känner mer samhörighet med andra europeiska regioner än vad man gör med 

den svenska nationella nivån gällande hur arbetet med dessa frågor bedrivs.133 Dennes 

                                                      
 
128 Idevall, Fredrik; Enhetschef Samhällsplanering och Utveckling, Region Örebro län. Intervju 2018-04-23 
129 Unger, Göran; Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering, Region Gävleborg. Intervju 2018-05-11 
130 Unger, Göran; Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering, Region Gävleborg. Intervju 2018-05-11 
131 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20 
132 Jönsson, Monica; Näringslivsstrateg, Region Dalarna. Intervju 2018-05-11 
133 Jönsson, Monica; Näringslivsstrateg, Region Dalarna. Intervju 2018-05-11 
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motsvarighet i Region Örebro län menar att organisationen ”hittar en helt annan kraft i de 

europeiska regionala samarbetena än det nationella just nu”134.  

 

4.4. Regionkontorets påverkan på antalet regionala aktiviteter på 
europeisk nivå  
 

Central Sweden beskrivs av de intervjuade tjänstepersonerna verksamma inom området forskning 

och innovation som framgångsrika i arbetet med att engagera regionerna i europeiska projekt och 

nätverk. En process beskrivs som särskilt viktig för denna utveckling. Europas regioner var, inför 

introduceringen av EU:s innevarande fleråriga budgetram, tvungna att utforma så kallade smart 

specialiseringsstrategier för att få tillgång till resurser från unionens regionalpolitik.135 Smart 

specialiseringsstrategier är innovationsstrategi som syftar till att samla akademin, näringsliv och 

offentlig sektor inom så kallade styrkeområden. Dessa områden har identifierats av de regionala 

aktörerna som mest lovande för att skapa tillväxt och kring dessa samlas sedermera regionens 

resurser.136 Båda de intervjuade tjänstepersonerna verksamma inom detta område beskriver 

utformandet av en sådan strategi, i vilket Central Sweden var högst delaktiga, som ett tillfälle där 

Central Sweden arbetade för att påvisa möjligheterna inom den europeiska dimensionen av sitt 

sakområde.137 Detta har enligt tjänstepersonerna i sin tur drivit på en utveckling där regionerna i 

högre grad än tidigare använt Central Sweden i arbetet med sitt sakområde. 

 

Av intervjusvaren framkommer att Region Dalarna, på regionkontorets initiativ, under senare år 

har engagerat sig i ett flertal europeiska projekt och nätverk. Bland dessa kan nämnas ett 

pilotprojekt initierat av EU-kommissionen för regioner i industriell omvandling, i vilket regionen 

tillsammans med Värmland och Gävleborg mottar expertråd och stöd för att utforma en 

handlingsplan för industriell omställning. Vidare har regionen blivit engagerade i 

Vanguardinitiativet och sitter i nätverkets styrelse för innevarande verksamhetsår. 

                                                      
 
134 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20 
135 Europeiska kommissionen, Guidance on Ex ante Conditionalities for the European Structural and Investment 
Funds - PART II, 2014, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part2_en.pdf, s. 4-6 
136 Europeiska kommissionen, What is smart specialisation?, 2017-11-24, 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation- , (Hämtad 2018-04-26) 
137 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20, samt Jönsson, Monica; Näringslivsstrateg, Region Dalarna. Intervju 2018-05-11 
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Tjänstepersonen besvarar frågan om vilken aktör som varit drivande i denna utveckling med 

följande ord: 

 

”Central Sweden och Johanna (anställd vid Central Sweden, författarens 

anmärkning)! Men det beror väl mycket på hur kontoret definierar sin roll och 

ser för möjligheter och sedan hänger vi på. Sedan kan vi känna litegrann att "oj, 

det där hann vi inte riktigt med, hur ska vi orka med det här". Men vi har stöttat 

Johanna och Eva (Kontorschef vid Central Sweden, författarens anmärkning) i 

de här ambitionerna och tyckt att det är jättebra.”  

– Monica Jönsson 

 

Gällande Region Örebro län uppger en av de intervjuade att Central Sweden aktivt arbetat för att 

engagera regionen i Vanguardinitiativet.138 Inom detta europeiska nätverk arbetar regionen för att 

hitta samarbetspartners till olika projekt inom vad man identifierat som industriella 

styrkeområden, med särskilt fokus på 3D-printing.139 Genom dessa nätverk har regionen initierat 

interregionala samarbetsprojekt med bland annat den italienska regionen Emilia Romagna för att 

utveckla teknik runt just 3D-printing. Emellertid menar båda de intervjuade tjänstepersonerna att 

regionernas involvering i europeiska processer delvis går att tillskriva ansvariga politiker, vilka är 

positiva till denna typ av samarbeten och gett tjänstepersonerna relativt stor frihet att involvera 

sig i de projekt som kan anses gynna regionen. Denna frihet uppges ha sitt ursprung i den 

regionala politiska nivåns svårigheter med att staka ut tydliga politiska mål för 

innovationspolitiken. Detta exemplifieras bland annat genom följande citat: 

 

”Det är inte så att vår ledning ställer sig upp och går och säger att vi är en stark 

regional innovationsutvecklare eller regional innovationsledare. Den rollen har 

ju vi fått skapa oss på lägre tjänstemannanivå. De har ju ingen förståelse för 

vad Vanguard är, det har vi fått lobba dem med.” 

- Mikael Jorstig 

 

Rörande transportområdet presenterar de intervjuade tjänstepersonerna en alternativ bild av 

Central Swedens påverkan på regionernas aktiviteter. Ur intervjusvaren framgår det att 

                                                      
 
138 Jorstig, Mikael; Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap, Region Örebro län. Intervju 2018-04-
20 
139 ibid.  
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kontakterna främst karaktäriseras av informationsspridning och omvärldsbevakning från 

regionkontoret. Vidare uppger de aktuella tjänstepersonerna att regionerna använder Central 

Sweden i långsiktigt, strategiskt påverkansarbete mot EU-kommissionen, EU-parlamentet och 

även, i viss utsträckning, svenska staten.140 Arbetet sker dock på regionernas initiativ då 

tjänstepersonerna menar att infrastruktur- och transportprojekt kräver ett tydligt politiskt 

mandat.141 Detta då projekt inom infrastrukturområdet innebär också betydande investeringar för 

regionerna. 

 

4.5. Upplevd normativ effekt 
 

Gällande huruvida Central Sweden haft en normativ effekt ger intervjusvaren en motstridig bild 

av läget i regionerna. Återigen anger tjänstepersonen inom forskning och innovation i Region 

Örebro län att Central Sweden har fått denne att se den europeiska relevansen i de sakfrågor hen 

arbetar med. Personen i fråga medger att den från början varit mottaglig för denna typ av arbete, 

att de anställda på Central Sweden noterat detta och därefter försökt använda sig av denna person 

för att stärka sin egen roll i denna typ av sakfrågor.142 Detta exemplifieras också genom citatet 

nedan: 

 

” Jag sågs som ett tacksamt offer att bryta ned. Samtidigt var jag lite mottaglig 

för det att vara den resursen. Jag tyckte ju själv att det här var jätteintressant. 

Bra resursstöd från Central Sweden är strategiskt för de, de hittar ju därigenom 

ett sätt att stärka sin egen roll i de här frågorna. Så det var väldigt klokt av dem 

tycker jag. Redan då, från the get go, har jag hämtat jättemycket kraft och 

kollegial kraft i Central Sweden. När man tycker att det är motigt på 

hemmaplan kan man tänka att det är bara de som förstår mig.”  

– Mikael Jorstig 

 

Vidare anser även denna tjänstepersons motsvarighet i region Dalarna att Central Sweden har 

påverkat denne. I detta fall gäller det främst synen på integreringen av europeiska arbetssätt i 

                                                      
 
140 Idevall, Fredrik; Enhetschef Samhällsplanering och Utveckling, Region Örebro län. Intervju 2018-04-23 
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regionens arbete med regional utveckling.143 Tjänstepersonen i fråga uttrycker att regionkontoret, 

med sina additionella resurser, kunnat påvisa hur den europeiska dimensionen av sakområdet 

erbjuder nya möjligheter för regionen. Detta manifesteras bland annat i citatet nedan: 

 

”Att vikten av forskning och innovation har varit stor, den insikten finns på 

flera håll. Men Central Sweden kom in med det europeiska arbetssättet och 

stärkte upp det arbetet...Nu har jag plötsligt ett antal kollegor i Bryssel som 

jobbar med samma frågor. Själv skulle jag aldrig kunna driva igenom det.” 

- Monica Jönsson 

 

Vidare uppger också tjänstepersonen att denne brukar rekommendera sina kollegor att anställa 

tidigare praktikanter vid Central Sweden. Detta på grund av att kontoret, och dess praktikanter, 

framgångsrikt kunnat lyfta europeiska projekt och nätverk av intresse för regionen som 

sedermera realiserats.144 

 

Även i detta avseende redogör de tjänstepersoner som är verksamma inom transportområdet för 

en alternativ bild av vilken normativ effekt Central Sweden haft. En av de intervjuade anser att 

Central Sweden främst bidragit med information och ökat kunskapen om EU-perspektivet av 

sakfrågan.145 Vidare uppges att regionkontoret har bidragit till att skapa en mer realistisk bild av 

vilka typer av insatser som kan genomföras inom ramen för den europeiska dimensionen av 

sakområdet. Den andra intervjuade tjänstepersonen verksam inom transportområdet uppger att 

kontakterna med Central Sweden gett denne nya insikter om betydelsen av den europeiska 

dimensionen av sitt sakområde.146 Dock uppger tjänstepersonerna i fråga att de inte upplever sig 

ha förändrat sin attityd till hur EU kan användas i arbetet med regional utveckling genom 

kontakter med Central Sweden. 

 

5. Analys 
 
Utifrån intervjusvaren har det empiriska materialet analyserats med utgångspunkt i den metodik 

som beskrivs i avsnitt 2.4. Följaktligen har tre framträdande teman identifierats och analyseras 
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närmare nedan. Dessa benämns: förutsättningar för europeisering, regionkontorets strategiska val 

samt upplevd effekt.  

 

5.1. Förutsättningar för europeisering 
 
I inledningen av detta kapitel anses det vara relevant att diskutera de förutsättningar Börzel och 

Risse beskriver som nödvändiga för att en europeisering ska kunna ske. Dessa innefattar bland 

annat en bristande kompabilitet mellan europeisk och nationell policy. Den uppmärksamma 

läsaren har i föregående avsnitt kunnat utläsa att intervjusvaren skiljer sig åt beroende på vilket 

område den aktuelle tjänstepersonen är verksam inom. Skillnaden består i att de tjänstepersoner 

som är verksamma inom området forskning och innovation uppger att de har en mer kollegial 

relation till och djupare samarbete med regionkontoret än tjänstepersoner verksamma inom 

transport. Detta skulle kunna relateras till att tjänstepersonerna inom forskning och innovation 

också beskriver att diskrepansen mellan nationell och europeisk politik är relativt stor inom sitt 

område. Utöver detta har regionerna, som ovan beskrivits, också tvingats anpassa sig till en 

europeisk standard i och med införandet av smart specialisering som arbetssätt. Skillnaderna 

mellan den nationella och europeiska dimensionen beskrivs inte i samma ordalag av de 

intervjuade inom transportområdet. I detta fall ses de två nivåerna istället som relativt 

kompletterande. Resultaten tyder därmed på att förutsättningarna för europeisering, enligt Börzel 

och Risses logik, framstår som mer gynnsamma i det förstnämnda av de två politikområdena. 

Vidare förefaller det som att täta kontakter mellan tjänstepersoner är ytterligare en förutsättning 

för att Central Sweden ska kunna påverka tjänstepersoner inom regional förvaltning. Som nämnts 

ovan är också kontakterna mellan Central Sweden och tjänstepersonerna mer frekventa inom 

området forskning och innovation än transport.  

 

5.2. Regionkontorets strategiska val 
 
Givet dessa förutsättningar går det att analysera hur Central Sweden lyckats påverka 

intervjuobjekten. Det insamlade empiriska materialet antyder att Central Sweden försöker 

påverka tjänstepersoner inom området forskning och innovation genom att skapa en 

incitamentsstruktur till förmån för en viss typ av strategiska val. Det regionala 

representationskontoret har, genom att ge tjänstepersoner omfattande resursstöd, strategiskt 

kunnat stärka sitt inflytande över det aktuella bevakningsområdet. Detta uppges bland annat i 

intervjun med tjänstepersonen inom Region Örebro län. Även gällande Region Dalarna beskriver 
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den intervjuade att Central Sweden aktivt arbetat med resursstöd, och på så sätt drivit fram en 

utveckling där regionen involverats i europeiska projekt och nätverk. Faktum är att företrädaren 

från Region Dalarna uttrycker att kontoret bidrar med så omfattande mängder information och 

resursstöd att denne ibland upplever att den inte hinner med. Dock framhåller personen i fråga 

att hen stöttar Central Swedens ”ambitioner” och att man ser positivt på denna typ av stöd. Båda 

dessa tjänstepersoner uttrycker också att ansvariga politiker varit positiva till denna typ av 

progressiva tjänstemannautövning då de själva inte haft tydligt definierade mål inom området. 

 

Även påverkan genom skapandet av incitamentsstrukturer är enligt Börzel och Risse något som 

kan tillskrivas normativa entreprenörer. De anställda inom den regionala förvaltningen är 

medvetna att de kan hämta vad de själva kallar kollegial kraft från Central Sweden om de 

engagerar regionen i aktiviteter på europeisk nivå. Således blir de till synes också mer benägna att 

göra detta än om regionen måste driva frågan utan extra stöd. 

 

Det är värt att lyfta i vilken grad EU-perspektivets relativt framskjutna roll för aktiviteter rörande 

forskning och innovation kan tillskrivas kontorets upplevda normativa effekt, att politikerna varit 

positivt inställda till ett sådant synsätt eller den upplevda negligeringen från svenska staten i dessa 

frågor. Vidare bör inte vikten av de omfattande europeiska resurser som finns att tillgå inom 

området inte bortses från. Sannolikt samspelar alla dessa faktorer. 

 

5.3. Upplevd effekt – Normativt skifte och oförändrade uppfattningar 
 

Har Central Sweden haft en normativ effekt på de regionala företrädare som intervjuats? Vid en 

första anblick kan det i detta avseende, likt i stora delar av de övriga empiriska och analytiska 

delarna av denna uppsats, antas att det över här finns en skiljelinje mellan de två olika 

bevakningsområdena. De tjänstepersoner som är verksamma inom forsknings- och 

innovationsområdet uttrycker båda hur de i kontakterna med Central Sweden upplevt ett skifte i 

sina åsikter rörande hur EU kan användas i arbetet med regional utveckling. Likaså är ett upplevt 

normativt skifte frånvarande bland de regionala företrädarna för transportfrågor. Det bör dock 

noteras att en av de intervjuade som säger sig förändrat sin inställning också uppger att denne 

från början av sin anställning varit mycket positivt inställd till att använda den europeiska 

dimensionen av sitt sakområde. Således är det också komplicerat att klargöra i vilken utsträckning 

som Central Sweden faktiskt har påverkat denna tjänstepersons åsikter. Emellertid är det dock 

den upplevda normativa effekten som undersöks i denna uppsats vilket föranleder slutsatsen att 
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regionkontoret av allt att döma kan ha en viss påverkan på tjänstepersoner uppfattning om hur 

EU kan användas i arbetet med regional utveckling. Detta har enligt tjänstepersonerna ofta skett 

genom att ny kunskap om den europeiska dimensionen delgetts dem via täta kontakter med det 

regionala representationskontoret. Likt Börzel och Risse predikterar framstår det därmed också 

som att Central Sweden, en aktör med en hög auktoritet vad gäller sakkunskaper och en normativ 

agenda, kan legitimera nya idéer genom att bidra med kunskaper om olika fenomen, i detta fall 

gällande EU-perspektivet på regional utveckling. Detta utmålas också av Börzel och Risse som en 

av de särskiljande dragen för ett epistemic community. 

 

Dock verkar denna slutsats inte kunna dras inom transportområdet. I detta fall anses Central 

Sweden inte haft någon upplevd effekt på inställningen till hur EU kan användas i arbetet med 

regional utveckling. De intervjuade tjänstepersonerna anser förvisso att regionkontoret bidragit 

med värdefull information men att denna inte påverkat tjänstepersonerna på samma sätt som i 

ovan beskrivna fall. Vad detta beror på är komplicerat att utläsa från intervjusvaren. Eventuellt 

går det att härleda till bristen på förutsättningar för europeisering som beskrivits tidigare i detta 

avsnitt eller till att de intervjuade personerna inte har tillräckligt frekventa kontakter med Central 

Sweden för att socialiseringsprocesser ska kunna ske. Andra möjliga förklaringar skulle kunna 

vara skillnader i de regionala förvaltningarnas struktur, organisation och tidigare erfarenhet av att 

arbeta med EU-perspektivet på regional utveckling. Dessa tänkta skillnader skulle även kunna 

finnas inom olika delar av en regional förvaltning. Om sådana skillnader förekommer innebär 

detta att förutsättningarna för att arbeta med detta perspektiv av sakområdet varierar mellan, och 

eventuellt också inom regionerna, vilket skulle kunna förklara de skillnader som existerar. 

Eventuella undersökningar om så är fallet faller dock utanför ramarna för denna uppsats. 

 

För att undvika feltolkningar av den analys som gjorts ovan bör det understrykas att denna 

uppsats inte gör någon ansats att mäta i vilken utsträckning Central Sweden påverkat de 

intervjuades uppfattning. Det konstateras endast att tjänstepersoner i vissa fall upplever att så har 

skett. Vidare går det inte, givet det begränsade antalet observationer, att bedöma hur 

representativa det utvalda tjänstepersonerna är för sina organisationer. Större undersökningar 

skulle behöva genomföras för att se om de observationer som gjorts i denna studie även gäller 

allmänt i de studerade organisationerna. 

 

6. Avslutande diskussion 
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Denna uppsats har sökt att besvara frågan huruvida regionala representationskontor i Bryssel kan 

förväntas anta rollen som normativa entreprenörer för att få tjänstepersoner inom regional 

förvaltning att ändra sin inställning kring EU:s roll i arbetet med regional utveckling. Det 

empiriska materialet som inhämtats, i form av intervjuer med tjänstepersoner anställda inom 

regional förvaltning, indikerar att så kan ske under vissa förutsättningar. Bland dessa 

förutsättningar ingår tydliga skillnader mellan nationell och europeisk policy, en avsaknad av 

tydliga politiska mål samt att regionkontoret får möjlighet att påverka tjänstepersonen genom 

regelbundna kontakter och resursstöd. 

 

Om en sådan europeisering också sker kan detta påverka vilken politik som bedrivs på regional 

nivå. Detta blir särskilt framträdande inom politikområden utan tydliga politiska visioner, inom 

vilka tjänstepersoner inom regional förvaltning har kunnat arbeta för att involvera regionerna i 

fler europeiska aktiviteter. En fråga som går att lyfta ur ett bredare statsvetenskapligt perspektiv 

är vad den frihet som tjänstepersoner inom området forskning och innovation upplever sig ha i 

formulerandet av regional politik innebär för den demokratiska legitimiteten av sagda politik. 

Dock innebär denna frihet inte bara en eventuell europeisering av regional policy utan skapar 

även förutsättningar för att påverka regionala politiker. Om europeiserade tjänstepersoner ges 

frihet att främja europeiska lösningar på regionala politiska problem kan detta skapa 

förutsättningar för att europeisera ansvariga politiker genom regelbunden exponering för EU-

perspektivet av olika sakområden. Om tjänstepersonerna får det att framstå som att den 

europeiska dimensionen av ett sakområde är den mest lättillgängliga vägen för att uppnå politiska 

mål kan detta även influera hur politiker formar sina preferenser. 

 

Merparten av uppsatsens resultat är samstämmiga med Börzel och Risses teoretiska antaganden. 

Med detta menas bland annat vilka förutsättningar som krävs för europeisering, skapandet av en 

incitamentsstruktur till förmån för en viss typ av strategiska val, samt att regionkontoret, i 

egenskap av att ses som en auktoritet vad gäller sakkunskaper, kan legitimera nya idéer och 

förhållningssätt. Dessa resultat till trots är en diskussion om det teoretiska ramverkets 

begräsningar befogad. Börzel och Risse argumenterar för att det i huvudsak är två aspekter av 

inhemsk politik som bestämmer om det nationella politiska systemet europeiseras, varav en av 

dessa har undersökts i denna text. Den andra behandlar den politiska kulturen och huruvida den 

utmärks av samverkan eller konflikt. Sannolikt finns det emellertid ytterligare faktorer som 

föranleder en europeisering av det nationella politiska systemet. Vad detta perspektiv av 

europeisering inte behandlar är om tjänstepersoner inom regional förvaltning ser den europeiska 
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dimensionen av sitt sakområde ur ett mer rationellt perspektiv. Enligt ett sådant synsätt påverkas 

synen på EU bland annat av i vilken utsträckning tjänstepersoner upplever att regionen kan 

tillskansa sig resurser från unionen. Även denna typ av strategiska val kan, utöver den normativa 

dimensionen, påverka hur tjänstepersoner reagerar på kontakterna med regionkontoret. Därför 

finns också ett behov att beakta olika kombinationer av påverkansfaktorer i studier rörande 

europeisering. 

 

För kontrollera dessa slutsatser krävs att fler studier görs på en mer omfattande skala, med ett 

större antal tjänstepersoner och politikområden som studieobjekt. Detta skulle bidra till att skapa 

en vidare förståelse för huruvida de analyser som gjorts är representativa för de tre undersökta 

regionala organisationerna. En annan aspekt, som möjligen kan anses vara än mer intressant att 

undersöka, är huruvida de beteendemönster som identifierats i denna text även kan anses vara 

giltiga vad gäller regionala representationskontor i allmänhet. Återigen skulle detta kunna göras 

genom studier som inkluderar fler regionkontor, regionala förvaltningar och tjänstepersoner. 

Eventuella framtida studier skulle med fördel kunna överväga andra typer av metodval och 

exempelvis kombinera kvantitativ och kvalitativ metod för att skapa en övergripande bild av 

vilken normativ effekt regionkontor kan anses ha.  
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Bilaga 1 – Intervjuförteckning 
 
Intervjuer som använts som empiriskt underlag 

Fredrik Idevall 

Enhetschef Samhällsplanering och Utveckling 

Region Örebro län 

2018-04-23 

 

Göran Unger 

Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering 

Region Gävleborg 

2018-05-11 

 

Mikael Jorstig 

Utvecklingsledare Innovationer och Entreprenörskap 

Region Örebro län 

2018-04-20 

 

Monika Jönsson 

Näringslivsstrateg 

Region Dalarna 

2018-05-11 

 

Förberedande intervjuer inför inhämtandet av empiri 

 

Ebba Bjerkander 

Handläggare  

Central Sweden 

2018-04-20 

 

Eva Björk 

Kontorschef 

Central Sweden 

2018-04-24 
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Johanna Bond 

Handläggare 

Central Sweden 

2018-04-23  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite om din tjänst. 

2. Hur länge har du haft din tjänst? 

3. Hur ofta har du kontakt med Central Sweden? 

4. Upplever du att dessa kontakter varit stabila över tid eller har de ökat/minskat? 

5. Vem initierar dessa kontakter? Central Sweden eller regionen? 

6. Hur mycket visste du om EU-perspektivet för ditt sakområde innan du började din 

tjänst? 

7. Upplever du att kunskapsnivån hos Central Sweden om den europeiska dimensionen av 

ditt sakområde skiljer sig från dina egna kunskaper? 

8. Upplever du att Central Sweden ökat dina kunskaper om den europeiska dimensionen av 

ditt sakområde genom exempelvis informera om finansieringsmöjligheter, europeiska 

nätverk och projekt? 

9. Hur argumenterar, enligt din erfarenhet, Central Sweden för att EU bör användas i 

regionens arbete inom ditt sakområde? 

10. I vilken utsträckning anser du att EU kan användas i arbetet med regional utveckling? 

(inom det aktuella sakområdet). 

11. Vilken roll skulle du säga att den europeiska dimensionen av ditt sakområde spelar? Är 

det en naturlig del av arbetet eller ses det som ett komplement till ordinarie verksamhet? 

12. Vilken roll skulle du säga att den nationella dimensionen av ditt sakområde spelar? 

13. Hur använder du dig av Central Sweden i arbetet? 

14. Hur ser du på Central Sweden? Är kontoret en integrerad del av verksamheten och 

arbetet med regional utveckling eller en extra resurs som användas vid behov?  

15. Upplever du att Central Sweden påverkat dina åsikter om i vilken utsträckning regionen 

bör delta i aktiviteter (såsom projekt, nätverk eller samarbeten) på europeisk nivå? 

16. Upplever du att Central Sweden påverkat dina åsikter om vilken roll EU kan och bör ha i 

arbetet med regionala utvecklingsfrågor? 

17. Avslutningsvis, är det något ytterligare du skulle vilja säga om hur Central Sweden 

påverkat hur du tänker kring ditt sakområde? 

Utöver dessa frågor har ett mindre antal frågor med anknytning till tjänstepersonens sakområde 

och regionens aktiviteter på europeisk nivå ställts. I anslutning till dessa har även frågor kring 

Central Swedens roll i dessa samarbeten lyfts. 

 


