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Abstract 

This study starts out with the hypothesis that the integration process in Europe is connected to 
cross-border régionalisation, a process which supports the institutionalization of subnational 
cross-border cooperation - region-building. Cross-border régionalisation is characterized by the 
decentralisation of vertical links and enhanced opportunities for horizontal links across state 
borders. In addition, political integration is expected to have some impact on the cross-border 
institutional forms that emerge at the subnational level. Three different approaches are utilized 
in order to establish the empirical connection between political integration and region-building. 
These are: an analysis of the factors which determine the general pattern of cross-border 
cooperation in Europe, an analysis of the policy network related to the regional and structural 
policies of the European Union (EU), and case studies of cooperation in the heartland of Europe, 
the Regio Basiliensis along the external border of the EU, and the EUREGIO along one of the 
internal borders. 

Two institutional factors are found to have a significant impact on the number of subnational 
cross-border cooperations, EU-membership and centrality. Federal constitution was shown not 
to be significant. It is suggested that the interaction between actors at different politico-
administrative levels creates network relations, which typically bring both private and public 
actors together. More precisely, region-building is described as the outcome of the interaction 
which takes place between actors. A closer examination of the emerging policy network shows 
that community initiatives, the Interreg-programme in particular, improve the prospects for multi
level interaction. The EU plays a crucial role in providing the incentives for cooperation by 
increasing resource dependency and by establishing direct ties between the European 
Commission and a large number of subnational actors through partnerships. It appears as if the 
Commission wishes to demonstrate its capacity to deal with problems relevant to individual 
citizens. By, in part, bypassing central governments, it seems to increase its own importance vis-
à-vis member states. The modus vivendi of cross-border region-building and régionalisation is 
the degree to which institutional actors at different levels share the same objectives. As shown 
by the case studies, there is a common interest in cross-border cooperation up to the point were 
public statues are introduced. Interests seem to coincide as long as the structures and contents 
of cross-border cooperation do not ultimately challenge the authority of state institutions. 
Therefore, it is not surprising that it seems impossible to give cross-border regions any rights 
under international law. Functional cooperation, rather than regionalist manifestations of cultural 
or political unity across borders, constitutes the backbone of region-building. Activities 
transcending borders are less controversial than those that may contribute to the establishment 
of new borders. 

It is concluded that region-building is a process which is embedded in the institutionalization 
of a multi-level interaction pattern. More favourable multilevel relations have been achieved 
through the transfer of some authority to the supranational level. This is the main reason why 
traditional integration theory fails to explain why there is a connection between political 
integration and cross-border cooperation. 

Key Words: Political integration, integration theory, policy networks, cross-border cooperation, 
régionalisation, region-building, institutionalization, multi-level dependence. 
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Förord 

Idén att studera europeisk integration växte ironiskt nog fram i USA någon gång 
under 1987. Jag rörde mig fritt över stora avstånd utan att behöva pass vid 
gränsövergångarna. Under den längre resa jag företagit i samband med avhand
lingsarbetet har mitt intresse för statsgränser och olika former av gränsöver
skridande samarbete nu kulminerat. Jag står i tacksamhetsskuld till de som orkat 
vänta, läsa och utbyta tankar under tiden. Mycket hjälp har jag fått vid 
Statsvetenskapliga institutionen i Umeå där avhandlingen slutförts och av min 
närmaste omgivning. 
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studier och kunde arbeta med det jag helst ville inom ramen för projektet Sverige 
i framtidens Europa. Han har stöttat mig på ett konstruktivt och framåtsyftande 
sätt sedan dess. Verksamheten inleddes vid Institutet för framtidsstudier under 
Åke E. Anderssons dynamiska ledning i samarbete med CERUM i Umeå och 
FoU-X i Gävle. Utan detta projekt hade arbetet inte kommit i gång. Under 
forskningsprocessen har ett par rapporter publicerats som behandlat nära 
relaterade frågeställningar; Politik över gränser ( European Networks 1991:1, 
CERUM & Institutet för framtidsstudier, med Niklas Eklund) och Gränsregionala 
samarbetsformer i Europa (Civildepartementet, Ds 1993:86). Övrig finansiering 
som gjort det lättare för mig har kommit från J. C Kempes Minnesakademiska 
fond och Gösta Skoglunds Stipendiefond. 
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professor Gunnel Gustafsson. Tiden i USA blev stimulerande mycket tack vare 
professor Bertil Hanson med familj som visade stor gästfrihet. En grupp kollegor 
har utmärkt sig genom en generös inställning och förbehållslöst delat med sig av 
både lärdom och visdom. Jag nämner åtminstone några utan att för den skull 
glömma någon; Jan Engberg, Svante Ersson, Anders Lidström, Ulf Lindström 
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Introduktion 

"Följaktligen måste lokal a administr ativa gräns er eller natione lla 
gränser, som icke sammanfalla med re gionernas mera fundamentala 
gränser eller förhindra, att regioner sammanslutas till interregionala 
områden eller provinser, efter hand försvagas 

- Lewis Mumford1 

Ämnet för detta arbete är förhållandet mellan politisk integration och regionali-
sering. Det är obestridligt att det skett en politisk integration i Europa, åtminstone 
sedan 1950-talet. Europeiska unionen (EU) är bara det främsta uttrycket för detta. 
Det står samtidigt klart att regionalisering under 1980-talet blivit ett utbrett sätt 
att inte bara reformera staters interna organisation. Numera framstår det även som 
en modell för att utveckla samarbete över statsgränser, så kallad gränsöver
skridande regionalisering. De båda processerna ser vid första påseende ut att vara 
varandras motsatser. Integration sammansmälter det som varit separerat och 
regionalisering löser upp det som varit sammanhängande. För att klara ut 
paradoxen behöver vi veta om politisk integration i Europa och regionalisering 
inom stater har något samband med varandra. 

En vanlig perception av europeisk integration är att den är ett resultat av inter
nationella relationer och staters utrikespolitik. Politisk integration2 innebär 
sammansmältning av något som varit separerat, ett formellt samgående mellan två 
eller flera tidigare oberoende enheter till en större enhet under något slag av 
gemensamt styre (Deutsch 1993:14). Staters formella självständighet gentemot 
andra stater är exklusiv och garanteras av anspråken på yttre suveränitet och 
staters ömsesidiga respekt för varandras gränser. Den interna hierarkin inom stater 

1 Citatet speglar den amerikanska regionala rörelsens idéer under 1930-talet. Det är hämtat från Lewis 
Mumford (1942:377). 

2 Definitionen av politisk integration behöver åtföljas av en hög grad av både social och ekonomisk 
integration. Det vill säga formell integration är på olika sätt beroende av informell integration. Politisk 
integration förutsätter upprätthållande av interaktion med en viss intensitet mellan tidigare oberoende 
enheter (Wallace 1990:9). Det gör att p olitiska institutioner är beroende av att en viss gemenskap växer 
fram som en följd av den förekommande interaktionen (Deutsch 1953). 
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garanteras av principen om inre suveränitet, det vill säga kontroll över det egna 
territoriet. Alternativet till staters suveränitet förefaller vara en värld utan klara 
gränser eller en värld i vilken det inte finns någon slutlig myndighet inom ramen 
för ett givet territorium (Krasner 1988:86). 

Det är utifrån dessa principer inte förvånande att staten alltjämt är den primära 
analysenheten i forskningen om politisk integration. Ökade befogenheter till sub-
nationella enheter, regioner och kommuner, framstår lätt som ett mer eller mindre 
allvarligt hot mot den nationella sammanhållningen genom att det riskerar politisk 
fragmentering, men det kan också vara ett sätt att reformera staten. Regionali
sering är i så fall en process som på samma sätt som politisk integration äger rum 
under avsevärd statlig kontroll och kan bidra till att avlasta statliga institutioner 
från betungande uppgifter. Generellt har regionalisering varit ett sätt att tillmötesgå 
etniska minoriteter, erbjuda folket bättre möjligheter till insyn och participation, 
minska förväntningarna på centrala regeringar, effektivisera förvaltning och 
planering, minska det totala skattetrycket eller genomföra besparingar i de 
offentliga utgifterna. Politisk integration avlastar på motsvarande sätt stater från 
otacksamma uppgifter, exempelvis omstrukturering av jordbruk och industri, eller 
ansvaret för rationaliseringars sociala och politiska konsekvenser (Giddens 1987, 
Milward 1992). 

Skillnaden mellan integration och regionalisering ligger i att politisk integration 
förutsätter att relationerna till andra stater omdefinieras på något sätt, medan 
regionalisering förefaller vara en intern angelägenhet som reformerar den 
territoriella organisationen inom en stat. Både regionalisering och integration är 
processer som ger signaler om att en stats maktstruktur är under omförhandling. 
Om administrativa och politiska reformer kan ske utan att stater på ett eller annat 
sätt förlorar i betydelse är en empirisk fråga. 

Spanien, Belgien, Italien och Frankrike har genomgått regionalisering under 
senare år. I Spanien har den inneburit ett stegvis införande av autonoma regioner 
med beskattningsrätt och lagstiftande organ ledda av en president. I Belgien 
resulterade flera år av regionalisering slutligen i en federal konstitution 1993. Den 
har givit verkställande befogenheter inom flera sektorer till två typer av enheter, 
administrativa och kulturella regioner. På papperet bäddade redan den italienska 
konstitutionen från 1947 för en genomgripande regional reform i Italien. Först på 
1970-talet fick dock regionerna lagstiftande befogenheter och resurser som 
motsvarade intentionerna i konstitutionen. Regionerna i Frankrike infördes i första 
hand för planeringssyften under 1980-talet, först 1986 infördes direkta val till de 
nyinstiftade regionala församlingarna, vilket givit dem större politisk legitimitet. 
Regionalisering äger i regel rum i stater som inte vill ta steget fullt ut genom att 
inrätta federala statsskick, men ändå har ett behov att tillmötesgå territoriella 
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intressen3. 
Ett annat sätt att komma till rätta med territoriella olikheter ("distinctiveness") 

inom stater har varit att föra regionalpolitik4. De ekonomiska argumenten för 
regionalpolitik framfördes tidigt av forskare som såg ojämn territoriell fördelning 
av välfärd som ett djupgående och bestående jämlikhetsproblem (t.ex. Myrdal 
1957, Friedmann 1966). Ett viktigt mål med regionalpolitik har varit att utjämna 
territoriella skillnader och på det sättet i förlängningen befrämja övergripande mål 
som sammanhållning och sammansmältning5 (Keating 1995:18). 

Den speciella sorts regionalisering som är föremål för intresset i detta arbete -
gränsöverskridande regionalisering, utmärks av att den äger rum längs staters yttre 
gränser. Denna typ av regionalisering är politiskt känsligare än regionalisering som 
äger rum inom ramen för en stats territoriella organisation. Gränsöverskridande 
regionalisering förutsätter nämligen att det finns en direkt länk mellan politisk 
integration och regionalisering. Begreppet beskriver samtidigt en horisontell och 
vertikal relation, det vill säga ett mått av självstyre på subnationell nivå inom 
stater som utsträcker sig till rätten att etablera fasta förbindelser med politiskt-
administrativa enheter utomlands. 

Gränsöverskridande regionalisering förutsätter att det förekommer utrikes-
kontakter mellan aktörer på subnationell nivå. Företeelsen blir därigenom en viktig 
test på om integration på den statliga nivån har något att göra med integration på 
formellt underlydande nivåer. I så fall borde det visa sig som förändringar av den 
funktion statsgränser har (Krasner 1988, Kratochwil 1986). Det förefaller utifrån 
utgångspunkten om enhetlig tillämpning av regler och lagar vara en självklarhet 
att befogenheterna i gränsregioner inte kan vara större än i andra delar av en stat. 
Större självständighet i fråga om att upprätta och vidmakthålla varaktiga utrikes-
kontakter berör kärnan i statliga institutioners maktställning, förmågan att tala med 
en röst gentemot andra stater. Det har generellt varit lättare för centrala regeringar 
att avstå kontroll över till exempel handelspolitik än över utrikes- och 
säkerhetspolitik. Innebär gränsöverskridande regionalisering att stater avstår någon 
del av sitt exklusiva monopol på det senare området blir gränsöverskridande 
samarbete mellan gränsregioner genast en känslig fråga. Vi bör därför utifrån 
föreställningen om staters inre och yttre suveränitet inte förvänta oss att 
gränsöverskridande regionalisering drivs så långt att staters eller för den delen 

3 Regionerna i Frankrike och Italien är i högre grad än i Belgien och Spanien beroende av nationell 
lagstiftning och saknar egen representation i de nationella parlamenten, ett viktigt kännetecken för 
enhetsstater. I Belgien och Spanien har regionaliseringen drivits så långt att d e båda successivt kommit 
närmare de principer som gäller i federationer. Belgien antog formellt en federal konstitution 1993. 

4 Olika instrument för att b edriva regionalpolitik utvecklades i så gott som hela västra Europa under 
1960- och 70-talen. Nationell regionalpolitik har haft en integrativ innebörd både i e konomisk, politisk och 
social mening. 

5 Det vill säga både "convergence" och "cohesion". 
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EU:s möjligheter att bedriva utrikes- och säkerhetspolitik försvinner. 
Både integration och regionalisering kan alternativt tolkas som medvetna 

strategier för att minska förväntningarna på statliga regeringar, ett slags funktio
nella anpassningar som gör det möjligt för staten att bibehålla sin maktställning, 
fullt i enlighet med vad man föreställde sig inom traditionell systemteori på 1960-
talet (Easton 1965). På ett eller annat sätt upprättas den jämvikt som kännetecknar 
ett politiskt system genom att det blir balans mellan "input" och "output". Det 
politiska systemets funktioner anpassas på så sätt successivt till den sociala 
strukturen. Vad som förbises med en sådan strukturfiinktionalistisk utgångspunkt 
är att både regionalisering och integration för med sig maktförskjutningar och en 
dynamik vars förlopp inte helt kan kontrolleras av centralt placerade beslutsfattare. 

Organisationsformer är varken resultatet av rationella val eller determinerade 
av den omgivande sociala strukturen. Organisationer växer fram genom ett slags 
'trial-and-error' (Caporaso 1993:78, North 1993:125). För att analysera denna 
process behöver institutioner och aktörer tillskrivas större betydelse än vad som 
gjorts inom systemteori och strukturfunktionalism. Det ger möjligheter att förklara 
hur regionalisering och integration kan medföra icke avsedda, men inte desto 
mindre reella maktförskjutningar utan att centrala regeringar direkt medverkar till 
det. Påtryckningar från territoriella grupper har en förmåga att fa centrala 
regeringar att avstå mer befogenheter än vad som var avsikten från början. 
Europeisk integration drivs på samma sätt på av ekonomiska och strategiska 
intressen som inte helt står under statlig kontroll (Keating 1995:11). 

Det går inte att utesluta att andra aktörer än statliga har betydelse för 
uppkomsten av såväl regionalisering som politisk integration. Företag, individer 
och även institutionella aktörer på andra nivåer än den statliga har möjligheter att 
agera över statsgränser och på egen hand utöva påtryckningar gentemot europeiska 
institutioner utan att det uttryckligen behöver sanktioneras av centrala regeringar. 
Det sker i mer eller mindre institutionaliserade former. Det är osannolikt att dessa 
aktörers preferenser alltid överensstämmer med de statliga aktörernas. Lika lite 
som statliga aktörers agerande kan reduceras till en analys av strategiska val och 
preferenser, kan det ses enbart som ett resultat av en underliggande social struktur 
(March & Olsen 1984, 1989, Skocpol 1985). 

Att regionalisering och integration uppträder samtidigt innebär i och för sig inte 
att processerna behöver ha något kausalt samband med varandra. Bara i stater som 
tidigare saknat starka regionala institutioner är sambandet tydligt (Conzelmann 
1995). EU:s politik har varit avgörande för en mer politiserad syn på regionalism 
och regionalisering i stater som Storbritannien, Irland, Grekland och Portugal. I 
dessa stater har EU:s regional- och strukturpolitik varit en avgörande faktor till att 
en ny syn på regionala institutioner växt fram både hos institutionella aktörer, 
politiska partier och i den allmänna opinionen (t.ex. Featherstone & Yannopolous 
1995:251, Holmes & Reese 1995:231, Pereira 1995:273). 
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Det går inte att utesluta att det kan vara en ren tillfällighet att regionalisering 
och integration uppträder samtidigt. Såväl interna förhållanden i enskilda stater, 
till exempel partitaktiska överväganden6, externa faktorer som internationalisering 
och ambitioner att kopiera andra stater kan vara orsaker till en generellt 
välvilligare inställning till regionalisering. På vilka sätt politisk integration kan 
tänkas befrämja regionalisering behöver därför preciseras närmare. 

Den politiska integrationen inom EU driver enligt Sharpe (1993:32-33) indirekt 
fram regionalisering inom medlemsstater genom att förorsaka ökad ekonomisk 
koncentration både som en effekt av den inre marknaden och jordbrukspolitiken. 
Jordbrukspolitiken sägs favorisera större arealer och mindre arbetsintensiva 
jordbruk i centrum på bekostnad av små arbetsintensiva jordbruk i periferin7  

(Molle & Cappelin 1988). Den inre marknaden riskerar på samma sätt att medföra 
en större geografisk koncentration av ekonomisk aktivitet. I båda fallen förefaller 
perifera stater som Portugal, Irland och Grekland bli ännu mer perifera till följd 
av att den politiska och ekonomiska koncentrationen ökar. 

En tredje tänkbar orsak till regionalisering är inte bara mer direkt, utan 
förefaller också ha en svagare koppling till den traditionella konflikten mellan 
centrum och periferi. Den har att göra med EU:s regional- och strukturpolitik 
(Anderson 1991:420, Keating 1993, Marks 1992, Sharpe 1993). Effekterna av 
denna politik får det att se ut som att en generell maktförskjutning är på väg att 
ske till förmån för subnationella enheter. Det som tidigare kunnat definieras som 
utrikespolitik övergår till att bli inrikespolitik. Föreställningen är att EU:s 
institutioner har förmågan att förbigå centrala regeringar för att kunna interagera 
direkt med subnationella aktörer (Anderson 1991:418). 

Min främsta invändning mot Sharpes (1993) beskrivning av EU:s effekter är 
att den tycks förutsätta att det är i regioner med periferiegenskaper som 
regionalisering uppträder. Detta trots att det är välkänt att regionala rörelser under 
senare år uppstått i både ekonomiskt välmående och centralt belägna regioner. Så 
kallad "borgerlig regionalism" (Harvie 1993) har blivit en utbredd företeelse i 
Europas städer och regioner. Det kan förklaras av att EU erbjuder en ny politisk 
arena som gynnar nya former av samverkan mellan regioner och städer. En stark 
drivkraft bakom uppkomsten av nya former av samarbeten är onekligen den 
tilltagande ekonomiska konkurrensen som avregleringarna under 1980-talet, 
däribland förverkligandet av den inre marknaden 1992 fört med sig. Denna 

6 I Italien blev kommunisterna regionalister när de förlorade regeringsmakten 1948 och i Frankrike blev 
socialisterna för en regional reform som en följd av högerns fasta grepp om de centrala institutionerna 
(Keating 1988b: 186). 

7 Periferier kännetecknas av att de är e konomiska och politiska ytterområden med distinkt kulturell 
identitet, då liga kommunikationer, bräckliga politiska förbindelser och dålig förhandlingsvana med centrum. 
De är o ckså svagt ekonomiskt sammankopplade av centrum (Lipset 1985:159, Lipset & Rokkan 1967, 
Smith 1981). 
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drivkraft är stark nog att påverka både regionernas framtida institutionella form 
och funktion (Gidlund & Sörlin 1993:204). Nya samarbetskonstellationer kan vara 
förstadier till nya subnationella institutioner som bättre tillvaratar både ekonomiska 
möjligheter och skalfördelar i fråga om att erbjuda offentlig service. Sett mot den 
bakgrunden förefaller det vara de politiskt och ekonomiskt starka regionerna som 
är bäst lämpade för att utnyttja de nya möjligheterna inom EU. 

Statsvetenskapens beredskap för denna utveckling har visat sig vara dålig. Det 
fanns som redan antytts mycket litet i synen på staten på 1950- och 60-talen som 
förebådade den våg av regionalism som kom på 1970-talet (Keating 1988:8). 
Regionalism som politisk rörelse utmålades som ett slags historisk "back-lash"8 

som i praktiken motsatte sig den dominerande trenden mot modernisering och den 
därmed sammanhängande utvecklingen mot ökad nationell och global integration 
(Lipset 1969, 1985). Subnationell politisk mobilisering förknippades i första hand 
med ett försvar för traditionella och förmoderna levnadsformer i områden som av 
olika anledningar inte blivit integrerade i stater (Parsons & Smelser 1956). 
Problemen framstod emellertid inte som större än att staten skulle kunna komma 
till rätta med dem, antingen genom funktionell anpassningsförmåga eller med hjälp 
av mer eller mindre direkt intervention. Om det inte gick var det snarare fråga om 
svårbemästrad separatism än regionalism9. Eftersom separatism utmanar en stats 
själva existens är det inte ovanligt att regeringar i sådana situationer väljer att 
tillgripa våld för att bibehålla sammanhållningen inom en stat. 

Den sociala kommunikationsteorin, som framför allt är förknippad med 
Deutsch, tog utgångspunkt i förbättrade kommunikationer och hur dessa gradvis 
ändrade förutsättningarna för territoriell kontroll och spridning av dominerande 
gruppers värderingar och kultur (Deutsch 1953, Jacob & Toscano 1964). Forsk
ningsintresset inriktades under 1950- och 60-talen i stor utsträckning på de 
förändringar i politiskt beteende som på ett eller annat sätt hängde samman med 
fortsatt nationell integration (t.ex. Almond & Verba 1963, Pye 1963, Pye & 
Verba 1965), som kom till uttryck genom exempelvis ökat valdeltagande och 
växande tilltro till centrala demokratiska institutioner. Processen föreföll konti
nuerlig. Industrialisering, urbanisering och spridning av centrums kultur via 
undervisning ansågs bidra till att reducera medvetenheten om etniska och språkliga 
avvikelser i en utsträckning som skulle fa "universalism" att småningom ersätta 
olika former av "particularism" (Lipset 1985:270). 

8 "Back-lash", definieras som ansträngningar av politiska grupper som känner att deras betydelse, 
inflytande, eller makt, minskar att vända utvecklingen tillbaka (Lipset 1985:256). 

9 Connor (1977) har pekat på den avgörande skillnaden mellan separatism och regionalism, den senare 
har som primärt mål att förbättra villko ren för subnationella enheter inom stater, inte att bryta sig ur stater 
för att bi lda nya som i det senare fallet. Det utesluter inte att d et som började som regionalism kan övergå 
i separatism med statsbildning som mål och därmed utvecklas till ett mer eller mindre direkt hot mot en 
stats existens. 
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Vad som inte förutsågs var att samma faktorer som driver på nationell 
integration också förstärker behovet av att markera olikheter (Connor 1994, 
Sharpe 1979:12). Nationell integration är en process som kan förstärka betydelsen 
av en avvikande etnisk medvetenhet och därmed indirekt vara den utlösande 
faktorn bakom politisk mobilisering. Regionala rörelser försöker symptomatiskt 
skaffa sig större kontroll över exempelvis utbildning, kultur och den egna 
ekonomin (Foster 1980), nyckelfaktorerna bakom nationell integration. De sätter 
i utsikt att ändra balansen mellan centrum och periferi genom att tillskansa sig fler 
av de egenskaper som kännetecknar centrum; god tillgång till ekonomiska och 
politiska beslut och monopol på symboler för gemenskap. 

Det var svårt att förutse att de kvarvarande variationerna skulle ge upphov till 
politisk mobilisering eftersom den nationella integrationen enligt det dominerande 
paradigmet i stället borde föra med sig att den icke-territoriella konflikt
dimensionen, framför allt klasskampen, skulle förstärkas på bekostnad av 
konflikter med territoriell anknytning. I korthet förutsattes socio-ekonomiska 
intressen komma allt mer i förgrunden. Framväxten av fackliga organisationer och 
folkrörelser under slutet av 1800-talet förstärkte mycket riktigt den nationella 
integrationen eftersom de i hög grad kom att rikta sina krav mot statliga 
institutioner och på det sättet bidrog till att förstärka dess legitimitet (Keating 
1988:3). Det har i sin tur förstärkt bilden av att stater i neo-weberiansk anda är 
delar av en fortgående rationaliseringsprocess som leder till fortsatt institutiona-
lisering och nationell integration, särskilt i stater med en huvudsakligen enhetlig 
social struktur. 

Av allt att döma har det politiska systemets kapacitet att skapa stabilitet 
överskattats. Kontrollen över ett territorium framstod som så genomgripande, 
inflyttningen till städer så omfattande, språkundervisningen så standardiserad och 
kommunikationsnäten så välutbyggda att några större territoriella variationer inom 
stater inte såg ut att kunna bestå. Trots de raffinerade formerna för politisk 
kommunikation, förmågan att rekrytera lojala individer till förvaltningen, kraften 
i socialisationen, det politiska systemets förmåga att anpassa sig till 
påtryckningsgruppers olika krav har stater inte kunnat förhindra framväxten av 
distinkt territoriella intressen, starka nog att hota statliga institutioners legitimitet10. 
Samtidigt överskattades paradoxalt nog den destabiliserande effekten av 
förekommande territoriella olikheter11. Det avgörande skälet till såväl överskatt
ningen av styrkan i den nationella integrationen som den destabiliserande effekten 
av social heterogenitet är, enligt mitt förmenande, att de politiska institutionernas 

10 Statsbildning, nationsbildning och regionalism är alla processer som kan hota staters fortsatta existens. 
1 1  -  -  . . .  :  ,  .  .  .  ,  Lljpfìcì*r. * , iiul \ i b al uU Ut-ex pùitiijK ülbicu>»UU/l. ai Si V tig t. 
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självständiga betydelse underskattats12. 
Lika lite som de nationella integrationsprocesserna uppfyllt sina mål kan 

principerna för nationell regionalpolitik överföras till EU:s regional- och struktur
politik. EU:s institutioner ger en annan skala åt problematiken. En heterogen bild 
av det europeiska territoriet framträder både socialt, ekonomiskt och politiskt. 
Inomstatliga etniska samhörigheter, kulturella minoriteter, ojämn inkomstfördel
ning fortsätter att vara effektiva hinder för nationell integration. Det gör effekterna 
av europeisk integration till en känslig fråga särskilt i gränsregioner som är svagt 
integrerade i en stat och samtidigt har starka sociala, ekonomiska och kulturella 
band med områden utanför statsgränserna. Om den gränsöverskridande regionalise-
ringen växer sig tillräckligt stark finns möjligheter för att det som förenar 
territorier över statsgränser accentueras och den nationella integrationen minskar. 
Alternativa identiteter utgör i allmänhet ett större hot mot nationell integration än 
ökat utbyte över gränser (March & Olsen 1995). Problemet är att de på längre sikt 
bidrar till att förstärka varandra så att utbyte inte längre kan befrämjas utan att det 
ökar potentialen för gränsöverskridande gemenskap och identitet. Politiska 
institutioner bidrar till att utveckla gemensamma identiteter. 

Det råder inga tvivel om att EU:s institutioner redan idag har tillräcklig 
kapacitet för att kunna påverka hur aktörer på andra nivåer agerar. Gränsöver
skridande regionalisering kan därför i lika hög grad vara en följd av gynnsamma 
institutionella förutsättningar13 som resultatet av en gynnsam ekonomisk och/eller 
kulturell kontext. När aktörer på tre nivåer, överstatlig, statlig och subnationell, 
interagerar etableras olika former av nätverk för utbyte av information, resurser, 
kunskap, idéer och inflytande14. Hur detta mönster ser ut behöver vi veta mer om 
för att kunna dra slutsatser om vilka omgivande faktorer som befrämjar 
gränsöverskridande regionalisering. Framväxten av samarbete över statsgränser är 
beroende av att legala, institutionella och andra tänkbara barriärer minskas. Hur 
statliga aktörer agerar är visserligen viktigt för att barriärerna längs statsgränser 
skall kunna minska, men de är inte allenarådande. Andra politiskt-administrativa 
nivåer har en självständig inverkan på hur gynnsamma förutsättningarna är för 
gränsöverskridande regionalisering. Gränsöverskridande regionalisering förefaller 
vara en flernivåberoende process. 

12 Politiska institutioner har visat sig ha en utomordentlig förmåga till anpassning och förnyelse, också 
när de omgivande förhållandena förefallit ogynnsamma (Lane & Ersson 1987:23). 

13 Forskare har betonat att samarbete i olika grad uppmuntras av internationella institutionella 
förhållanden (regimer) som inrättats för umgänget mellan stater (K eohane 1984:66). Institutioner bidrar t ill 
att skapa normer och regler som strukturerar aktö rers beteende. 

14 Det finns ett samband mellan institutionella förändringar på olika nivåer, en högre nivå, makronivån, 
och en lägre, mikronivån (t.ex. Caporaso 1993:75, Zucker 1988:42). Styrkan i sambandet är i högsta grad 
beroende av hur pass hierarkiskt förhållandet mellan olika institutionella nivåer är. Det finns olika stort 
utrymme för bildandet av nya organisationer som kan ta till vara de möjligheter som de institutionella 
förhållandena öppnar (North 1993:23). 
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Problem och syfte 

Vi vet inte säkert om gränsöverskridande regionalisering är en bieffekt av den 
europeiska integrationen eller inte. Vi behöver därför veta om den europeiska 
integrationen befrämjar framväxten av gränsöverskridande samarbete på fler 
politiskt-administrativa nivåer än den statliga. Omvänt är det inte självklart att 
gränsöverskridande regionalisering är integrationsbefrämjande i ett övergripande 
europeiskt perspektiv. Nuvarande kunskaper räcker inte för att säga om 
gränsöverskridande regionalisering befrämjar eller försvårar politisk integration. 
För att komma vidare behöver vi problematisera hur sambandet mellan europeisk 
integration och gränsöverskridande regionalisering ser ut. Det går inte att på 
förhand utesluta att det är en ren tillfällighet att de båda företeelserna uppträder 
samtidigt. 

Finns det inget samband mellan europeisk integration och gränsöverskridande 
regionalisering behöver politisk integration inte ha någon motsvarighet på 
subnationell nivå. Vi bör fråga oss om de direkta länkarna som växt fram mellan 
EU:s institutioner och subnationella aktörer bidrar till att förstärka de subnationella 
enheternas roll eller tvärtom förstärker staternas kontroll? Syftet i avhandlingen 
begränsas till att studera hur den politiska integrationen i Europa påverkar 
gränsöverskridande regionbildning. Det görs genom en analys av den betydelse 
som integrationen inom EU har för gränsöverskridande regionalisering. Hypotesen 
är att europeisk integration befrämjar gränsöverskridande regionalisering. 

Politiska institutioner på olika nivåer inte bara strukturerar aktörers agerande, 
de påverkar även valet av organisationsform. För att kunna analysera förändringar 
över tid är det nödvändigt att veta vilka organisationsformer som förekommer vid 
upprättandet av gränsöverskridande samarbete. Följande frågeställningar om den 
politiska integrationens samband med gränsöverskridande regionalisering behand
las: Vilken utbredning har gränsöverskridande regionalisering? På vilket sätt är 
gränsöverskridande regionalisering beroende av andra politiskt-administrativa 
nivåer? I vilken utsträckning har gränsöverskridande regionalisering institutionali
serats? 

Nyckelbegrepp 

Regionbegreppet. En region utgör en politiskt-administrativ enhet inom en stats 
territoriella organisation. Det regionbegrepp som tillämpas är därför institutionellt. 
Med begreppet gränsregion avses ett område intill en statsgräns med motsvarighet 
i någon politiskt-administrativ subnationell nivå - kommunal eller regional. En 
gränsöverskridande region bildas när gränsregioner på ömse sidor om en statsgräns 
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väljer att samarbeta under institutionaliserade former (jfr. definitionen av 
institutionalisering). Storlek och befogenheter varierar åtskilligt mellan sub-
nationella.enheter i olika stater. De regionala enheterna har gemensamt att de är 
en mellannivå mellan centralregeringen och kommunerna. Samtidigt som regioner 
inryms i suveräna stater är de större och ibland, men inte alltid, hierarkiskt 
överordnade i förhållande till kommunerna. 

NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)15 indelar EU:s 
territoriella organisation i ett hierarkiskt tre-nivå system. Den vägledande principen 
är att den lägsta nivån bäst illustrerar problematiken i gränsregioner därför att 
barriäreffekterna som uppstår vid en statsgräns är mera kännbara ju närmare en 
gräns man kommer. Den lägsta nivån motsvaras antingen av NUTS II eller NUTS 
III i EU:s standardiserade klassifikationssystem. Nomenklaturen löser till en del 
problemet med att subnationella enheter i olika stater har så varierande befogen
heter och geografisk utsträckning. 

Ur institutionell synvinkel är de politiskt-administrativa enheterna viktigare än 
det geografiska avståndet till en statsgräns16. Mellanregionalt samarbete på stora 
avstånd behandlas inte närmare eftersom de bygger på en annan logik17 som har 
att göra med avsaknaden av en gemensam gräns18. Förutsättningen för att ett 
långvarigt samarbete skall kunna upprätthållas, särskilt på längre avstånd, är att 
det finns gemensamma intressen av ett utbyte av varor, information, pengar eller 
kunskap. Sannolikheten för att grannar har gemensamma problem och intressen 
är större än att regioner på stora avstånd från varandra har det19. 

15 EU:s klassifikationssystem indelar Europas territorium i ett tre-nivå system där Nivå 1 inkluderar ett 
flertal enheter p å Nivå 2, som i sin tur omfattar en h el rad enheter på Nivå 3, vilken till storleken närmast 
motsvarar större städer. 

16 Begreppet "gränsområde" är en källa till oklarhet som dröjer sig kvar i EU:s terminologi. Enligt 
motstridiga definitioner sträcker sig ett gränsområde från 15 upp till 25 kilometer från s jälva gränsen. 

17 Ett kännetecknande drag hos mellanregionala samarbeten är att det framför allt är s ektorsanslag, 
främst pengar till forskning- och utveckling, som samarbetsgrupperingar sätter i utsikt att dra till sig. The 
Four Motors är ti ll exempel ett mellanregionalt samarbete mellan fyra av Europas rikaste regioner utan 
gemensamma gränser som tillkom 1987 i sy fte att etablera ett nätverk för forskning- och utveckling mellan 
Baden-Württemberg (Tyskland) och Rhône-Alpes (Frankrike). Senare utvidgades samarbetet med 
Katalonien (Spanien) och Lombardiet (Italien), Quebec är associerad medlem (Borras-Alomar, Christiansen 
& Rodriguez-Pose 1994, Dommergues 1992:352-353). 

18 Duchacek, Latouche, Stevenson (1988) kallar samarbeten på geografiska avstånd för en form av 
"paradiplomati" (paradiplomacy). 

19 Det politiska grannskapet medför ett "naturligt" samarbetsbehov och bättre förutsättningar för täta 
kontakter som det ligger nära till hands att inrätta organisatoriska arrangemang för (von Bonsdorff 
1967:21). Spruyt (1994) har visat hur den tyska Hansan inte förmådde att förebygga enskilda medlemmars 
avhopp. I längden visade sig de gemensamma intressena inte vara tillräckligt starka för att organisationen 
skulle kunna hålla samman. Statliga aktörer föredrog att förhandla med likartade institutioner, vilket 
ytterligare bidrog till att förstärka staten som organisationsform. Stater kännetecknas till skillnad från 
Hansan av en stark intern hierarki, extern autonomi och territoriell exklusivitet. 
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Institutionalisering. När ett gränsöverskridande samarbete har fatt formell rättslig 
status kan ett samarbete över en statsgräns sägas vara på väg att institutionalises. 
I brist på enhetlig och/eller överstatlig offentligrättslig status varierar den 
gränsöverskridande regionbildningens organisatoriska former åtskilligt, både i 
fråga om territoriell avgränsning och organisatorisk uppbyggnad. Institutionali
sering sker antingen under privat eller offentlig rätt och bottnar i mellanstatliga 
eller subnationella överenskommelser. Samarbete utan institutionell form har 
varken någon gränsöverskridande organisation eller rättslig status. En offentlig
rättslig organisation för samarbete innebär den mest långtgående formen av 
institutionalisering därför att den för med sig en högre grad av intern hierarki och 
ställer krav på tydligare territoriell avgränsning. 

Regionbildning. De subnationella enheterna på lägsta möjliga nivå är en region
bildnings minsta beståndsdelar. Regionbildning sker genom att någon form av 
institutionaliserat samarbete utvecklas mellan subnationella enheter över stats
gränser, det vill säga kommunala eller regionala myndigheter (företrädesvis på 
NUTS II eller NUTS III-nivå). Gränsöverskridande regionbildning har en bestämd 
juridisk form, privaträttslig eller offentligrättslig. De organisatoriska formerna 
varierar, samarbetet kan vara baserat på stadgar, fördrag, organiseras i stiftelser, 
ekonomiska föreningar, förbund, eller särskilt inrättade arbetsgrupper och kommit
téer. Informella kontakter förutsätts ha förekommit innan regionbildning sker, men 
muntliga överenskommelser räcker inte för att tala om gränsöverskridande 
regionbildning. 

Regionalisering. Regionalisering är en form av decentralisering som sker genom 
att regioner antingen upprättas, far utökade ekonomiska resurser, större lagliga 
befogenheter eller ökat politiskt handlingsutrymme. Det förekommer institutio
nella, socio-ekonomiska och kulturella restriktioner som gör att förekomsten av 
gränsöverskridande samarbete varierar beroende på vilken statsgräns det är fråga 
om. Institutionella betingelser på flera politiskt-administrativa nivåer förutsätts 
tillsammans skapa mer eller mindre gynnsamma förutsättningar för gränsöver
skridande regionalisering. En fundamental skillnad i staters territoriella organisa
tion är den mellan enhetstater och federala stater. 

Angreppssätt 

Det teoretiska bidraget i studien kan preciseras utifrån hur pass generella slutsatser 
vi kan dra och hur stark deduktiv underbyggnad hypotesen har. Forsknings
designen präglas av ambitionen att kunna ge ett så generellt kunskapsbidrag som 
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möjligt beträffande ett makrofenomen som vi vet relativt lite om, gränsöver
skridande regionalisering. Forskningen är i behov av mer systematik för att man 
skall kunna genomföra renodlade komparationer mellan regionbildningar med 
deduktiva metoder. Intresset av att dra slutsatser på makronivå leder till att det 
finns ett behov av större kännedom om enskilda regionbildningar för att 
åtminstone kunna göra induktiva generaliseringar (Lijphart 1975b, Sartori 1991). 
Ambitionen är således snarare teorigenererande än teoritestande. Det finns ingen 
tillräckligt sammanhängande teori om gränsöverskridande regionalisering för att 
de teoretiska utgångspunkterna skall generera deduktiva hypoteser. Istället är det 
intresset för den beroende variabeln, gränsöverskridande regionalisering, som 
präglat valet av forskningsdesign. 

De oberoende variablerna består av två huvudkategorier, socio-ekonomiska och 
institutionella faktorer. De socio-ekonomiska förutsättningarna analyseras med 
hjälp av mått på regional inkomstnivå, sysselsättningsstruktur och gränsöver
skridande arbetspendling. De institutionella och formella förutsättningarna fångas 
in genom att ta hänsyn till lagar, konstitutionella regler och olika traditioner av 
territoriell politik20. Den territoriella politiken har att göra med de centrum- och 
periferi-relationer som uppstår som ett resultat av både socio-ekonomiska och 
institutionella faktorer (Mény & Wright 1985, Rokkan et al. 1987). 

Fallstudier är teorigenererande om de används i syfte att göra komparationer 
(Eckstein 1975:80-81). Komparationen bygger på vad som kallas "most similar 
design" (Przeworski & Teune 1970:34). De båda regionbildningarna som jag valt 
att studera har gemensamt att de funnits etablerade under lång tid, EUREGIO 
bildades 1958 och Regio Basiliensis 1963. Möjligheterna till samarbete förefaller 
goda både i EUREGIO och Regio Basiliensis på grund av gynnsamma socio-
ekonomiska faktorer som hög befolkningstäthet och hög utvecklingsnivå. 
Arbetskraftspendling, sysselsättningsstruktur, befolkningstäthet, och ekonomisk 
utvecklingsnivå är de variabler som vid sidan av betydelsen av medlemskap i EU 
och nationell territoriell organisation används för att beskriva en gränsöver
skridande regions potential för ökad gränsöverskridande interaktion och i förläng
ningen regionbildning. 

Uppmärksamheten riktas mot de skillnader som kan förklara avvikelser i 
formerna för regionbildning. Detta för att identifiera vilka institutioner och 
aktörer; lokala, regionala, statliga, överstatliga och privata som aktivt medverkar 
till gränsöverskridande regionalisering. Kausaliteten kan inte förväntas vara sådan 
att det går att säga att faktor x orsakar y. Snarare bör gränsöverskridande 
regionalisering (y), den beroende variabeln, betraktas som ett resultat av normer 
och regler som växt fram genom ett komplicerat samspel mellan socio-ekonomiska 

20 Det vill säga arenan för maktrelationer mellan centrala politiska institutioner och subnationella 
politiska organisationer och beslutande organ inom en stats gränser (Rhodes & Wright 1987:2). 
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och institutionella förutsättningar som tillsammans gynnar uppkomsten av 
subnationellt gränsöverskridande samarbete (Kratochwil 1993:459). 

Territoriell utbredning 

Den gränsöverskridande regionaliseringens utbredning har att göra med fråge
ställningen om vilka gränser som de gränsöverskridande samarbetena sätter i utsikt 
att överbrygga och vilka nya gränser de eventuellt bidrar till att upprätta. Har den 
europeiska integrationen ett samband med regionalisering bör vi förvänta oss fler 
institutionaliserade regionbildningar längs EU:s interna gränser än över dess yttre 
och framför allt utanför dess gränser. Den empiriska undersökningen sträcker sig 
över perioden mellan 1947-1991, vilket ger ett viktigt tidsperspektiv. Materialet 
avser de regionbildningar som fanns 1991/1992. Men eftersom datamaterialet hela 
tiden uppdateras har viss hänsyn tagits till att regionbildningar antingen upphört 
eller ombildats även efter 1991. 

Ur det samarbetsmönster som framträder utkristalliserar sig regionbildningar 
som kluster. Det krävs att två kriterier är uppfyllda för att vi skall kunna tala om 
makroregioner. För det första, att det existerar samarbete mellan subnationella 
enheter i minst tre stater. För det andra, att ett område är geografiskt samman
hängande. Det är det närhetsbaserade samarbetet som står i fokus. De gränsöver
skridande samarbetsgrupperingarna är inte resultatet av någon enhetlig plan. Av 
det skälet är de inte alltid ömsesidigt uteslutande. En region kan samtidigt vara 
mer eller mindre starkt anknyten till en eller flera andra regioner. De grupperingar 
som framkommer jämförs både med de indelningar som andra författare gjort och 
de mellanstatliga avtal som bäddar för utökat samarbete på subnationell nivå. 
Gynnsamma mellanstatliga ramar för samarbete upprättas antingen genom 
multilaterala eller bilaterala avtal. Arrangemangen behöver inte alltid ha att göra 
med EU. Genomgången av samarbetsgrupperingarna är en kontroll för om 
gränsöverskridande regionalisering kan förklaras bättre av ingångna överens
kommelser mellan stater än av det multilaterala samarbete som förekommer inom 
EU, avhandlingens hypotes. Föreställningen är att villkoren för gränsöverskridande 
samarbete är bättre i federala stater än i enhetsstater beroende på att den förmodat 
decentraliserade institutionella strukturen i sådana system bäddar för avtalsregle-
rade relationer. Betydelsen av om en region är belägen i centrum eller är del av 
periferin jämförs med betydelsen av de båda institutionella faktorerna, federalt 
statsskick och EU-medlemskap. 
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Flernivåberoende 

Begreppet policy-nätverk hjälper oss att reda ut hur samspelet i triangeln mellan 
stater, europeiska institutioner och subnationella enheter i anslutning till EU:s 
regional- och strukturpolitik ser ut. Aktörer är mer eller mindre starkt kopplade 
till det policy-nätverk som knyter samman aktörerna kring EU:s regional- och 
strukturfonder. Fördelen med att se aktörer och institutioner som delar av ett 
policy-nätverk är att det inte förutsätter någon tydlig ansvarsfördelning mellan 
dem. Olika former av institutionalisering är resultatet av det samspel som äger 
rum inom ramen för ett policy-nätverk, vilket antas vara av betydelse för 
allokeringen av både resurser och tillgången till beslut. Det som håller samman 
ett nätverk är dels det gemensamma resursberoendet, dels viljan att påverka beslut. 
Inom nätverket fördelas inte bara de resurser som är kopplade till EU:s regional-
och strukturpolitik. Att vara del av nätverket kan vara avgörande för om man skall 
tilldelas resurser. Den förda politiken far både territoriella och institutionella 
konsekvenser. 

Det är institutioners och aktörers förändrade roller som står i centrum. Intresset 
fokuseras på komparation och förändring över tid, från politikområdets tillkomst 
1975 fram till den femåriga anslagsperiod som påbörjades 1994. Om gränsöver
skridande regionbildning fått ökad betydelse under den studerade perioden och det 
kan relateras till regional- och strukturpolitiken stärks hypotesen om ett samband 
mellan politisk integration och gränsöverskridande regionalisering. 

Regionaliseringens djup 

Regionaliseringens djup har att göra med graden av institutionalisering. Finns det 
ett samband mellan integration och regionalisering bör det avspegla sig i sättet att 
organisera samarbete. Det öppnar möjligheter för att "inifrån" belysa hur institutio
nella och socio-ekonomiska faktorer påverkar gränsöverskridande regionbildning. 
Alla regionbildningar bottnar i en blandning av drivkrafter. Hänsyn tas till den 
sociala såväl som den kulturella kontexten, mer precist förutsättningarna för 
gemensam kulturell identifikation. På sikt är något slags gemensam identifikation 
en gynnsam och kanske nödvändig förutsättning för att regionbildning skall ske. 
Är möjligheterna till kommunikation över en statsgräns goda förbättras de 
funktionella förutsättningarna för regionbildning. Om det finns ett gemensamt 
språk eller likartad dialekt21 bör det på ett liknande sätt öka potentialen för 

21 Natur och topografi har historiskt haft stor betydelse både för möjligheterna att upprätthålla politisk 
kontroll över territorier och för social kommunikation. 



15 

utökade sociala kontakter och ekonomiskt utbyte, vilket i sin tur förbättrar 
förutsättningarna för regionbildning. 

Kommunikationsmöjligheterna över gränserna i Regio Basiliensis i Övre 
Rhendalen förefaller goda genom att det finns ett gemensamt språk, en tysk 
dialekt som fortfarande har betydande spridning. Den politiska gränsen är 
påtvingad ("superimposed"), i den meningen att den inte stämmer med språk
gränsen. I EUREGIO mellan Tyskland och Holland har den språkliga standardise
ringen däremot gjort att språkgränsen numera så gott som sammanfaller med den 
politiska gränsen ("subsequent border") (Tägil 1982:19). 

Tyskland, Frankrike och Holland är alla ursprungsmedlemmar av EU, vilket 
enligt hypotesen om ett samband mellan europeisk integration och gränsöver
skridande regionalisering befrämjar regionbildning. Genom att Schweiz ingår i 
analysen går det att dra slutsatser om hur förutsättningarna för regionbildning 
påverkas av att en stat inte är medlem av EU. 

Metod 

Frågeställningarna om den gränsöverskridande regionaliseringens territoriella 
utbredning, flernivåberoende och djup studeras med olika metoder. Sammantaget 
bidrar kombinationen av metoder till att förklara mer än vad de skulle kunnat göra 
var och en för sig. De tre olika metoderna för att studera länken mellan å ena 
sidan europeisk integration och å andra sidan gränsöverskridande regionbildning 
är en tvärsnittsanalys av alla regionbildningar över vilka data finns, en i huvudsak 
deskriptiv genomgång av flernivåberoendet i policy-nätverk och två mer djup
gående fallstudier. 

För att analysera den gränsöverskridande regionaliseringens utbredning har 
uppgifter hämtade från en databas under uppbyggnad bearbetats. Databasen 
grundar sig på en enkät som AEBR (Association of European Border Regions) 
skickade ut första gången 1991 i samband med pilotprojektet LACE (Linkage 
Assistance and Cooperation for the European Border Regions) (Appendix IV). 
Enkäten sändes ut till 180 organiserade gränssamarbeten i Europa och har 
besvarats av personer i skiftande positioner. Respondenternas titlar varierar kraftigt 
beroende på att samarbetenas organisatoriska uppbyggnad och ursprung är så olika 
(Appendix V). LACE är ett projekt med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen, 
men med sin upprinnelse i ett initiativ från AEBR. Syftet är att bidra till att 
etablera nätverk mellan alla europeiska gränsregioner genom ett intensifierat utbyte 
av information, teknisk hjälp och skapandet av en databas. Databasen är i sig ett 
uttryck för gränsregionernas önskan att spela en större roll i europeisk politik. 

Totalt har 116 samarbeten hemmahörande i 25 stater registrerats (Appendix II). 
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På grund av den generella bristen på subnationell interaktionsdata och de luckor 
som ännu finns i enkätsvaren har analysen en explorativ karaktär. Resultatet har 
sammanställts i en matris som visar vem som samarbetar med vem (Appendix III). 
Statistik baserad på statlig nivå kompletterar databasen i syfte att konstruera en 
regressionsmodell för att förklara vilka institutionella faktorer som gynnar 
framväxten av gränsöverskridande regionbildning. Tre dikotoma förklarings
variabler testas, betydelsen av EU-medlemskap, betydelsen av att tillhöra en 
centrum- eller periferistat och betydelsen av omgivande statliga ramar. Den mest 
grundläggande skillnaden är den mellan enhetsstater och federala stater. 

Gränsöverskridande regionalisering kan ses som resultatet av en tyngdpunkts
förskjutning i fördelningen av befogenheter och resurser, ett tänkbart förstadie till 
mer formaliserade relationer mellan flera politiskt-administrativa nivåer. Ambitio
nen är inte att genomföra en policy-analys i traditionell mening. Det skulle ha 
krävt en mer ingående analys av hur implementationen gått till och en nog
grannare utvärdering av dess utfall. Det är den politiska integrationens effekt på 
de flernivårelationer som gränsöverskridande regionalisering är beroende av som 
står i fokus, inte politikens effektivitet eller träffsäkerhet. 

De två fallstudierna genomförs med hjälp av litteraturstudier, nationell och 
regional statistik samt intervjuer med personer i ansvarig ställning dels i Regio 
Basiliensis i Övre Rhendalen mellan Tyskland, Frankrike och Schweiz och dels 
EUREGIO på gränsen mellan Tyskland och Holland. Intervjuerna är gjorda på 
plats i öppen och ostrukturerad form i samband med personliga besök på kontoren 
i Gronau, Tyskland (EUREGIO) och Basel, Schweiz (Regio Basiliensis). Fall
studierna ger större kunskap om hur gränsöverskridande samarbete utvecklas och 
institutionaliseras. Kombinationen av källor ger analysen mer stadga och bättre 
möjligheter till ett jämförande perspektiv. 

Disposition 

Studien består av en teoretisk (kapitel 2) och en empirisk del (kapitel 3, 4, 5, och 
6). I kapitel 2 redogörs för de genomgripande teoretiska överväganden som gjorts, 
särskilt i förhållande till traditionell integrationsteori och regional teoribildning. 
Den analytiska länken mellan gränsöverskridande regionalisering och integration 
preciseras och flernivåperspektivet introduceras. 

Kapitel 3 är det första av fyra empiriska kapitel. Det visar det gränsöver
skridande samarbetets tillväxt, organisatoriska former, tongivande aktörer, geogra
fiska utbredning och i någon mån innehåll. I kapitel 4 görs en analys av de 
senaste tre decenniernas erfarenheter av EU:s regional- och strukturpolitik. 
Avsikten är att spåra tyngdpunktsförskjutningar inom det policy-nätverk som 
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omger politikområdet och hur de påverkar förutsättningarna för gränsöverskri
dande regionalisering. De två fallstudierna, EUREGIO och Regio Basiliensis, 
presenteras i kapitel 5 och 6.1 båda kapitlen analyseras vilka endogena drivkrafter 
och institutionella förutsättningar som påverkar den gränsöverskridande regionali-
seringens form och innehåll, särskilt EU:s effekt. 

I kapitel 7 görs en summering av de empiriska resultaten av fallstudierna 
(kapitel 5 och 6), vilka jämförs med resultaten av tvärsnittsanalysen (kapitel 3) 
och policy-nätverksanalysen (kapitel 4). Pekar resultaten i samma riktning får 
hypotesen om ett positivt samband mellan europeisk integration och gränsöver
skridande regionalisering anses styrkt. Slutligen diskuteras i kapitlet vilket teore
tiskt bidrag som studien har givit i fråga om den europeiska integrationens 
flernivåberoende. 



Den felande länken i Europaintegrationen 

I det här kapitlet är avsikten, för det första, att precisera skillnaden mellan 
traditionell integrationsteori och det flernivåperspektiv som introducerats och, för 
det andra, att klargöra det teoretiska bidraget som avhandlingen avser att ge. Fyra 
grenar av integrationsteori granskas närmare, den transaktionsanalytiska1, den 
funktionalistiska, den mellanstatliga och den federala. Regionbegreppet behandlas 
i syfte att uppmärksamma beroendet mellan politiskt-administrativa nivåer. På det 
sättet finns det en öppenhet för att politisk integration inte är så statscentrerad som 
det framställs i integrationsteorierna, lika lite som regionbildning är en process 
som är oberoende av institutionella aktörer. 

Integration mellan stater 

Sedan dess tillkomst på 1950-talet har EU omväxlande betraktats som en form av 
mellanstatligt respektive överstatligt samarbete. Det har medfört att det mesta av 
forskningen kring EU antingen har fäst avseende vid mellanstatliga förhandlingar 
eller relationen mellan stater och de europeiska institutionerna, i första hand EU-
kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet. Teorier om integration har 
tenderat att se internationella förhandlingar som ett noll-summespel och därmed 
haft svårt att förklara varför stater väljer att inleda förhandlingar som driver 
integrationsprocessen framåt till priset av deras eget inflytande. Ett noll-
summespel innebär i princip att eftergifter på ett område inte behöver kompenseras 
av fördelar på andra (Hoffman 1966). Med en sådan utgångspunkt är det 
onekligen svårt att förklara integrationens hittillsvarande dynamik. Under årens 
lopp har därför olika skolbildningar inom integrationsteorin kommit att ta större 
hänsyn till enskilda aktörer och institutioner2. Innan ett mer generellt 

1 Det vill säga den sociala kommunikationsteori som framför allt förknippas med Karl W. Deutsch 
(1966). 

2 I des s bredaste bemärkelse är in stitutioner "förkroppsliganden av mänskliga innebörder och syften" 
(Polanyi 1944:292). 
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institutionsbegrepp introduceras skall de kunskapsbidrag som de olika grenarna av 
integrationsteori ger granskas närmare. 

Av de etablerade integrationsteorierna är realismen mest statsdominerad, den 
är så gott som uteslutande fokuserad på statliga institutioner och aktörer. Neo-
funktionalismen bildar motpool till realism genom att vara betydligt mindre stats-
centrisk. Den har sedan mitten av 1950-talet haft ambitionen att skapa en samman
hållen teori för att kunna dra mer generella slutsatser om faktorerna bakom 
politisk och ekonomisk integration. Neofiinktionalismen framhäver inrikes 
förhållanden som orsak till variationer i staters sätt att befrämja politisk integration 
dock utan tillräcklig förankring i vare sig teoribildningen om inrikes förhållanden 
eller internationella relationer (Moravcsik 1993:477). Neofunktionalism har 
förblivit statscentrerad genom att förutsätta ett samband mellan politisk integration 
inom stater och integration mellan stater utan att problematisera den nationella 
integrationen. Nationell integration betraktas i praktiken antingen som en avslutad 
alternativt oproblematisk process. Det gör de statliga aktörerna till de viktigaste 
att studera, inte därför att de skulle vara helt dominerande, utan därför att de har 
uppgiften att förmedla nationella gruppers intressen. 

Det finns här inget att anföra mot de förekommande hypoteserna i sig eftersom 
jag inte i första hand har ambitionen att förklara vilka orsakerna bakom politisk 
integration är utan snarare dess institutionella och territoriella konsekvenser. Det 
jag främst vänder mig mot är det statscentriska perspektiv som har dominerat 
integrationsteorierna. Ett större hänsynstagande till transnationella aktörer har skett 
sedan början av 1970-talet. Begreppet internationell har i ökad utsträckning 
kommit att ersättas av begreppet transnationell för att understryka att staternas 
position är på väg att försvagas när det gäller kontrollen över gränsöverskridande 
kontakter (t.ex. Rosenau 1990). Kännetecknande för uppkomsten av transnationella 
former är mångfalden aktörer involverade i internationella relationer som inte är 
knutna till centrala regeringar (Kaiser 1971, Keohane & Nye 1971). Den fram
växande typen av relationer perforerar den nationella suveräniteten i den meningen 
att de minskar staters möjligheter till kontroll (Duchachek, Latouche & Stevenson 
1988). 

Under senare år har det institutionella betraktelsesättet fått ett märkbart 
uppsving i komparativa studier, studier av internationella relationer och politisk 
ekonomi. Bakgrunden är ambitionen att förklara variationer i de institutionella 
formerna för internationellt och transnationellt samarbete (Axelrod & Keohane 
1986). Transnationella koalitioner och inrikes förhållanden har i ökande grad vägts 
in i teoribildningen om internationella relationer eftersom de förutsätts strukturera 
aktörers beteende: idéer lika lite som aktörer flyter fritt i rummet (Risse-Kappen 
1994). Det är eftersträvansvärt att skapa en bättre grund för att länka samman 
aktörer och institutioner på olika politiskt-administrativa nivåer. För det behövs 
utöver det transnationella multiaktörsperspektivet också ett flernivåperspektiv 
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(Risse-Kappen 1996). De tidiga integrationsteorierna saknar denna mångfald. 
Därför har de haft svårt att förklara flernivårelationers egendynamik eller 
genealogi. För att kunna analysera sambandet mellan integration och gränsöver
skridande regionalisering skall jag först behandla de traditionella teorierna om 
europeisk integration för att utmejsla mitt eget angreppssätt längre fram. 

Transaktionsanalysen (social kommunikationsteori) 

Transaktionsanalysen eller kommunikativ interaktionism (Mutimer 1994:34) utgår 
från Deutschs sociala kommunikationsteori (t.ex. Deutsch 1957, 1966). Den åter
speglar tidsandan under framför allt 1950- och 60-talen. Försök gjordes då att 
skapa en integrerad teori tillämpbar på både politisk integration och modernise
ringsprocessen i stort (t.ex. Jacob & Toscano 1964). Transaktionsanalysen bygger 
på föreställningen att lyckad sammansmältning av politiska enheter sker i takt med 
att interaktionen över gränser ökar. Social kommunikation i form av alltifrån 
telefonsamtal till resandeströmmar tillskrivs betydelse för att fa till stånd 
institutionell integration. Integrationens dynamik återfinns i kommunikationen 
mellan individer i sociala grupper - samhörigheter, samhällen och kulturer. För att 
ge upphov till samhörighet måste interaktionen mellan individer ske inom ramen 
för relativt stabila strukturer för social kommunikation (Deutsch 1953:169). En 
politisk integrationsprocess är, åtminstone i det långa loppet, beroende av att en 
samhörighetskänsla redan existerar eller småningom växer fram. Processen drivs 
på av den successivt utbyggda kapaciteten och förmågan till kommunikativ 
interaktion över gränser. 

Deutsch hade ambitionen att skapa en teori och utveckla ett nytt sätt att tala om 
politik som skulle möjliggöra mycket generella slutsatser. Av det skälet är teorin 
inte särskilt specifik när det gäller vilka institutioner som växer fram i takt med 
ökad integration. Transaktionsanalysen kombinerar studier av politik med abstrakt 
cybernik och social kommunikationsteori. Samtidigt öppnas möjligheten att 
empiriskt mäta intensiteten i olika typer av transaktioner och flöden för att bilda 
sig en uppfattning om förutsättningarna för att nya samhörigheter skall skapas. 
Deutsch (1993:13) talade specifikt om bildandet av säkerhetsgemenskaper och 
nationer. Grundantagandet är visserligen pluralitiskt och multiaktörsinriktat, men 
bidrar inte till att precisera hur flernivåberoendet ser ut. 

Fördelen med de högt ställda ambitionerna att dra generella slutsatser är att 
transaktionsanalysen i princip inte är bunden till någon särskild nivå eller typ av 
institution. Med en vid tolkning är teorin lika tillämpbar på statlig som på 
subnationell nivå. Vad som spelar roll är hur pass välutvecklad den sociala 
kommunikationen är. Det förenande draget är att politiska institutioner, framför 
allt dess geografiska gränser för med sig en minskning i frekvensen av transaktio
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ner av olika slag (Deutsch 1969:97). Det gäller framför allt stater. Förmågan att 
integrera territorier med teknologins hjälp utvecklas mycket långt så länge det 
finns utrymme för ökad interaktion. 

Med denna utgångspunkt är det svårt att se någon begränsning i hur stora 
territorier som kan integreras utan att riskera sönderfall. Interaktionen över gränser 
i västra Europa har växt kontinuerligt under hela efterkrigstiden och den fortsatta 
utvecklingen begränsas till synes bara av de tekniska möjligheterna och staters 
kapacitet att investera i kritiska länkar för att åstadkomma ökad kommunikation 
(Innis 1991). På detta sätt blir transaktionsanalysen trots det pluralistiska perspek
tivet också den statscentrerad eftersom staten är den ojämförligt viktigaste enheten 
för den territoriella indelningen av jordklotet (Connor 1978:379). Staten framstår 
som den viktigaste institutionen för att få politisk integration till stånd både inom 
och mellan stater genom dess betydelse för hur transaktionsmönstret ser ut. De 
statliga institutionerna befinner sig så att säga i centrum av nationella nätverk för 
kommunikation. De har både exceptionellt stor kapacitet att finansiera dyrbara 
projekt som utvecklar fysiska och sociala kommunikationsnät och är därtill 
centrala noder i globala kommunikationssystem. 

De institutionella förutsättningarna i samband med politisk integration behöver 
uppenbarligen betonas mer (Etzioni 1965). Ömsom framträder bilden av politiken 
som drivande för att skapa institutionella förhållanden som gynnar närmare 
politisk integration, ömsom framställs interaktionsmönstren som den avgörande 
faktorn bakom tillkomsten av politiska institutioner. Statens roll beskrivs, för att 
tala med Taylor (1989), antingen som aktiv eller reaktiv i förhållande till den, i 
första hand ekonomiska integrationsprocess som det växande antalet transaktioner 
leder till. 

Intensiteten i både transaktions- och interaktionsmönster avgörs av många andra 
faktorer än politiska gränsers barriäreffekt. Politisk integration över stora 
geografiska områden har begränsningar som transaktionsanalysen inte uppmärk
sammar tillräckligt. Större hänsyn bör tas till enskilda institutioner och aktörer på 
alla nivåer. Sett i ett mer utvecklat institutionellt perspektiv är det lätt att inse att 
politiska institutioner inte kan utöva politisk kontroll över hur stora geografiska 
områden som helst. Institutioner skapas av människor och det är inte enkelt att 
förenas vare sig under centraliserade eller decentraliserade former. Ett större 
hänsynstagande till de politiska institutionernas sätt att fungera gör det lättare att 
inse att politisk stabilitet inte är enkel att upprätta även om de teknologiska 
förutsättningarna för territoriell kontroll över vidsträckta områden skulle föreligga. 

Andra studier har betonat vikten av starka politiska institutioner för att få 
stabilitet till stånd, fortfarande med de statliga institutionerna i händelsernas 
centrum, antingen genom uppbyggnaden av en effektiv statlig byråkrati eller 
genom ökad interaktion mellan institutioner (t.ex. Almond 1956, Almond & Verba 
1963). Undersökningar av sambandet mellan decentraliserade institutioner och 
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möjligheterna till ekonomisk och demokratisk utveckling finns i utvecklings
teoretiska ansatser utan att man kunnat peka på de institutionella orsakerna till att 
konkreta utvecklingsprojekt misslyckas. Detta trots att det ofta erkänns att 
institutionella faktorer har en avgörande inverkan på hur framgångsrika utveck
lingsprojekt blir (Israel 1989). 

Transaktionsanalysen ger oss ingen möjlighet att utkristallisera hur den politiska 
integrationsprocessens flernivåberoende ser ut därför att den är för oprecis när det 
gäller relationerna mellan politiskt-administrativa nivåer. I likhet med 1950- och 
60-talens strukturfunktionalistiska angreppssätt finns därmed ingen beredskap för 
andra förklaringar till förstärkta subnationella politiska institutioner och gränsöver
skridande regionalisering än att hänvisa till att den territoriella integrationen är 
ofullbordad på grund av bristfällig social kommunikation. Det är enklare att in
stämma i att politisk integration är relaterad till informella sociala och ekonomiska 
processer än att fastställa vilket kausalt förhållande som formella och informella 
processer har till varandra (Wallace 1990:10). De gränser som politiska och legala 
institutioner bidrar till att upprätta ger upphov till "diskontinuiteter" i vad som 
annars felaktigt kan uppfattas som relationer på ett horisontellt plan. Ur en annan 
synvinkel innebär detta en fördel. Transaktionsanalysen är generell nog för att 
peka på betydelsen av social och ekonomisk kontext på alla nivåer. Därigenom är 
den lika tillämpar för analyser av stater som subnationella enheter om bara 
aktörerna och nivårelationerna preciseras bättre. 

Skiljelinjen mellan ett sammanhållet politiskt system och ett nätverk av 
överlappande regimer bör i objektiv mening dras där fördelarna, reella eller 
symboliska, upphör inom ramen för gemensamma institutioner, och istället uppnås 
genom ett lapptäcke av separata överenskommelser om samarbete (Wallace 
1990:21). Erfarenheterna visar att det inte finns någon anledning att förvänta sig 
att politiska institutioners jurisdiktioner på någon nivå skall överensstämma med 
existerande informella interaktionsmönster.3 Wallace (1990:19) inser problemet 
och föreslår att lösningen på dilemmat ligger i att se åtskillnaden mellan besluts
nivåer mera som ett kontinuum än en skarp linje. Detta kontinuum sträcker sig 
från begränsat samarbete baserat på skilda nationella intressen till långt utvecklat 
samarbete utifrån åtminstone delvis sammanfallande intressen. Inom detta 
spektrum ryms policy-områden med tätt samarbete inom ramen för regimer som 
styrs av normer och principer bortom enskilda staters direkta kontroll till politiska 
samhörigheter baserade på stabila strukturer för förhandlingar, myndighetsutövning 
och folklig förankring utan någon formell överstatlig form (Keohane 1984:79). 

3 Skulle ett sådant samband finnas skulle till exempel de före detta EFTA-länderna ha anslutit sig till 
EU långt före Portugal, Spanien och Grekland. 
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Neofunktionalism 

En av de hypoteser som framlagts på senare tid, nära besläktad med tidig funktio-
nalism är att stater integreras närmare för att lösa problem som centrala regeringar 
antingen inte längre har tillräcklig kapacitet eller politisk vilja att lösa (Milward 
1992). På det sättet uppgraderas det "gemensamma intresset" till en ny nivå (Haas 
1964). Politisk integration blir ett sätt att avlasta centrala regeringar från otack
samma uppgifter. 

Det neofimktionella perspektivet skiljer sig som redan konstaterats från 
renodlade mellanstatliga analyser genom att förhandlingar mellan stater långt ifrån 
framställs som något nollsummespel. Utvidgning av samarbete till fler sektorer 
anses kunna ge integrationen en dynamik som kommer alla stater till del och far 
stater att åtminstone tillfälligt göra avkall på nationella intressen för att kunna 
uppnå gemensamma och långsiktiga mål. I denna process spelar aktörer utanför 
centrala regeringar, både politiska partier och intresseorganisationer, en betydande 
roll för att förankra processen och för att kunna ta ytterligare steg mot politisk 
integration. Aktörer utanför nationella regeringar har inte bara en självständig 
utan ibland också en drivande roll. Neofunktionalister förväntar sig att intresse
grupper skapar egna gränsöverskridande kontakter genom olika former av trans-
nationalism (George 1991:21). 

Hur förmår neofunktionalistiska ansatser förklara integrationens dynamik? 
Svaret är att politisk integration kan förklaras av det förändringstryck som olika 
former av "spill-over" skapar. "Spill-over" innebär att fler och fler ekonomiska 
och politiska sektorer dras in i integrationsprocessen (Haas 1964:48, Lindberg 
1963, Lindberg & Scheingold 1971). Skälet till detta är att politiska målsättningar 
som uppstår vid en given tidpunkt i många fall bara kan förverkligas om målsätt
ningarna utvidgas till fler samhällssektorer och grupper (George 1985). Typiskt 
för neofunktionalism är den genomgående kopplingen mellan politik och ekonomi. 
Nye (1971:200) definierar "spill-over" som ett sätt att återställa obalanser mellan 
politisk organisation och funktionella beroenden. Funktionell "spill-over" inträffar 
när otillräcklig integration underminerar politikens effektivitet både inom sektorer 
som redan är tätt integrerade och nära relaterade sektorer. Politisk "spill-over" 
inträffar när de europeiska institutionerna på egen hand genererar institutio-
nalisering. Det tvingar politiker på alla beslutsnivåer att fundera över vilka deras 
uppgifter skall vara. 

Genom denna process sker politisk integration med följd att en europeisk 
samhörighetskänsla och ökad överstatlighet ges utsikter att växa fram parallellt 
genom att aktörer utvecklar nya lojaliteter. Förväntningar och krav riktas i så fall 
i ökande omfattning mot de europeiska institutionerna. Tillåts utvecklingen fort
sätta leder den förr eller senare till att staters makt undergrävs till förmån för ett 
ökat antal politiska lösningar på den överstatliga nivån. Institutionaliserade 
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relationer mellan stater uppstår på den överstatliga nivån. Det har dock inte skett 
i den utsträckning som de tidiga neofiinktionalisterna trodde (Lindberg & 
Scheingold 1970). 

I takt med att institutioner tillskrivits större betydelse har neofunktionalister 
tvingas att göra en klarare distinktion mellan politik och funktion än den tidiga 
och normativt präglade funktionalismen gjorde, det vill säga funktionalism utan 
prefixet "neo". Typiskt för den var att man tänkte sig att det internationella 
samarbetet växte fram som följd av ökad samverkan mellan aktörer som lika ofta 
företrädde andra organisationer än regeringar (Mitrany 1943), med ett modernare 
uttryck så kallade NGOs ("Non-Government Organizations"). Sådant funktionellt 
samarbete bäddade för politisk integration. På längre sikt var förhoppningen hos 
Mitrany (1943) att växande funktionellt samarbete över statsgränser skulle minska 
staternas makt och bidra till att skapa varaktig fred. Mycket lite sades specifikt om 
vilka institutioner som kunde bidra till att befrämja integrationsprocessen. Denna 
grundläggande svaghet har att göra med att man inte i tillräcklig grad problema-
tiserat konsekvenserna av maktfördelningen mellan olika politiskt-administrativa 
nivåer. Regeringsföreträdare och andra institutionella aktörer kom i allt för hög 
grad att jämställas med andra aktörer. Perspektivet är multiaktörsinriktat, men inte 
tillräckligt flernivåberoende för att analysera tänkbara resultat av ökad institutio
nell interaktion på flera nivåer. Intresset koncentreras nästan helt till relationen 
mellan överstatliga och statliga institutioner. 

Något institutionellt slutmål för integrationen preciseras naturligt nog inte 
närmare i vare sig funktionalism eller neofunktionalism. Orsaken till det är att 
betoningen på informella relationer är starkare än på de formella (Wallace 
1990:9). Funktionalister tänkte sig ursprungligen att kollektiva organisationer 
skulle växa fram under skydd av någon sorts världsregering utan några bestämda 
territoriella gränsdragningar. Neofunktionalister talar visserligen om framväxten 
av någon form av institutionaliserad regional4 överstatlighet, men utan att precisera 
sig närmare. 

Medan den tidiga funktionalismen som är förknippad med Mitrany nästan helt 
undvek politiska maktfrågor, finns i det neofunktionaliska perspektivet inte någon 
automatisk "spill-over". Integrationen är i högsta grad beroende av den politiska 
viljan hos politiska institutioner och aktörer. Förhållandet kan beskrivas som 
dialektiskt (Corbey 1995). "Spill-over" kan med andra ord lika gärna förbytas till 
"spill-back" (Haas 1976:183). Integrationsprocessen drivs inte automatiskt vidare 
för att interaktionen över gränser ökar. Bara i de tidiga formerna av funktionalism 
förutsågs en obruten utveckling mot ökad överstatlighet. Trots återkommande krav 
på mer överstatlighet har staternas ställning visat sig tillräckligt stark för att 

4 Begreppet regional avser i neofunktionalistisk terminologi snarast r egionalisering i ett globalt perspek
tiv genom vilken hela kontinenter integreras. 
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betydande maktförskjutningar till förmån för de europeiska institutionerna skall 
fortsätta att vara beroende av den politiska viljan hos nationella regeringar 
(Pentland 1973:100). 

Skapandet av gemensamma europeiska institutioner är fortfarande en god värde
mätare på hur långt den politiska integrationen fortskridit. Trots att neofunktiona-
lism inte berör institutionernas utformning särskilt utförligt antas de centrala euro
peiska institutionerna verka "bortom staten" i kraft av ett visst mått av självstän
dighet gentemot stater, men naturligt nog utan de befogenheter som är förknippade 
med statliga institutioner. Därför fortgår debatten om EU kan betraktas som ett 
sammanhängande politiskt system eller ej. På det hela taget kvarstår bilden av att 
stater kontrollerar agendan inom EU:s institutioner genom att neofunktionalismen 
inte lyckades förklara EU:s utveckling (Haas 1975). Neofiinktionalism har dock 
visat att politiska styrningsfunktioner inte nödvändigtvis kvarstannar på den nivå 
där de först introducerades. Det bestående bidraget ligger i förmågan att analysera 
processer varigenom beslut på europeisk nivå fattas och implementeras och hur 
förändringarna påverkar staternas sätt att fungera (Leonardi 1995b:268). 

Gränsöverskridande regionalisering kan tolkas som resultatet av ett slags 
institutionell "spill-over". Enhetsakten 1986 och Maastricht-fördraget 1991 har 
medfört "spill-over", om än med åtskillig tidsfördröjning (Keohane & Hoffman 
1991, Tsoukalis 1993). Fördröjningen är så påtaglig att en sådan hypotes bara blir 
trovärdig med en mycket välvillig tolkning av neofunktionalismen. En annan 
tolkning är att regionalisering inom ramen för EU blivit ett sätt för stater att 
behålla sin ställning och samtidigt undvika intern fragmentering (Keating 
1993:298). Som redan påpekats kan stater inte fullt ut kontrollera denna process. 
Neofunktionalismen kommer på denna punkt därför lika mycket till korta som 
transaktionsanalysen. Ingen av analysinriktningarna är särskilt specifik i fråga om 
institutionella flernivårelationer. Däremot är de båda lämpade för empiriska 
undersökningar på grund av ambitionen att dra generella slutsatser om politisk 
integration. 

Bakgrunden är att integrationsprocessen medför att antalet beslut som tas i 
gemensamma organ ökar i förhållande till de beslut som uteslutande tas av stater, 
men att både den formella och i ännu högre grad den informella åtskillnaden 
mellan nivåerna är svag. Begreppet "poolade suveräniteter" vittnar om att det 
existerar ett flernivåberoende. Det är ett erkännande om att det är kombinationen 
av nationella och gemensamma intressen som är den viktigaste interna 
förklaringen till att integrationsprocessen varierar i styrka (Keohane & Hoffman 
1991:10, Scharpf 1988). 
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Det mellanstatliga perspektivet 

Realismskolan uppmärksammar främst de mellanstatliga relationernas betydelse. 
Orsaken till att politisk integration sker är att målsättningarna blivit så likartade 
i stater att utsikterna för samarbete ökat. Preferenserna har blivit mer lika, 
preference-convergence (Bulmer 1983). Det är förhandlingar mellan statliga 
aktörer som leder till vad som i första hand är elitintegration ( Sandholtz & 
Zysman 1989). I samband med förhandlingar förmodas inte statliga förhandlare 
gå längre i syfte att åstadkomma politisk integration än vad deras uppdragsgivare, 
centrala regeringar, är beredd att avstå utifrån sina preferenser. Vad som driver på 
integrationsprocessen är framför allt externa faktorer (Wallace 1990), internationa
lisering, hot mot staters säkerhet och globala konkurrensförhållanden. 

Den mellanstatliga ansatsen har fatt förnyad aktualitet under senare år (Keohane 
& Hoffman 1991, Moravcsik 1991, Sandholtz & Zysman 1989), inte minst sedan 
europeiska rådets roll ökat (Nugent 1993). Åtskillnaden mellan nivåer, det vill 
säga skillnaden mellan inrikes- och utrikespolitik går igen i distinktionen mellan 
"high politics", frågor som berör sådant som har att göra med staters horisontella 
relationer med varandra, till exempel försvar och utrikespolitik, och "low politics", 
som normalt är en del av en stats inre angelägenheter, till exempel jordbruks
politik och regionalpolitik. Skillnaden är långt ifrån knivskarp, men principiellt 
tillhör "high politics" det exklusivt statliga beslutsområdet inom vilket statliga 
aktörer fortfarande förväntas spela huvudrollen. 

Svårigheterna att skilja "high politics" från "low politics" har att göra med 
svårigheterna att definiera vad som är nationellt vitala intressen och därför inte är 
förhandlingsbart i överläggningar mellan stater. En vidareutveckling av mellanstat
liga förklaringar till integrationsprocessens stagnation och dynamik har skett 
genom att problematisera de centrala regeringarnas preferenser (Bulmer 1983). 
Statliga aktörers allt mer likartade preferenser är en tänkbar orsak till accelere
rande politisk integration (Keohane & Hoffman 1991, Moravcsik 1991). Det är 
anledningen till att stater överhuvud taget inleder förhandlingar som sätter i utsikt 
att driva integrationsprocessen vidare. 

Vad som inte berörs lika mycket är vad de mellanstatliga förhandlingarna 
förutsätts leda till, politisk integration, och de förändrade förutsättningarna som 
den för med sig. Moravcsik (1991, 1993) medger att överstatliga institutioner 
säkrar resultaten av förhandlingar genom att omsätta vad som uppnåtts i integra-
tionsbefrämjande syfte, men tillskriver i övrigt inte de europeiska institutionerna 
någon självständigt drivande roll. Indirekt erkänns därmed att det finns ett slags 
politisk "spill-over" som kan sättas i samband med skapandet av gemensamma 
institutioner (Moravcsik 1993:475), men den tillskrivs ingen större praktisk 
betydelse. Svårigheter att komma överens i samband med regeringskonferenser 
bottnar i allmänhet inte i att stödet för Europatanken minskat utan i staters 
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svårigheter att komma överens (Moravcsik 1993). 
Peters (1992) drar slutsatsen att den så kallade högnivå-politiken inom EU är 

lokaliserad till Europeiska rådet och Ministerrådet. Även de permanenta ambassa
dörskommittéerna (COREPER) och regeringskonferenser kan på goda grunder 
också föras till denna kategori (Peterson 1995). Dessa organ domineras av 
mellanstatlig interaktion med återverkningar för den fortsatta utvecklingen av 
samarbetet. Mer vardagliga frågor, lågnivå-politik, hanteras i de komplexa nätverk 
som uppstår mellan EU-kommissionen, nationella departement, myndigheter på 
olika nivåer och intressegrupper därför att kommissionens konstitutionella ställning 
är svag och dess resurser förhållandevis knappa. I någon mån kompenseras det av 
den reglerande kraften i EU-rätten och domstolens befogenheter. EU-rätten som 
övervakas av domstolen har vid sidan av kommissionen på ett avgörande sätt 
bidragit till att driva integrationsprocessen framåt under perioder när den politiska 
viljan inte funnits (Sbragia 1993). Det kan därför inte uteslutas att en gentemot 
staterna självständigare överstatlig politik snarare växer fram gradvis genom det 
som ser ut att vara obetydliga byråkratiska beslut och inte genom statligt 
dominerade förhandlingar under regeringskonferenser som sätter i utsikt att 
bestämma spelreglerna för EU-samarbetet på längre sikt (Peters 1992). 

Förstärkningen av överstatliga institutioner sker därmed på två plan, dels genom 
mellanstatligt utbyte och dels genom byråkratisk interaktion som i högre grad 
involverar subnationella aktörer. Politisk integration är ett resultat av både 
högnivå- och lågnivå-politik. Den byråkratiska interaktionen och regleringen har 
i princip lika stora utsikter att föra den politiska integrationen framåt som mellan-
statliga toppmöten mellan regeringschefer och företrädare för fackdepartement. 
När frågor avpolitiseras (sic !) kan det vara lättare att enas om en gemensam 
färdriktning (Peters 1992:76). Det är välkänt att det politiska spelet i Bryssel ofta 
ikläds ett tekniskt språk. Frågor som med säkerhet annars skulle vara kontrover
siella framställs som tekniska detaljfrågor eller en fråga om att tillämpa EU-rätt. 

De i Vitboken (Commission of the European Communities 1985) föreslagna 
åtgärderna i samband med den inre marknaden 1992 framställdes i huvudsak som 
tekniska åtgärder i 279 punkter. Detta trots att det handlade om en så pass 
politiserad fråga som att avskaffa alla typer av gränshinder. Frågan bibehöll på 
detta sätt karaktären av "low politics", vilket väsentligt bidrog till att 
avdramatisera besluten. Exemplet visar att strategiska och övergripande frågor som 
berör vitala delar av den politiska integrationen varvas med detaljfrågor som inte 
tycks höra hemma på vare sig överstatlig eller mellanstatlig nivå. Det suddar ut 
gränsen mellan hög- och lågnivå-politik. Det är i själva verket ett av EU-
samarbetets stora problem att det är svårt att skilja mellan "högt" och "lågt". Det 
är inte ovanligt att institutioner först etableras och sedan söker uppgifter att sköta. 
Det gör att en politisk praktik utvecklas som blandar högt och lågt utan att 
nivårelationerna är distinkta. Det är en svaghet med det mellanstatliga perspektivet 
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att det inte är något redskap för att skilja beslutsnivåer åt, men ändå antar att de 
är åtskilda (Wincott 1995). 

Med de statliga aktörerna som dominerande i internationella relationer hamnar 
lätt de inrikespolitiska förhållanden i bakgrunden. Därför har en rad forskare 
pläderat för att integration bör ses som ett resultat av samspelet mellan aktörer på 
minst två beslutsnivåer för att bättre kunna ta hänsyn till hur inrikes politik 
påverkar internationella förhandlingar mellan företrädare för centrala regeringar 
(Hix 1994, Milward 1992, Peterson 1995, Putnam 1988, Sbragia 1992, Wallace, 
Wallace & Webb 1977). Regeringar konsulterar i någon mån nationella intresse
grupper och tar hänsyn till deras synpunkter i samband med de mellanstatliga 
förhandlingar som äger rum inom ramen för EU. 

Putnam (1988:457) pekar på att det är rimligt att det kalkylerade inrikes stödet 
är det som väger tyngst när internationella förhandlare fattar beslut. Till skillnad 
från det traditionellt statscentriska perspektivet, anser Putnam att hänsyn måste tas 
till inrikes motsättningar för att fastställa vad som kan ligga i "det nationella 
intresset", det vill säga centrala regeringars preferensordning i internationella 
förhandlingar. Denna vinkling är snarare ett sätt att rädda det statscentriska 
perspektivet från inre motsägelser än ett argument för att överge det. Hocking 
(1993:36) har påpekat att subnationella aktörer lika väl som intresseorganisationer 
agerar internationellt på egen hand, vilket gör "tvånivå-spelet" långt mer 
komplicerat än Putnam (1988) förespeglar5. 

Federalism 

I motsats till transaktionsanalysen, neofunktionalismen och det mellanstatliga 
perspektivet förknippas federalism med ett tydligt slutmål, bildandet av en 
federation. Kännetecknande för en federation är den formella avgränsningen 
mellan beslutsnivåer med överlappande jurisdiktioner. Efter det andra världskriget 
ville både funktionalister och federalister finna institutionella lösningar för att 
befrämja fredlig samverkan, en huvudsakligen normativ utgångspunkt. Pentland 
(1973) har pekat på tre olika ideologiska ursprung till federalistiska idéer. För det 
första, federalism för att upprätthålla fred. Skapandet av en världsregering enligt 

5 Hocking (1993) har myntat begreppet "flernivå-diplomati" för att b eskriva den komplicerade flernivå-
relation som gör subnationella enheter till en del av en stats utrikespolitik. 
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federala principer6 hade många anhängare redan efter det första världskriget. För 
det andra, federalism som strävar efter att upprätta folkvalda organ 
("representative government"), enligt anglo-amerikansk modell7. En tredje källa 
är den småskaliga federalism som satte i utsikt att bibehålla små samhörigheter 
med betydande territoriell integritet. Denna tanke finner vi exempelvis i Pierre-
Joseph Proudhons småskaliga socialistiska utopi8. De konstitutionella reglerna för 
beslutsfattande preciseras bara närmare i den anglo-amerikanska modellen. 

Den federala ansatsen har inte haft mycket att säga om orsakerna till varför 
statliga aktörer skulle vara intresserade av att driva integrationsprocessen vidare 
(Corbey 1995:259). Det finns inga bra förklaringar till varför stater självmant 
skulle ge upp sin självständighet för att uppgå i en federation (Mutimer 1994:20). 
Som Burgess (1989) visat har visionen om att skapa en federation funnits som en 
underström inom EU sedan kol- och stålunionens (European Coal and Steel 
Community, ECSC) bildande 1952. Federalism har i hög grad förknippats med 
politiker som varit praktiskt involverade i integrationsprocessen, till exempel 
Monnet, Schuman och Spinelli (Pryce & Wessels 1987, Burgess 1989:24). Med 
facit i hand valdes en försiktig och stegvis modell mot politisk integration även 
om den europeiska integrationens "fäder" tidigt tycks ha haft en federation som 
slutmål. Funktionella steg i riktning mot politisk integration kan lika gärna tolkas 
som små steg i riktning mot en formellt sammanhållen federation (Pinder 1993). 

EU som politiskt system liknar i flera avseenden federala konstitutioner; EU:s 
förordningar och direktiv har bevisligen direkta konsekvenser för utformningen av 
nationell lagstiftning. EU-domstolens utslag är prejudicerande. Den övervakar 
fortlöpande andra europeiska institutioner utan direkt statlig inblandning. De 
federala inslagen är idag förutom EU-domstolen, beslutsreglerna i Ministerrådet, 
de direkta valen till EU-parlamentet (Pinder 1993:63). Det går alltså att använda 
begreppet federalism analytiskt utan att de inblandade aktörerna behöver se ett 
konstitutionellt slutmål framför sig. Generellt är det vanligt att blanda ihop 
federalism som ideologi med det konstitutionella begreppet federation. En 
federation avser en konstitution som hålls samman av federala principer, det är ett 

6 Denna tanke vann vida spridning redan under mellankrigstiden. Bland andra Harold Laski 
förespråkade någon form av världsregering under hänvisning till federala principer. Laski (1938:270-271) 
skrev att: "Society is essentially federal in nature ... authority must be federal also". Lord Acton (1956), 
en av inspiratörerna, hävdade att alla nationer (i betydelsen samhörigheter) baserade på etniska grunder inte 
rimligen kunde göra anspråk på att bilda separata statsbildningar. En sådan utveckling befarades leda till 
absolutism, inte till vidare civilisation. 

7 Den anglo-amerikanska federalismen tar sikte p å en federation baserad p å två avgörande komponenter, 
ett representativt statsskick och "rule of law". 

8 Pierre-Joseph Proudhon förespråkade en federalism byggd på bibehållen respekt för olika samhörig
heter, fa miljen, yrkesorganisationer och lokal gemenskap. Upprättandet av en federation såg han som ett 
slags samhällskontrakt med samhörigheterna som kontraktupprättande parter (F riedrich 1968:26, Roemheld 
1990). Kravet på decentraliserad demokrati utsräckte sig även till näringslivet. 
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tillstånd (King 1982:76, Burgess 1986, 1993:12). I samband med den europeiska 
integrationen kan överstatliga organ tillskrivas en ledande roll utan att man därför 
kan säga att EU är ett federalt system (Lodge 1989). Gemensamma beslut är i 
olika grad bindande för medlemsstaterna, exempelvis paketlösningar efter förhand
lingar (Lindberg & Scheingold 1970). I dessa finns vanligen ett stort inslag av så 
kallade sido-betalningar tillkomna för att tillfredsställa en eller flera medlemmar. 

Historiskt har federationer antingen bildats genom fördrag som successivt 
svetsat samman tidigare oberoende enheter genom avtal eller kommit till efter 
direkta förhandlingar vars uttalade mål varit att åstadkomma gemensamma regler 
och till och med konstitutionella lösningar. Det senare fallet kan liknas vid en 
regeringskonferens där oberoende stater förklarar sig nöjda med förhandlingarna 
och undertecknar en skriven författning som reglerar maktförhållandena mellan 
dem och dess förhållande till andra beslutsnivåer. I det förra fallet medför 
förhand-lingar en stegvis och troligen långsammare utveckling mot federativa 
former där en ökad samhörighet växer fram till följd av ökat samarbete på det sätt 
som skett i Schweiz9. Vad som förenar de båda processerna är att åtminstone 
någon befogenhet är förbehållen den överstatliga nivån, en federation förutsätter 
alltid en kombination av självstyre och delat styre (Elazar 1987:12). Kännetecknet 
är att fler än en nivå har lagstiftande befogenheter över ett och samma territorium. 

Regeringskonferensen i Maastricht 1991 och den pågående debatten inför 
regeringskonferensen 1996 präglas av kompromisser som vittnar om en balansgång 
mellan stegvis funktionell integration genom fördrag och försök att fa fördragen 
att framstå som grundvalar för en gemensam konstitution. Maastricht-fördragets 
formulering om "skapandet av en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken"10 är ett uttryck för denna balansgång. Att beskriva EU som en 
federation innebär inte att organisationen utan vidare kan jämställas med en 
förbundsstat. Användningen av begreppet federalism för att analysera makt
relationer mellan institutioner inom EU motiveras av att uppdelningen av befogen
heter mellan den centrala nivån och de politiskt integrerade enheterna inte är klar, 
men att det finns en ambition att göra dem klarare. 

Ett ofta förbisett faktum är att federala principer uppenbart har att göra med 
institutioners inbördes maktförhållanden på alla nivåer och inte behöver vara 
bundna till staten. Alla stater som ansluter sig till EU är inte federala stater. Det 
gör etablerandet av en federation kontroversiellt. Det är inte givet att federala 
principer är tillämpbara för att separera överstatlighet från mellanstatlighet. De kan 

9 Rokkan, et al. (1987) spårar upprinnelsen till Schweiz i formerandet av strategiska allianser för att 
bibehålla militär kontroll över viktiga handelsvägar. Den juridiska formen för detta är i en eller annan 
bemärkelse associativ. 

10 Formuleringen återfinns i art. A, avdelning I i Maastricht-fördraget (Utrikesdepartementets 
handelsavdelning 1993). 
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lika gärna utvecklas till verktyg för att reformera den territoriella organisationen 
inom stater och därigenom leda till att subnationella myndigheter far större 
befogenheter även i enhetsstater. Federala principer behöver med andra ord inte 
inskränkas till förhållandet mellan två nivåer, överstatlig och statlig. De kan med 
fördel utsträckas till att gälla relationerna mellan fler beslutsnivåer (Wistrich 
1989). 

Subsidiaritet och "cooperative federalism" (Scharpf 1988) är två begrepp som 
kommit till användning för att beskriva politiska system där majoriteten av 
ansvarsområdena är delade mellan beslutsnivåer (Hix 1994:19). Subsidiaritet står 
inte i motsats till, eller är ens en modifiering av federala principer. Det är snarare 
ett begrepp som bekräftar att fler än en nivå är inblandad i politisk integration och 
att maktförhållandena behöver preciseras mellan nivåerna (Gretschmann 1991). 
Federationer inrymmer i praktiken någon form av subsidiaritet11, men principerna 
är inte identiska. Federalism behöver inte innebära att staten är organiserad enligt 
subsidiaritetsprincipen (Kühnhardt 1992:84). Konstitutionellt brukar det finnas 
centrala institutioner, exempelvis en andra kammare för att garantera att 
subnationella intressen och grupper införlivas i policy-processen på central nivå. 
Det finns i allmänhet någon form av konstitutionellt skydd för att garantera 
nivåernas självständighet i förhållande till varandra (Wheare 1963, Elazar 1991). 

De delade befogenheterna inkorporerar tre nivåer; överstatlig, nationell och 
subnationell. Subsidiaritet har många gånger framställts som en juridisk princip, 
men begreppet fortsätter att vara öppet för politiska tolkningar (Gretschmann 
1991, SOU 1994:12). Det är en politisk fråga om subsidiaritet skall vara ett 
instrument för att åstadkomma decentralisering inom stater eller garantera staters 
befogenheter gentemot överstatliga organ. Decentraliserat beslutsfattande kom i 
Maastricht-fördraget att betraktas som ett sätt att skydda staterna mot ökad 
överstatlighet. Det tolkades inte som ett steg i riktning mot regionalisering. 

"På de områden där gemenskapen inte ensam är behörig skall den i 
överenstämmelse med närhetsprincipen agera endast om och i den mån som målen 
för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan genomföras av gemenskapen" (Utrikesdepartementets 
handelsavdelning 1993:12, Art. 3b av Maastricht-fördraget). 

I princip finns det två sätt att formalisera institutionella nivåers inbördes relationer. 
Det sker genom att informella relationer formaliseras vertikalt eller att bättre 
möjligheter ges för subnationella enheter att på egen hand upprätta gränsöver
skridande horisontella relationer. Vid en viss tidpunkt kan det vara vettigt att 

11 Båda formerna innebär något slags dualism, det vill säga uppdelning mellan beslutsområden. 
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formalisera horisontella relationer för att sänka transaktionskostnaderna (Shepsle 
1986, Scharpf 1993) för gränsöverskridande utbyte. Större subnationella 
befogenheter, kan om de införs i fler än en stat samtidigt, resultera i både större 
handlingsutrymme och bättre möjligheter till horisontellt utbyte över statsgränser. 
Gränsöverskridande regionalisering är på detta sätt de facto ett test på hur subsi-
diaritetsprincipen kan tillämpas, men inte de jure. Det sätter staternas inställning 
till gränsöverskridande aktiviteter på prov. En ökad diskrepans mellan formella 
och informella former av gränsöverskridande regionalisering gör att det uppstår 
ett behov av att precisera regionbildningens roll i förhållande till både andra 
institutioner och medborgare, inte minst för att öka möjligheterna till insyn. 

Principen acquis communitaire, innebär att aktörer förväntas agera i enlighet 
med vad som redan uppnåtts i fråga om integration och kan mycket väl komma 
att utsträckas till att omfatta enskilda staters interna förhållanden, det vill säga 
även subnationella institutioner och aktörer. I avsaknad av en gemensam 
konstitution inom EU behövs ett öppnare förhållningssätt i fråga om vilka 
institutioner och aktörer som är viktiga. Både formella och informella relationer 
ger upphov till gränsöverskridande regionalisering. Vi kan därför inte inskränka 
oss till att studera subsidiaritet och federation som organisationsprinciper. Fler-
nivåberoende utvecklas i samband med den interaktion som sker mellan aktörer. 

Det regionala perspektivet 

Vad en region är bestäms av vilka beroendeförhållanden som finns mellan olika 
institutionella nivåer, inkluderande överstatlig, statlig och subnationell nivå. 
Gränsöverskridande regionalisering är en process som per definition är beroende 
av vad som görs på flera politiskt-administrativa nivåer. Det är i korthet en 
förändring av beroendeförhållandena som på ett eller annat sätt ger subnationella 
aktörer mer handlingsutrymme, främst genom att de tilldelas mer resurser eller 
större befogenheter. Inrättandet av starka regionala institutioner i flera europeiska 
stater vittnar om att en intern maktförskjutning skett till förmån för den sub
nationella mellanivån - regioner (t.ex. Jones & Keating 1995, Keating & Jones 
1985, Sharpe 1993, 1988, 1979). För att kunna säga något om sambandet mellan 
europeisk integration och gränsöverskridande regionalisering behöver vi veta vilka 
beroenden som för den politiska integrationen framåt och vilka former av 
beroenden som inte gör det (Anderson 1995:461). 

Till att börja med är det viktigt att uppmärksamma att subnationella enheter har 
sitt ursprung i mycket skiftande regionbegrepp. Föreställda gemenskaper 
(Anderson, B. 1992) som bygger på identifikationen med ett särskilt territorium 
bland befolkningen behöver varken sammanfalla med politiska gränser eller 
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räckvidden av olika typer flöden och interaktion (Bennet 1993). Territoriell 
identifikation sammanfaller i själva verket endast i undantagsfall med territoriell 
indelning. Det torde snarare vara regel än undantag att en individ bär på flera och 
geografiskt överlappande identifikationer. För att analysera politisk integration 
tjänar det ingenting till att försöka kartlägga dessa mentala kartor. Viktigare är att 
uppmärksamma spänningen mellan å ena sidan kultur och politiska institutioner 
och mellan kultur och ekonomi å den andra. Politiskt-administrativa indelningar 
upprättar en balans mellan det gemensamma kulturarvet, ekonomisk expansion och 
politiska makthavares ambitioner (Rokkan 1987:36). Det finns inte några objektiva 
kriterier för att fastställa innebörden i regionbegreppet, utöver att det avser ett 
territorium som är mindre till ytan än en enskild stats, men vars juridiska status 
ändå är reglerad av staten. 

Historiskt vittnar så kallade interface-periferier om att statstillhörigheten i 
många områden skiftat gång på gång. Interface-periferier karaktäriseras av ett 
slags korstryck, det vill säga dubbla lojaliteter uppkomna genom att det finns 
kvardröjande historiska skiljelinjer som fortsätter att göra gränsdragningarna 
omtvistade (Rokkan et al. 1987:97). Regionbildning har med olika föreställningar 
om vad som förenar ett territorium att göra. Det går att tala om tre olika rum, det 
kulturella, ekonomiska och politiska (territoriella) (t.ex. Coakley 1992:13, Kellas 
1991b:35, Johansson, Rönnquist & Tägil 1992:15, Rokkan & Urwin 1982, 1983). 
Regionbildningar tar utgångspunkt i minst ett, men vanligen i en kombination av 
regionbegrepp. Det gör att varje politiskt-administrativ enhet kan beskrivas utifrån 
hur den kombinerar olika föreställningar om gemenskap och någon form av 
homogenitet. För regionalekonomer och kulturgeografer har homogenitet varit det 
viktigaste kriteriet för att fastställa vad som är en region (Gore 1984:10). 
Föreställningen om homogena regioner baseras på tanken att separata enheter kan 
sammanföras på grund av att de ur någon aspekt delar egenskaper (Vanhove & 
Klaassen 1987:114). Att definiera begreppet region i strikta geografiska termer är 
praktiskt taget omöjligt (Hebbert 1987). 

Man brukar skilja mellan regioner som bygger på identifikation, med 
utgångspunkt i exempelvis etniska grupper som bor på ömse sidor om en gräns 
och funktionella regioner som tar utgångspunkt i de socio-ekonomiska interak-
tionsmönstrens räckvidd och frekvens (Cappelin 1993, Gidlund & Sörlin 1993: 
195, Markusen 1987, Veggeland 1994:40, Östhol 1991:49). Alla regionbegrepp 
bygger i vid mening på någon form av homogenitet som stämmer mer eller 
mindre väl överens med de politiskt-administrativa indelningarna. Institutionalise-
ring är en process som gör att utsikterna för att regionbegreppen sammanfaller är 
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bättre på längre sikt12. Institutionalisering är en identitetsskapande process (March 
& Olsen 1995). 

Regionalekonomisk politik inkluderar i praktiken alla former av offentliga 
åtgärder med syfte att korrigera marknadens rumsliga konsekvenser for att uppnå 
åtminstone två sinsemellan relaterade mål; ekonomisk tillväxt och jämnare 
fördelning (Vanhove & Klaassen 1987:42). I politiskt syfte kan det tvärtom ligga 
i centrala regeringars intresse att se till att inte institutionalisera alltför homogena 
regioner eftersom det kan utlösa politisk mobilisering i problem-regioner13. Det 
finns ett politiskt intresse av att försöka kombinera tillväxtbefrämjande åtgärder 
med bibehållen social sammanhållning (Padoa-Schioppa et al. 1987). 

För andra har föreställd gemenskap varit viktigare, det vill säga regioner som 
bygger på någon form av identifikation (t.ex. Hueglin 1986, Smith 1991). På 
Europas kontinent finns 70-talet språk (Fischer 1984) och ett 40-tal etniska 
minoriteter bara i västra Europa (Blaschke 1980). De är representerade av mer 
eller mindre starka institutioner. Det betyder att om identifikation vore det 
avgörande kriteriet för att skapa subnationella institutioner skulle det ge upphov 
till en mängd nya enheter som bara i undantagsfall skulle stämma överens med de 
gällande statsgränserna14. 

Gränsöverskridande regionbildning har sitt ursprung i självdefinierade intressen. 
Förhållandet mellan institutioner och dess inverkan på preferenser är ett centralt 
tema för historiskt orienterad institutionalism (North 1990, Thelen & Steinmo 
1992). Finns det ett institutionellt beroende mellan den centrala europeiska nivån 
och subnationella organ kan politisk integration på en nivå aktivt bidra till 
sammansmältning av politiska enheter också på andra nivåer. Skälet är att 
institutionell sammansmältning har ett komplicerat samband med både funktionellt 
utbyte och kulturell identifikation. 

Om subnationella enheters beroende av nationella regeringar växer på grund av 
EU:s initiativ, minskar dess förmåga att förverkliga en från centralregeringen 
oberoende politik. Stater fortsätter då att vara den institution som filtrerar de 
inrikes påtryckningarna för att framföra dem i Bryssel (Keating 1995). Det 
bekräftar bilden av att politisk integration är beroende av ett spel på olika nivåer 
(Putnam 1988). Centrala regeringars förhandlare är i olika grad beroende av 
antingen territoriella eller funktionella intressegrupper för att formera vad Putnam 

12 Geografen Anssi Paasi (1986:121) urskiljer fyra steg i e n sådan institutionalisering: 1) antagande av 
en territoriell form, 2) förankring av regionen som begrepp genom exempelvis gemensamma symboler, 3) 
utvecklandet av gemensamma institutioner, och 4) utvecklande av en regional identitet. 

13 Med problemregion avses här områden som är föremål för någon form av regionalpolitiskt stöd på 
grund av ogynnsamt läge eller ogynnsam struktur. 

14 Efter andra världskriget var tanken att hänsyn skulle tas till etniska minoriteter i en sådan 
utsträckning att d et skulle förebygga riskerna för krig särskilt på Balkan. Det visade sig vara en omöjlig 
uppgift som snarare förebådade splittring, balkanisering. 
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(1988) kallar ett "winning set" av understödjande grupper och intressen.15 I 
vinnande inrikes koalitioner kan subnationella intressen spela en framträdande roll 
genom sina intresseorganisationer. 

Om EU:s företrädare, avsiktligt eller inte agerar på ett sådant sätt att de 
subnationella aktörernas beroende av centralregeringar istället minskar blir det 
möjligt att på olika sätt omdefiniera relationerna mellan beslutsnivåer (Anderson 
1990). För att kartlägga hur beroendet minskar eller ökar behövs kännedom om 
subnationella institutioners beroendeförhållanden. Om de förändras bör det påverka 
de subnationella aktörernas agerande i någon riktning, exempelvis till förmån för 
gränsöverskridande regionbildning. För att beskriva denna process är Putnams två
nivå spel ett alltför trubbigt och statscentrerat instrument. 

Flernivårelationer 

Den föränderlighet och fragmentering som kännetecknar beslutsprocessen inom 
EU ger anledning att ta hänsyn till fler aktörer än de statliga. Att fler institutioner 
och aktörer är delaktiga i integrationsprocessen förnekas inte uttryckligen i någon 
av de integrationsteorier som presenterats. Samtidigt är bristen på genomträngande 
analyser av de subnationella aktörernas relevans påfallande. För att föra samman 
beslutsnivåerna fordras ett uttalat flernivå-perspektiv som kan klargöra ramarna 
inom vilka institutionella aktörer interagerar med varandra och vilka konsekven
serna av interaktionen blir. 

Med en utvidgning av vilka aktörer som är relevanta för integrationsprocessen 
upphör lätt alla paralleller med andra organisationsformer, samtidigt som behovet 
av jämförelser med andra politiska system ökar om några generella slutsatser skall 
kunna dras. Det gör gapet stort mellan teorier som sätter i utsikt att förklara 
generella mönster i integrationsprocesser, till exempel transaktionsanalysen och de 
som försöker förklara vad som händer inom EU sui generis, till exempel 
neofiinktionalism och mellanstatliga analyser. Inom varje politikområde som EU 
ger sig in på upprättas flernivårelationer mellan politiska institutioner. I brist på 
en tillräckligt övergripande och sammanhållen teori ligger svårigheten i att veta 
i vilken grad slutsatser beträffande en sektor kan överföras till en annan, eller om 
ett beslutstillfälle kan jämföras med ett annat. I sin nuvarande form är EU varken 

15 Intentionen att föra samman inrikes- och utrikespolitik i samma analys finns klart uttalad i 
forskningen om internationella förhandlingar; "At the national level, domestic groups pursue their interests 
by pressuring the government to adopt favorable policies, and politicians seek power by constructing 
coalitions among those groups. At the international level, national governments seek to maximize their own 
ability to satisfy domestic pressures, while minimizing the adverse consequences of foreign developments. 
Neither of the two games can be ignored by central decision-makers, so long as their countries remain 
interdependent, yet sovereign" (Putnam 1988:434). 
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en statsbildning, internationell organisation eller federation. 
I samband med de aktiviteter som försiggår kring EU:s politik noterar Marks 

(1992) att nya former av interaktion växer fram. I takt med att EU-kommissionens 
ställning förstärkts har subnationella aktörer mobiliserats. Beslutet 1988 om att 
fördubbla storleken på strukturfonderna kan sättas i samband med Enhetsakten 
1986, vilken ökade integrationstakten dels genom att ge större utrymme för 
majoritetsbeslut, dels genom beslutet att genomföra den inre marknaden 1992. 
Fördubblingen av strukturfonderna 1988 var en kompensation till de fattigare 
medlemsstaterna som annars kunde hotat att blockera de beslut om ekonomisk 
liberalisering som fordrades i Ministerrådet. Resultatet blev ett slags påtvingad 
"spill-over" (Marks 1992:198). De rikare staterna stod för en del av de ekono
miska och politiska riskerna som förknippas med öppnare gränser mot att de 
fattigare staterna fick ekonomisk kompensation. Det har successivt lett till en ökad 
politisk oordning som illustrerar hur öppen EU:s konstitutionella framtid är (Marks 
1992:221). 

Vi behöver ett jämförande perspektiv som tar större hänsyn till inrikes 
förhållanden i enskilda stater istället för att se integrationsprocessen som avhängig 
de internationella relationernas konjunkturväxlingar (Hix 1994, Sbragia 1992). Det 
kan inte på förhand uteslutas att inrikes förhållanden är lika viktiga för att förklara 
den politiska integrationens dynamik som de externa faktorer som åstadkommer 
mer eller mindre integration från en tidpunkt till en annan. Större hänsyn bör 
därför tas till de nationella variationer som formar aktörers ställningstaganden i 
internationella förhandlingar. Variationer som tidigare uppmärksammats som 
skillnader i staters interna politiska förhållanden förs upp på europeiska nivå. Den 
europeiska integrationens fortskridande blir beroende av hur interaktionen mellan 
flera nivåer ser ut. 

Det svåra har varit att kombinera jämförande analyser av inomstatliga 
förhållanden med analyser av den europeiska integrationens utveckling i dess 
helhet. Snart sagt varje fördjupning eller utvidgning av det europeiska samarbetet 
tycks bekräfta de mellanstatliga förhandlingarnas betydelse. Omförhandlingar av 
de fördrag som ligger till grund för EU-samarbetet, Rom-fördraget 1957, 
Enhetsakten 1986, Maastricht 1991 och den aktuella regeringskonferensen i Turin 
1996 har föregåtts av processer som pekar på att förhandlingarnas resultat à priori 
kan förklaras utifrån mellanstatliga perspektiv (Moravcsik 1991, Sandholtz & 
Zysman 1989, Taylor 1983). Resonemanget bygger tyvärr på en tautologi. 
Regeringsförhandlingar framstår som centrala därför att det är centrala regeringar 
som förhandlar. 

Proceduren för att anta nya medlemmar föregås av så pass genomgripande 
förhandlingar att det påverkar formerna för politisk integration i lika hög grad som 
fördjupningar av EU-samarbetet. Förhandlingarnas komplexitet förstärks eftersom 
det krävs enhälliga beslut för att anta nya medlemmar. Det ökar utrymmet för 



37 

paketlösningar som involverar fler aktörer eftersom riskerna är stora för att 
integrationsprocessen avstannar om ingen för parterna godtagbar uppgörelse kan 
nås. För att implementerà beslut delegeras i betydande utsträckning uppgifter till 
subnationella institutioner som har att utforma politiken. I denna fas kommer 
statscentrerade perspektiv definitivt till korta eftersom integrationsprocessen är 
beroende av att det finns verkställande organ på subnationella nivåer. Den policy-
utformande (Peterson 1995:74) fasen ter sig mindre dramatisk än de komplicerade 
förhandlingsomgångarna i Europeiska rådet och under regeringskonferenser, men 
kan vara av avgörande betydelse för den politiska integrationens fortskridande. 

En mer sammanhållen integrationsteori har efterlysts (Anderson 1995, Hix 
1994, Kassim 1994). För att fa till stånd en vidareutveckling behöver ansträng
ningarna inriktas på att föra samman kunskaperna om skilda sätt att utöva 
påtryckningar gentemot EU:s politik och samtidigt fästa uppmärksamhet vid den 
institutionella arkitektur som är på väg att växa fram (Kassim 1994:25). Detta i 
syfte att skapa instrument för att kunna hantera de fragmenterade relationer som 
råder inom EU. Streeck & Schmitter (1991:159) understryker att policy-processen 
inom EU i hög grad präglas av frånvaron av hierarkiska relationer, vilket gör det 
svårt att identifiera vilka grupper som har mest inflytande. 

Den rika floran av påtryckningsgrupper som finns representerad i Bryssel 
återspeglar en hög grad av pluralism som kan struktureras i nivåer, överstatlig, 
statlig och subnationell. Informellt skapar interaktionen mellan nivåer en form av 
"competitive federalism" (Mazey & Richardson 1993, Streeck & Schmitter 1991), 
det vill säga raka motsatsen till de harmoniska och formella relationer som 
subsidiaritetsprincipen och begreppet "cooperative federalism" antyder. Denna 
form av federalism omfattar både informella och formella maktrelationer. 
Begreppet policy-nätverk far fortsättningsvis ge namn åt den komplexa strukturen. 
Det är ett användbart begrepp för att förklara variationer i policy-processers utfall 
och relatera dem till hur flernivåberoendet ser ut. 

Policy-nätverk 

Policy för i praktiken samman det som konstitutionella arrangemang avser att hålla 
i sär (Rose 1985:21), det vill säga aktörer på olika politiskt-administrativa nivåer. 
Policy-processen sedd som ett nätverk av relationer vidgar kretsen av inblandade 
aktörer och institutioner. Det är både policy-nätverkens styrka och svaghet att 
aktörerna och institutionerna antas hänga samman trots den måttliga graden av 
överstatlighet. Nätverk har inte något entydigt maktcentra. Samordningen är inte 
i lika hög grad baserad på hierarkisk myndighetsutövning som horisontella 
förhandlingar (van Waarden 1992:31). Det är en empirisk fråga om de medver
kande aktörerna och institutionerna i en policy-process är tillräckligt samman
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svetsade för att föras samman under ett och samma paraplybegrepp. Det kan alltid 
hävdas att regelbundenheten eller förutsägbarheten inte är stor nog för att 
begreppet policy-nätverk skall kunna användas. Den avgörande empiriska frågan 
är hur pass stabila nätverken är över tid. Är de någorlunda stabila ökar sannolik
heten för att förutsäga utfall av policy-processer. Järntrianglar och formaliserad 
korporatism består av nätverk som har en hög grad av gemenskap. Det gör att 
utfallen sällan överraskar. 

Fördelarna uppväger nackdelarna med att använda begreppet policy-nätverk 
därför att det tillskriver både informella och formella, samt offentliga och privata 
relationer relevans. Centrala regeringar är relevanta såtillvida att de fattar 
strategiska beslut. Det är mer problematiskt att förutsätta att aktörer inom hela 
samhällssektorer har samma preferenser och att spelreglerna mellan dem är givna. 
Ett sådant antagande är orealistiskt med tanke på den flernivåinteraktion som 
förekommer särskilt inom de politikområden där EU redan har fatt viss betydelse. 
För att flernivåberoende skall uppstå mellan de tre nivåerna krävs att den 
överstatliga nivån har tillskansat sig ett visst mått att inflytande inom ramen för 
policy-nätverken. 

Erfarenheterna visar att regional- och strukturfonderna skapat relationer som 
utvecklar sina egna formella och informella regler och att preferenserna vare sig 
kan betraktas som fasta eller homogena mellan politiskt administrativa nivåer 
(Marks 1992, Tsebelis 1990). Det är rimligt att anta att ju fler aktörer som är 
involverade desto mindre likartade är deras preferenser. Det finns därför inget som 
säger att de preferenser som återspeglas i mellanstatliga förhandlingar automatiskt 
går att överföra till subnationella beslutsnivåer. I takt med att EU:s politik ökat i 
betydelse har det noterats att policy-nätverk bidrar till att upprätta nya vertikala 
och horisontella relationer ( Hrbek & Weyand 1994, Leonardi & Nanetti 1990). 
Resultatet har blivit en oklarare ansvarsfördelning (Leonardi 1993). Det saknas 
överenskommelser om en formell struktur för samarbete mellan aktörerna. 
Nätverksliknande former av självkoordinering praktiseras som inte är bundna av 
röstningsregler och en hierarkisk beslutsordning (Scharpf 1993). Informella 
relationer kan komma att institutionaliseras, samtidigt som det vore naivt att tro 
att formella relationer i sin tur inte ger upphov till informella relationer. Det rör 
sig om ett slags dialektik med varierande balans mellan formell och informell 
struktur. När effekterna av ökad interaktion mellan organisationer inom en hierarki 
blir kännbara konfronteras organisationer med ett obekvämt dilemma, antingen 
bibehåller man den existerande fördelningen av befogenheter utan att ta hänsyn 
till hur ändamålsenlig den är eller så tillåts horisontell "självorganisering" av 
enheter på lägre nivåer utan att man bryr sig om den underförstådda förlusten av 
kontroll (Scharpf 1993:136). 

Både nationella och subnationella aktörer är berörda av EU:s gemenskaps
initiativ inom ramen för en strukturerad institutionell kontext. Begreppet nätverk 
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används både för att beskriva egenskaperna hos ett specifikt politikområde och den 
institutionella struktur inom vilken en policy formuleras och implementeras (Hanf 
& O'Toole 1992:168). Nätverk kännetecknas av strukturerade relationer, ömse
sidigt beroende och ett dynamiskt samspel mellan aktörer inblandade i, framför 
allt, utformningen av policy. I denna fas är antalet inblandade aktörer som störst 
därför att EU inte har tillgång till egna verkställande organ vare sig nationellt eller 
subnationellt. 

I avsaknad av tydliga konstitutionella regler, vilka vanligtvis syftar till att 
formalisera maktrelationer mellan politiska institutioner, är det först och främst det 
gemensamma resursberoendet som för samman aktörer och institutioner med 
sinsemellan varierande jurisdiktioner och befogenheter (Benson 1982:148, Rhodes 
1990). Vad som för samman medlemmarna i ett policy-nätverk är att de förväntar 
sig att åtnjuta ömsesidiga fördelar och förmåner (Wilks & Wright 1987:305). 
Även om policy-utformning är en del av den offentliga politiken betyder det inte 
att statliga institutioner primärt behöver stå i fokus eller ens vara dominerande i 
implementationsfasen (Marin & Mayntz 1991). Det förefaller tvärtom osannolikt 
att politiska lösningar i ett policy-nätverk kan formuleras och implementeras inom 
ramen för en enda hierarkisk organisatorisk enhet (Hanf & O'Toole 1992:167). 

I brist på bra kriterier för att identifiera relevanta institutioner är det rimligt att 
utgå från vilka som är involverade i utformandet av policy istället för att låta 
åtskillnaden mellan offentligt och privat vara avgörande (Kjellberg 1975). Att de 
offentliga aktörerna ändå dominerar återspeglar ett asymmetriskt förhållande som 
har att göra med att offentliga aktörer har större tillgång till den politiska 
beslutsprocessen än privata16. Det är nödvändigt att skilja mellan olika typer av 
policy-nätverk utifrån öppenheten för nya medlemmar, möjligheterna till insyn och 
styrkan i resursberoendet (Peterson 1995, Rhodes 1990). Policy-nätverk bidrar till 
att forma ett slags samhörighet, "policy-communities", som kännetecknas av slutna 
relationer, starka beroenden och restriktivt medlemskap. Ett sådant policy-nätverk 
upprättar vertikala beroenden baserade på delat ansvar och är till stor del isolerat 
från både andra nätverk och politiskt representativa organ (Rhodes & Marsh 
1992:182). Nätverk som bildas kring en enda fråga, "issue networks", är mer 
öppna i relation till nya medlemmar, kännetecknas av svagare beroenden mellan 
aktörerna och är öppnare inför nya aktörer. 

Om EU:s politik inte förändras särskilt mycket kan orsaken vara att relationerna 
mellan aktörer är förhållandevis stabila och att policy-nätverken gör besluten inom 
olika sektorer mer förutsägbara (Peterson 1995:77). Är besluten svåra att förutsäga 
beror det i allmänhet på att politiken utformas i jämförelsevis öppna nätverk som 
vare sig upprättar ett tillräckligt stort inbördes resursberoende eller fördelar 

16 Offentligrättslig status förknippas generellt med en mer ojämlik situation genom att den upprättar 
relationer som formellt bygger på över- och underordning (Kelsen 1945:204-205). 
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befogenheter mellan aktörer på ett tydligt sätt. 

Policy-nätverk och institutioner 

Utmärkande för övergripande uppgörelser om den politiska integrationens fortsatta 
riktning, "high politics", är att de påverkar både spelreglerna och resursberoendet 
inom ett policy-nätverk. Den stora teoretiska fördelen med policy-nätverk är att 
inrikespolitiska aktörer och institutioner inkluderas i ett och samma perspektiv 
(Anderson 1995). Det finns goda skäl till det. EU:s institutioner har tillräckligt 
stora befogenheter för att påverka tidigare nationellt strukturerade nätverks
relationer genom att ändra den interna fördelningen av resurser och tillgången till 
beslutsprocessen inom ramarna för policy-nätverk. 

Policy-nätverkens stora brist som analytiskt redskap är att de har svårt att räcka 
till för att behandla hela sektorer av politik, än mindre EU:s hela beslutsprocess. 
De lämpar sig bättre för att förklara hur beslut kommer till inom avgränsade 
sektorer. Policy-nätverket kring EU:s regional- och strukturpolitik består i första 
hand av relationen mellan stater, EU-kommission och subnationella enheter. De 
sub-nationella aktörernas medverkan i EU-integrationen är beroende av att de 
tillerkänns en roll i policy-nätverken. Enskilda aktörer kan försvara intressen 
innanför de institutionella ramar som föreligger eller försöka ändra ramarna (Oisen 
1988:26). Under de 20 år som EU:s regional- och strukturpolitik funnits har 
Europas politiska integration varit det övergripande målet. Under tiden uppges en 
tyngdpunktsförskjutning i resursberoendet mellan de berörda aktörerna ha skett till 
förmån för subnationella aktörer genom regionalisering (Cheshire et al. 1991, 
Keating 1995:16). 

Var tyngdpunkten ligger mellan de olika institutionella nivåerna är en empirisk 
fråga som inte kan fastställas på förhand. Föreställningen är att politik i hög grad 
får sin utformning utanför de konventionella kanalerna för inflytande, det vill säga 
utanför verkställande, lagstiftande och administrativa organ (Kenis & Schneider 
1991:27). Inspiration till denna ansats finns att hämta i det moderna sättet att se 
institutioner17. I likhet med policy-nätverk för modern institutionalism samman 
aktörer och institutioner. De båda perspektiven kompletterar därför varandra. 
Institutioner är resultatet av "ex ante överenskommelser om en struktur för 
samarbete" (Shepsle 1986). En sådan fast institutionell struktur sänker transak
tionskostnaderna för förhandlingar mellan aktörer (North 1984, 1993; van 
Waarden 1992; Williamson 1979) och påverkar agendan. Det finns alltid en 
möjlighet att formalisera informella relationer. Policy-nätverk uppmärksammar 

17 Det nyinstitutionella perspektivet förekommer huvudsakligen i tre varianter; h istorisk institutionalism, 
sociologisk och ekonomisk (Koelble 1995). 
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betydelsen av informella förhandlingar mellan aktörer som har intresse av att 
påverka ett särskilt politikområde innan mer formaliserade relationer upprättats. 
Det ger upphov till samarbete mellan aktörer inom nätverket (Peterson 
1995b:402). 

Figur 2.1 Institutionella relationer i flernivåperspektiv. 

EU-kommissionen 

Stat B Stat A; 

Gränsöverskridande 
regionbildning 

Region B Region A: 

Det institutionella perspektivet har fatt en renässans i studier av EU (Hix 1994:18-
19). Inom framför allt rational choice har man velat se det som fullt möjligt att 
vid en given tidpunkt utforma institutioner i enlighet med aktörernas preferenser. 
Den uppenbara svagheten med denna form av institutionalism är att den fordrar 
vetskap om de individuella preferenserna och vilka valmöjligheter som föreligger 
(Sjöblom 1993). Den stora fördelen med ett mer historiskt och socialt perspektiv 
är att det söker orsakerna till förändringar i institutionella relationer och därmed 
tar större hänsyn till kontexten. Beroende på hur den institutionella kontexten ser 
ut anpassar sig subnationella aktörer i olika grad till de statliga eller europeiska 
företrädarnas preferenser och utvecklar egna strategier (Anderson 1995:462). Det 
gör att större avseende bör fästas vid de möjligheter som subnationella aktörer har 
att agera utifrån sina egna preferenser. 

Med denna utgångspunkt blir det lika viktigt att studera processen bakom 
förändrade preferenser som att klargöra valmöjligheterna. Det innebär en större 
betoning på eventuella förskjutningar i relationerna än på preferenserna som 
sådana. Institutionell förändring är en följd av att både preferenser och valmöj
ligheter förändras. Institutioner bär på en institutionell historia som begränsar 
handlingsutrymmet genom beslut som fattats bakåt i tiden. Innebörden i begreppet 
"path-dependency" ( North 1990, Putnam 1993:8), stigberoende, är att det inte går 
att börja om från noll vid en given situation. Det medför en restriktion på de 
former som kan bli aktuella vid institutionalisering av gränsöverskridande 
samarbete - regionbildning. Antagandet om stigberoende är väsentligt för att kunna 
få ytterligare kunskap om hur större förhandlingar vid regeringskonferenser som 
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sätter i utsikt att staka ut EU-samarbetets framtida riktning påverkar de 
institutionella formerna för samarbete på andra nivåer, inte minst överstatlig och 
subnationell nivå. 

Överordnade institutioner formar utfallet av beslutsprocesser genom att fördela 
kapacitet mellan aktörer. Institutioner bestämmer spelets regler. Organisationer är 
snarare att betrakta som spelare på en inrättad arena (North 1990, Williamson 
1985). Det kan vara fråga om politiska organ (t.ex. partier, valda organ, 
myndigheter), ekonomiska organ (företag, fackföreningar, kooperativ), sociala 
organ (klubbar, föreningar), eller utbildningsorgan (skolor, universitet). Gräns
överskridande regionbildning sker genom upprättande av en gemensam 
organisation för samarbete. För att man skall kunna tala om formalisering krävs 
att det gränsöverskridande samarbetet far rättslig form. Institutioner fortbestår 
enligt utbytesorienterad teori så länge fördelarna uppväger transaktionskostnaderna, 
det vill säga kostnaderna för att förhandla, verkställa och fatta beslut på annat sätt. 
Formaliserade relationer sänker transaktionskostnaderna för samarbete så till den 
grad att det kan bli svårt att avveckla den organisatoriska strukturen i brist på 
utvärderingsinstrument långt efter det att enskilda aktörer inte längre anser sig ha 
något utbyte av den. Detta förhållande förbises av utbytesorienterade teorier. 

Med detta betraktelsesätt är institutionalisering en process som leder till att 
politiska institutioner bildas för att åstadkomma integration på subnationell nivå 
genom regionbildning på samma sätt som EU:s institutioner redan verkar för 
politisk integration i europeisk skala. I båda fallen internaliseras tidigare externa 
relationer genom inrättandet av organisatoriska former. I policy-nätverksperspektiv 
är institutionell design ett sätt att omstrukturera ansvarsförhållanden (de Bruijn & 
Ten Heuvelhof 1995). 

Omgivande kontext 

Om det räckte med att beskriva institutionella relationer för att analysera för
hållandet mellan europeisk integration och subnationell politik skulle kompara
tioner mellan staters territoriella politik, det vill säga politiken kring utformningen 
av politiskt-administrativa system räcka för att förklara villkoren för gränsöver
skridande regionbildning (Conzelmann 1995). Men analysen av regionbildning 
förutsätter subnationella variationer inte bara mellan stater utan också i formerna 
för regionbildning. Det är inte etablerade subnationella enheter som är den 
beroende variabeln utan varierande former av gränsöverskridande regionbildning. 
Det gör att aktörer även utanför de institutionella ramarna tillskrivs betydelse. 
Gränsregionerna företräds av sina egna intresseorganisationer. Intresseorganisering 
och lobbying sätter i utsikt att påverka de europeiska institutionerna i en för det 
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gränsöverskridande samarbetet gynnsam riktning. 
Lipset & Rokkans (1967) analys gick ut på att varje politiskt system 

accentuerade nya intressemotsättningar - cleavages som kan klassificeras längs en 
territoriell-kulturell respektive funktionell dimension. Den nationella revolutionen 
aktualiserade konflikter mellan centrum och periferi, samt mellan stat och kyrka. 
Dessa dimensioner var de viktigaste källorna till politisk mobilisering under 
statsbildningsprocessen runt om i Europa. I samband med den industriella 
revolutionen uppstod en ideologisk intressekonflikt mellan höger och vänster som 
återspeglades i olika syn på hur stor statens inblandning skulle vara i ekonomin. 
Hårddraget stod den fria marknaden mot ett större mått av statlig reglering. 

Avgörande kritik har riktats mot benägenheten att antingen studera territoriell 
politik eller funktionella intressens representation utan att förena de bägge 
perspektiven (Tarrow 1978). Ambitionen måste vara att förena de två eftersom det 
ena inte utesluter det andra. Det främsta skälet till det är att politisk institutiona-
lisering är en ständigt pågående process. Sökandet efter en optimal storlek på 
politiskt-administrativa enheter utifrån de funktioner de skall uppfylla har visat sig 
meningslöst om man inte problematiserar hur medborgarnas band med 
subnationella institutioner ser ut. Dessa band har visat sig vara förvånande starka 
(Tarrow 1978:2). 

I en rad makrohistoriska ansatser har ambitionen varit att förklara uppkomsten 
av statsbildningar med hänsyn också till funktionella intressens representation 
(Eisenstadt & Rokkan 1973, Rokkan 1975, Spruyt 1994, Tilly 1975, 1992). Dessa 
studier visar på ett förtjänstfullt sätt den regionala maktstrukturens mångfald, 
formad genom århundraden av försök att från olika politiska institutioners sida 
tillskansa sig territoriell kontroll. Varje form av regionalisering påverkar i det 
perspektivet det institutionella förhållandet mellan centrum och periferi (Meny & 
Wright 1985). Att det är till förmån för en maktförskjutning till periferin är inte 
säkert. Centrum-periferi relationer avser relationen mellan centrala politiska 
institutioner och territoriella intressen och organisationer i periferin. Centrums 
dominerande roll upprättas genom olika former av politisk penetrering, det vill 
säga de olika sätt på vilket ett politiskt-administrativt centrum i en stat etablerar 
effektiv och auktoritativ närvaro i periferin och skaffar sig kapacitet att kontrollera 
resurser som hjälper staten att implementerà sin politik (Coleman 1977:3). Frågan 
om hur policy och dess implementering påverkar den politiska representationen 
på underlydande nivåer är ständigt en källa till konflikt. 

För synen på politisk integration är insikten om regional mångfald viktig. Att 
föra upp nationella frågor på den europeiska agendan kan vara som att öppna 
Pandoras ask (Östhol & Eklund 1992). Alltför stora förväntningar på de 
europeiska institutionerna kan väcka konfliktdimensioner till liv vilka man trott 
varit avslutade i samband med nationella integrationsprocesser. Det har felaktigt 
antagits att individer och grupper är så beroende av centrala regeringar att 



44 

förhoppningarna om att lösa grundläggande intressemotsättningar nästan helt 
knutits till staten18. Det försvagar argumentet att det skulle finnas ett intresse från 
de europeiska institutionernas sida att avsiktligt vilja kringgå statliga institutioner 
för att befrämja den europeiska integrationen. Att regionalism hittills bemötts med 
viss sympati i Bryssel, betyder inte att sympatin sträcker sig så långt som till att 
välkomna regionala rörelser som utmanar medlemsstaternas maktställning (Keating 
1995). Detta torde i lika hög grad gälla staters anspråk på inre som yttre 
suveränitet19. 

EU som ett gränsöverskridande politiskt system aktualiserar både interna 
nationella och strukturella förhållanden. Det förutsätter en viss 'europeisering av 
konflikter' (Tarrow 1995), ett slags uppgradering av "cleavages" till europeisk 
nivå. Europeisering sker genom att aktörer som inte representeras av starka 
institutioner agerar kollektivt för att mobilisera nationella företrädare i enlighet 
med sina intressen. Om aktörerna representeras av egna institutioner agerar de 
genom dessa i samma syfte (Tarrow 1995:244). Genom kollektivt agerande eller 
i förhandlingar lär sig aktörer att se nationella myndigheter som representanter för 
den europeiska integrationen. Politiska och sociala rörelser har fortfarande bättre 
möjligheter att påverka de europeiska institutionerna via nationella regeringar, 
eftersom dessa rörelser i hög grad är beroende av medlemsuppslutning och 
elektoralt stöd på hemmaplan. 

För att vinna gehör för kraven på bättre villkor för gränsöverskridande samar
bete står i princip två valmöjligheter öppna, antingen att formera gränsöver
skridande intressegrupper som AEBR (Association of European Border Regions) 
eller agera kollektivt genom att organisera gränsöverskridande samarbete. Båda 
sätten representerar olika former av regionbildning. Subnationella aktörers del
tagande i integrationsprocessen tar sig olika uttryck, varav det närhetsbaserade 
samarbetet och gränsregional intresseorganisering, punkt 1 och 2, skall fokuseras 
närmare: 

1) Samarbete mellan subnationella enheter i stater med gemensam gräns. 

2) Samarbete genom internationella organ, till exempel Europarådet, eller 
me lianregionala organisationer, till exempel AER (Assembly of European 
Regions) och AEBR (Association of European Border Regions). 

18 Det sätt på vilket antropologen Douglas (1986) använder begreppen 'grid' och 'group' påminner 
starkt om Lipset & Rokkans (1967) åtskillnad mellan territoriellt-kulturella intressemotsättningar och den 
funktionella dimensionen. Först bör det stå klart vilka som omfattas, sedan hur pass reglerade formerna 
är in om gruppen. 

19 Yttre suveränitet handlar om staters konstitutionella oberoende gentemot andra politiska makter. Den 
inre suveräniteten vilar ytterst på monopol på legalt fysiskt våld och politisk kontroll inom ett givet 
geografiskt område (Gidlund 1993:30-31). 
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3) Samarbete mellan regioner utan gemensam gräns, så kallat mellanregionalt 
samarbete. 

Teoretisk slutsats 

Varken transaktionsanalys, neofunktionalism, federalism eller mellanstatliga 
perspektiv är var för sig tillräckliga för att studera sambandet mellan integration 
och gränsöverskridande regionalisering. Ansatserna är mer eller mindre stats-
centriska i så måtto att de betonar att mellanstatliga förhandlingar är avgörande 
för integrationsprocessen. I den mån intresseorganisationer och partier behandlats 
har de huvudsakligen betraktats som delar av den nationella strukturen, inte setts 
i flernivåperspektiv. Synsättet förefaller rimligt vid regeringskonferenser, 
medlemsförhandlingar eller det Europeiska rådets möten då EU-samarbetets 
fortsatta utveckling verkligen ser ut att ligga i händerna på nationella regeringar. 
Inte minst Enhetsaktens tillkomst visar dock att de europeiska institutionerna 
förmår att spela en självständig och drivande roll för samarbetets vidareutveckling, 
i detta fall EU-kommissionen med tillhörande kommittéer och utskott. Tillkomsten 
av Regionkommittén kan på motsvarade sätt ses som en konsekvens av de 
subnationella enheternas påtryckningar. EU-rättens betydelse för överstalighet och 
institutionaliserade relationer har redan berörts. 

Statscentriska ansatser har svårt att förklara uppkomsten av så kallade "big 
bangs" annat än med hänvisning antingen till externa eller nationella faktorer. 
Neofunktionalistiska ansatser förklarar vanligen denna dynamik som resultatet av 
olika former av "spill-over". Tänjer man på begreppet "spill-over" kan det förklara 
även genomgripande institutionella förändringar på subnationell nivå. Eftersom de 
europeiska institutionerna har till uppgift att slå vakt om vad som uppnåtts av 
integration kan de inte utan vidare avvecklas. Institutioner ger upphov till 
stigberoende när de en gång inrättats. Konsekvenserna av att inrätta nya 
institutioner är inte helt överblickbara för de aktörer som är med om att skapa 
dem, vare sig vi talar om gränsöverskridande regionalisering eller utformningen 
av europeiska institutioner. 

Av den teoretiska genomgången framgår att ett öppet förhållningssätt till 
institutioner i kombination med en analys av policy-nätverk kan bidra till att 
förklara gränsöverskridande regionalisering. Politiska institutioner, sedvänjor, 
formella och icke formella regler bidrar till att strukturera subnationella aktörers 
beteenden och intressen. Institutioner formar betingelserna för gränsöverskridande 
regionalisering. Avhandlingens bidrag ligger i de slutsatser som kan dras om hur 
interaktionen mellan de europeiska institutionerna, framför allt EU-kommissionen, 
påverkar de subnationella aktörernas agerande. Om det finns ett samband mellan 
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politisk integration och gränsöverskridande regionalisering bör det leda till ett ökat 
intresse för att utveckla gränsöverskridande subnationellt samarbete. EU:s centrala 
institutioner borde vara intresserade av att inrikta sig på gränsöverskridande frågor 
på subnationell nivå lika väl som på nationell nivå i syfte att befrämja politisk 
integration. Transaktionsanalysen är relevant för att beskriva gränsers betydelse 
för intensiteten i olika former av interaktion över gränser. Både statsbildning och 
regionbildning förutsätts om än i olika grad påverka frekvensen av interaktion. Det 
är både ett av målen med och en följd av institutionalisering. 

Kännetecknande för institutioner är att de upprättar vertikala och horisontella 
relationer med andra politiska institutioner. Av den anledningen är de gränsöver
skridande samarbetenas rättsliga ställning omtvistad. I det kommande kapitlet skall 
de gränsöverskridande regionbildningens utbredning och djup analyseras närmare. 
De gränser som regionbildning överbryggar och de gränser de bidrar till att skapa 
analyseras. Det sker i syfte att visa på vilket sätt EU har med gränsöver-skridande 
regionalisering att göra. 



3 
Gränssamarbetets utbredning, innehåll 

och form 

I detta kapitel studeras det gränsöverskridande samarbetets utbredning, innehåll och 
form. Även de institutionella möjligheterna till gränsöverskridande regionbildning 
behandlas. Särskilt sambandet mellan medlemskap i EU och förekomsten av 
subnationellt gränsöverskridande samarbete, dels i form av närhetsbaserat samarbete, 
dels i form av mellanregional intresseorganisering. Förekomsten av gränsöver
skridande samarbete - regionbildning är genomgående den beroende variabeln. 

Gränssamarbetets kontext 

Statliga gränser bidrar till att på olika sätt skapa hinder för utvecklandet av 
gränsöverskridande samarbete. Det finns legala, politiska och administrativa 
barriärer. De makroregioner som konstruerats har sin motsvarighet i geografiska 
områden med särskilt stor koncentration av gränsöverskridande samarbete, det vill 
säga områden som samarbetar mer med varandra än med omgivande områden. 
Kännetecknande för makroregioner är att de inkluderar subnationella enheter i fler 
än en stat och sträcker sig över ett större territorium1 än enskilda subnationella 
samarbeten utan att sammanfalla med statsgränser. De kan ha motsvarighet i 
bilaterala mellanstatliga avtal eller multilaterala samarbeten mellan grupper av stater. 
Vaije enskilt gränsöverskridande samarbete upprättar nätverksrelationer med aktörer 
i dess omgivning. 

Det är en vedertagen uppfattning att stadsregioner (alt. funktionella regioner) hålls 
samman av den sociala och ekonomiska dragningskraft som en centralort har på 
omgivningen. De utmärks av att de har ekonomisk betydelse i den nationella 
kontexten och i allmänhet en stor andel av befolkningen i en stat. I en gränsregion 
begränsas enligt den klassiska lokaliseringsteorin ekonomisk expansion av närheten 
till statsgränser (Christaller 1966, Hoover 1948). Lösch menade att politiska gränser 

1 Exempelvis Delamaide (1994) och Gripaios & Mangles (1993) har kallat dessa potentiella regioner 
för superregioner med likartade utgångspunkter i geografisk närhet. 
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har samma inverkan på flöden som ökenområden. Varor transporteras över långa 
tidsmässiga avstånd och befolkningen är gles (Lösch 1940:205). Tidsmässiga 
avstånd har en lika negativ inverkan på olika typer av flöden som geografiska 
avstånd har. 

Den negativa effekten på flöden och interaktion invid en gräns utesluter inte att 
gränspositionen kan vändas till en fördel, exempelvis kan det ge upphov till 
inkomstbringande gränshandel. Gränsregioner kan också skaffa sig ett bra 
förhandlingsläge gentemot staten eftersom jämförelser med förhållandena på den 
andra sidan av en gräns ifråga om offentlig servicenivå och allmänna levnadsvillkor 
är lätta att göra. Medborgarna kan tjäna på att göra sina inköp på andra sidan gränsen 
på grund av skillnader i moms, kostnads- och prisnivåer (Maillat 1990:43). Det kan 
vara fördelaktigt att ta arbete eller bosätta sig på andra sidan av en gräns. Närheten 
till grannlandet vänds till en fördel, åtminstone för individuella medborgare. 
Förhållandena beror på vad territoriet används till (Gottman 1973). Socio-ekonomisk 
interaktion har en förmåga att överbrygga gränser trots att etniskt-kulturella olikheter 
förekommer. Å andra sidan kan även det motsatta förhållandet gälla, etniskt-
kulturella band är en bra grogrund för socio-ekonomisk interaktion. 

Kulturella länkar skapar, åtminstone under fredstid, goda förutsättningar för 
interaktion över gränser, vilket bäddar för gränsöverskridande samarbete. Det finns 
ofta historiska förklaringar till intensiva gränsöverskridande kontakter. Det kan vara 
ett historiskt mönster från tidigare centrumbildningar som återkommer i en eller 
annan tappning. Det gäller interface-periferier, regioner som gång efter annan skiftat 
statstillhörighet. Utmärkande för interna i motsats till externa interface är att de är 
belägna i centrala delar av Europa och karaktäriseras av mångtydigt och/eller 
växlande beroende mellan olika centrum. Externa periferier är; öar, halvöar eller på 
annat sätt avlägsna områden där geografiska förhållanden skapat naturliga barriärer. 
Externa periferier är beroende av ett centrum eller ett antal nära förbundna centra 
(Rokkan et al. 1987:97). Interna interface-regioner har genom att de inte är distinkt 
åtskilda stora möjligheter att överbrygga legala och institutionella barriärer2. 

Det är frågan om vilka som tillhör och inte tillhör en gemenskap som ger det 
etniskt-kulturella begreppet dess sprängkraft (Barth 1969:9-10). Vid sidan av den 
psykologiska identifikationen med ett särskilt territorium står ofta materiella värden 
på spel som minskar toleransen för gränsöverskridande regionbildning. Det kan vara 
fråga om strategiska intressen, förekomst av naturtillgångar eller en ekonomi över 
vilken en stat vill bibehålla kontroll (Coakley 1982:42). Risken för otillbörlig 
inblandning utifrån spelar också en viktig roll. 

Traditionellt är det bara stater som har befogenheter att ingå avtal med främmande 
länder. Ett viktigt skäl för att bilda en stat är alltjämt ambitionen att uppträda på ett 
samordnat sätt gentemot omvärlden (Duchacek 1986:12, 1986b, Riker 1964, Wheare 

2 Gross (1973) menar till och med att ju närmare en konflikt ligger i tiden desto mer angeläget är det att 
utveckla gränsöverskridande samarbete. 
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1967). Det är därför inte förvånande att subnationella enheters möjligheter att 
upprätta formaliserade och rättsligt bindande associationsformer över en statsgräns 
är begränsade, såvida det inte sker med centralregeringens medgivande. Det krävs 
mer eller mindre aktiva åtgärder för att institutionalisering av gränsöverskridande 
samarbete skall ske. Centralregeringar behöver inte motivera varför man underlåter 
att ge bättre möjligheter för att inrätta gränsöverskridande organisationsformer. Det 
innebär inte att centrala regeringar har fullständig kontroll över alla gränsöver
skridande aktiviteter som försiggår mer eller mindre informellt, eller att stater inte 
kan välja att aktivt uppmuntra gränsöverskridande samarbete. 

De bristande möjligheterna till total samordning har att göra med svårigheterna 
att överblicka alla utrikeskontakter (Duchacek 1984:24-25). I denna studie ägnas 
det formaliserade samarbetet huvudintresset, inte bara för att det är lättare att 
överblicka, utan därför att det åskådliggör en problematik av mer principiell natur. 
Det får inte tas till intäkt för att det gränsöverskridande samarbetet fungerar 
oberoende av socio-ekonomisk och kulturell kontext. För att förstå de omgivande 
institutionella förutsättningarna och dess praktiska betydelse för upprättandet av 
gränsöverskridande samarbete behövs en närmare analys av de omgivande 
institutionella aktörerna. 

Mellanstatligt och mellanregionalt samarbete 

Det ökade multilaterala samarbetet, inom ramen för EU och Europarådet, är både 
orsak till och en följd av stabiliseringen av Europas säkerhetspolitiska situation 
under efterkrigstiden (Ruggie 1993, Hocking 1993:10, Hettne 1994). Stabiliteten har 
fört med sig att gränsförändringar blivit tabu, åtminstone i västra Europa (Strassoldo 
1982:124). Statsbildningarna i östra Europa förefaller däremot efter kommunismens 
sammanbrott vara lika bräckliga som under mellankrigstiden (Fischer-Galati 1992). 
Avsikten med Helsingfors-konventionen från 1975 (CSCE) var att stabilisera de 
politiska gränserna i Europa genom att frysa de gällande statsgränserna. De politiska 
förändringarna efter 1989 är redan så genomgripande att de gränser som gällde när 
Helsingfors-konventionen undertecknades förlorat aktualitet. EU:s betydelse 
behandlas separat i kapitel 4 på grund av dess inslag av överstatlighet. I det följande 
läggs tyngdpunkten på relationen mellan Europarådet och EU. 

Europarådet och EU 

Europarådet fortsätter att spela en viktig roll för det mellanstatliga samarbetet. Det 
är utan tvekan den internationella organisation i Europa som mest konsekvent arbetat 
för att befrämja gränsöverskridande samarbete på alla nivåer. Europarådets 
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engagemang anknyter till försvaret av mänskliga rättigheter, befrämjandet av 
kulturellt samarbete och demokratiska värden. Genom sitt arbete för dessa 
grundläggande principer har Europarådet fått en viktig roll för det gränsöver
skridande samarbetet. Sedan Europarådets konferens för lokala och regionala 
myndigheter, den så kallade kommunalkonferensen, CLRAE (Standing Conference 
for Local and Regional Authorities of Europe), inrättades 1956 har olika typer av 
mellanregionalt samarbete varit en central fråga på dagordningen. 

Återkommande teman har varit; gränsöverskridande regional och kommunal 
planering, frågor om lokalisering av miljöfarlig industriell verksamhet och kärnkraft, 
gränsregionalt skydd för miljön inklusive miljöförstöring i vatten och luft, samt 
anläggandet av naturparker. Konkreta problem som uppstår i samband med 
arbetspendling och andra problem vid gränspassager har också varit viktiga frågor, 
liksom kulturfrågor och problem uppkomna som följd av olikartade politiskt-
administrativa strukturer3. Frågor av det sistnämnda slaget leder in på områden där 
konferenserna mer eller mindre aktivt kommit att bidra till att förstärka det regionala 
självmedvetandet och därmed i någon mening uppmuntrat gränsöverskridande 
regionalism4. 

Regioner har uppmuntrats att analysera sin situation för att bedöma både fördelar 
och svagheter, för att sedan utarbeta strategier och utvecklingsprogram som omfattar 
så gott som alla samhällssektorer (Gabbe 1991:10). Framstegen sker långsamt. Först 
och främst är det fråga om att identifiera de gemensamma problem som 
gränsregioner har, sedan systematisera och samordna initiativ, höja medvetandet hos 
centrala myndigheter på olika nivåer om förekommande problem, för att sedan 
övertyga om fördelarna med gränsöverskridande samarbete. Först därefter kan 
arbetet börja med att lindra effekterna av legala, administrativa, ekonomiska och 
kulturella barriärer. Institutionalisering av samarbete går att dela in olika faser. I en 
av Europarådets expertrapporter presenteras en typologi för regionbildnings
processens fördjupning. Den börjar med informationsutbyte och konsultationer, 
fortsätter med samarbete i fråga om konkreta projekt, och följs om institutiona-
liseringen drivs vidare av harmonisering och eventuellt politisk integration över 
gränser (Council of Europe 1995). 

I resolution5 8 om europeisk regional planering från 1958 framhävs behovet av 

3 Den sjätte konferensen om gränsregioner hölls i T rieste, Italien 1994. Konferenser har tidigare hållits 
i S trasbourg, Frankrike 1 972, Innsbruck, Österrike 1975, Borken, Tyskland 1984, Saragossa, Spanien 1987 
och i Rovaniemi i samarbete med Nordiska rådet 1991. 

4 Gränsöverskridande regionalism i vid mening avser formella institutioner, sammanslutningar och 
informella nätverk som för samman subnationella myndigheter via bilaterala och trilaterala organisations
former längs statsgränser (Duchacek 1984:9). 

5 Inom Europarådet ankommer det på den parlamentariska församlingen att anta resolutioner. De är av 
tre olika typer, vissa är resultat av kommitté arbete i församlingen, andra uttrycker en åsikt och fordrar inte 
ministrarnas medverkan, en tredje kategori riktar s ig enbart till enskilda medlemsstater. 
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ekonomisk integration mellan "naturliga" regioner splittrade av gällande statsgränser 
som en av huvudpunkterna (Council of Europe 1987:23). De så kallade naturliga 
regionerna anknyter till en blandning av historiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella fakta. I resolution 76 som antogs 1974 underströks behovet att verka för 
tillskapandet av gränsregionala organ med ett visst mått av självbestämmande 
(Council of Europe 1987:8). De subnationella enheternas befogenheter begränsas 
dock av principerna om staters inre respektive yttre suveränitet (Gidlund 1993). Det 
leder i regel till att den statsrättsliga tolkningen får företräde framför den 
folkrättsliga. 

I tolkningen av regionbegreppet har å den ena sidan enskilda stater och 
Europarådet å den andra, kommit att representera skilda principer. Europarådets 
försvar för ett visst mått av regional och kommunal autonomi utgår i grunden från 
folkrättsliga principer. Av resolutionerna genom åren framgår att det finns en strävan 
att jämställa etniskt-kulturella gemenskaper med lokala eller regionala myndigheter 
för att skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande samarbete. Bordeaux
deklarationen6 1978 betonade att stater som inte är redo att erkänna mångfalden av 
regioner inom sitt territorium inte heller kan förmodas vara genuint positivt inställda 
till den mångfald som finns inom EU. I artikel 3 heter det att "Every European's right 
to 'his region' is part of his right to be different" (Council of Europe 1987). 

Kommunalkonferensen har definierat en region som den mänskliga samhörighet 
som finns kopplad till den största territoriella enheten inom en stat. Denna 
samhörighet karaktäriseras av historisk, kulturell, geografisk eller ekonomisk 
homogenitet, eller en kombination av dessa, som förenar befolkningen i ett område 
(Bassand 1993:12). Att denna till synes vidöppna tolkning av regionbegreppet inte 
stämmer med Europas territoriella indelning är uppenbart7. Varje försök att tillämpa 
objektiva regionbegrepp hamnar i konflikt med såväl existerande interna gränser 
inom stater som gränser mellan stater. Som praktisk vägledning för nationella 
politiskt-administrativa indelningar är Europarådets definition därför i praktiken 
värdelös. Dess möjlighet ligger i att påverka normerna för regionbildning och 
institutionalisering, inte i att förse regeringar med ett direkt tillämpbart 
regionbegrepp. 

Regionbegreppet tolkas lika ofta splittrande som förenande (Strassoldo & Delli 
Zotti 1982). Vad vissa ser som en möjlighet till europeisk integration ser andra som 
ett sätt att skapa splittring genom att förorsaka ytterligare uppdelning i territoriella 
grupper. Det är obestridligt att regionfrågan även satts i samband med 
organiseringen av Europa-projektet som sådant. Inte mindre än 23 procent av totalt 

6 Bourdeaux-deklarationen, 1 februari 1 978, kan betecknas som ett försök att ge en allmän ram för vilka 
befogenheter regionala institutioner i Europa borde ha. 

7 Tanken på att göra homogena regionala enheter till den viktigaste byggstenen för Europas territoriella 
organisation för att ena Europa har f ramförts av flera visionärer (t.ex Héraud 1974, Kohr 1986). 
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193 resolutioner och tillägg till resolutioner handlade mellan 1957 och 1985 om 
Europas mer övergripande territoriella organisation. Det gör frågan till den vanligast 
förekommande följd av frågor om lokal- och regional autonomi, regional planering, 
miljöfrågor, och socio-ekonomiska och kulturella problem. 

Av Rom-fördraget framgår att dåvarande EG borde fa till stånd ett ändamålsenligt 
samarbete med Europarådet8. Därför är det inte förvånande att det funnits ett 
betydande utbyte mellan EU och Europarådet under efterkrigstiden. I samband med 
EG:s konferens i Paris 1972 föreslog Europarådet ett särskilt Rom-fördrag för 
regionalpolitik. Det föreslogs att det borde skapas en "institutionell infrastruktur" 
som motsvarar en regions individuella särdrag (Council of Europe 1987:14). I 
början av 1980-talet gick det så långt att det uttalades farhågor för att EG kunde 
komma att överta vissa av Europarådets mest angelägna samarbetsområden, i första 
hand kulturfrågorna9 (Arvidsson 1989:17). 

I en deklaration från konferensen "Transborder Co-operation in Europe 1992" i 
Trieste 1989, hette det att en full och konsekvent introduktion av juridiska regler för 
gränsöverskridande och regionalt samarbete i europeiska stater överensstämmer med 
syftet att få till stånd en europeisk union10. Europeiska regioner uppmuntras i 
konventionen11 att verka för att underlätta gränsöverskridande samarbete inom 
områden som regional utveckling, stads- och landsbygdsutveckling, miljöskydd, 
offentlig service och katastrofberedskap. 

Europarådet har återkommande uppmanat medlemsstaterna att underteckna 
ramkonventionen12 om samarbete över statsgränser mellan subnationella myndig
heter från 198013. Stater skall enligt konventionen se till att lokala och regionala 
samhällsorgan i Europa aktivt medverkar till att upprätta samarbete. 

8 I tre rapporter har AEBR med stöd av Europaparlamentet fått hjälp att föreslå att E U borde öppna 
möjligheter för samarbete med offentligrättslig bas för samarbete mellan gränsregioner, Gerlach-rapporten, 
European Parliament (1976), Document 1 - 353/76; Boot-rapporten, European Parliament (1983), 
Document 1 - 1404/83; och Poetschki-rapporten, European Parliament (1986), Document A 2 - 170/86 
(jfr. kapitel 4). 

9 En av EU:s så kallade fäder, Jean Monnet, har sagt att om han fick chansen att b örja om skulle han 
se till att prioritera kulturen först i integrationsprocessen (reciterad i B assand 1993:11). 

10 Här framträder tydligt att e n koppling görs mellan gränsöverskridande samarbete och den vidare 
europeiska integrationen Council of Europe, Final declaration of the Conference, "Transborder Co
operation in Europe 1992", Transfront (89) 12, Strasbourg 28 juli 1989. 

11 Konventioner tillkommer i Europarådets ministerkommitté. Ministerkommittén kan ingå konventioner 
eller överenskommelser och uppmuntra regeringar till en gemensam politik i e nlighet med Europarådets 
syften. Varje medlemsstat har en representant i k ommittén och en röst var. 

12 Närmare ett 20 -tal europeiska stater har skrivit under kon ventionen. Flera stater bland andra Grekland 
och Storbritannien har avstått från att underteckna konventionen. 

13 Council of Europe, European Outline Convention on Transfrontier Cooperation Between Territorial 
Communities or Authorities, Strasbourg, 1980. Senare har tillägg publicerats med modeller för tänkbara 
överenskommelser (Council of Europe 1995b). En svensk översättning finns i Proposition 1980/81:77. 
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"Avtalsslutande part förbinder sig att underlätta och främja samarbete över 
riksgränserna mellan lokala och regionala samhällsorgan inom sin jurisdiktion o ch 
lokala och regionala samhällsorgan inom andra avtalsslutande parters jurisdiktioner. 
Den skall med vederbörlig hänsyn till vaije parts särskilda konstitutionella 
bestämmelser söka främja ingåendet av avtal och överenskommelser som kan visa 
sig nödvändiga i detta syfte." (Council of Europe, art. 1, 1989b) 

I bredaste mening förutsätts de stater som undertecknat konventionen göra vad de 
kan för att bidra till ekonomisk och social utveckling i gränsregioner. Vederbörlig 
hänsyn skall dock, tilläggs det, tas till avtalsslutande parts befogenheter under 
nationell lagstiftning i fråga om att upprätta internationella relationer (Ibid., art. 3, 
§ 4). 

Modellerna som föreslagits fortsätter att vara kontroversiella om de tillämpas fullt 
ut.14 De undertecknande staterna antas lösa de legala, administrativa och tekniska 
svårigheter som finns för att bereda väg för ett fungerande gränsöverskridande 
samarbete och i samband med det konsultera med andra undertecknande parter i den 
mån det fattas andra beslut som hindrar lösningar på praktiska problem över 
statsgränserna (Ibid., art. 4). I artikel 5 uppmanas medlemsstaterna att ge myndig
heter inom stater involverade i gränsöverskridande samarbete samma möjligheter 
som om det gällde samarbete mellan myndigheter inom stater. Det skulle jämställa 
samarbete över statsgränser med annat förekommande samarbete över administrativa 
gränser. 

Subnationella myndigheter har upprättat samordningskontor för samverkan 
mellan myndigheter och näringsliv. I samband med lobbyingverksamhet har 
regionala myndigheter lärt sig samarbeta med varandra för att utbyta information 
och koordinera sina insatser närhelst det föreligger gemensamma intressen (Mazey 
& Mitchell 1993:108), trots skillnaderna i fråga om befogenheter och organisations
struktur (Anderson, J. 1992:445). Det har givit upphov till ett slags gränsöver
skridande mellanregionalt samarbete inte helt olikt närhetsbaserat samarbete. Att 
gränsregionerna har bildat en egen organisation är ett tecken på att de upplever sig 
ha gemensamma intressen att bevaka. 

Alltsedan Kol- och stålunionen (ECSC) bildades har det funnits Euro-grupper och 
lobbyister närvarande i Bryssel (Butt-Philip 1987:76). Ökad lobbying gentemot 
europeiska institutioner är i sig ett tecken på att framför allt EU:s institutioner är 
tillräckligt betydelsefulla för att dra till sig påtryckningsgrupper av skiftande slag 
(Andersen & Eliassen 1991). Antalet officiella lobbyister ökade långsamt under 
1970-talet för att på allvar skjuta fart ungefär vid 1980-talets mitt. Beroende på hur 
man definierar en lobbyist uppskattas antalet till alltifrån 3.000 till 10.000 (Andersen 
& Eliassen 1993). Aktiviteterna är en bekräftelse på att politisk integration sker via 

14 Konventionen föranledde flera staters reservation, exempelvis Frankrike, Spanien och Italien. De 
underströk särskilt att d et är ge nom mellanstatliga överenskommelser som ramarna för gränsöverskridande 
samarbete bestäms (i samband med art. 3, § 2). 
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intresseorganisering utan att centrala regeringar behöver fungera som filter för 
nationella gruppers intressen. Även territoriella enheter är angelägna om att påverka 
policy-formuleringen genom aktiviteter som kan betecknas som lobbying (Andersen 
& Eliassen 1993, Mazey & Mitchell 1993:95). 

Den växelverkan som finns mellan närhetsbaserat samarbete och mellanregionala 
intresseorganisationer gör det svårt att klassificera organisationer som antingen 
regionala, nationella, europeiska eller transnationella. De är ofta allt detta på en och 
samma gång. Med Tarrow (1995:224) kan sägas att det är typiskt för intresse
organisationer av detta slag att de utgör ett slags mellanting och därför är svåra att 
klassificera. Samtidigt som deras agerande är relativt okoordinerat försöker de 
omvägen över Europa-nivån utöva påtryckningar på nationella regeringar. Lika fullt 
är de delar av ett slags Euro-rörelse som företräder transnationella intressen. Två 
intresseorganisationer av detta slag skall analyseras närmare - AEBR och AER. 

AEBR 

AEBR (Association for European Border Regions) representerar gränsregionernas 
intressen gentemot nationella och internationella organ, organisationer och 
institutioner. Organisationen kan med andra ord både ses som en bieffekt av EU:s 
växande betydelse och ett resultat av transnationell agitation relativt oberoende av 
EU15. De gränsregionala intressena som är av transnationell natur verkar ha ökat i 
slagstyrka till följd av EU:s växande betydelse. Gränsregionerna har haft det svårare 
att göra sig hörda på nationell nivå. 

Bakom AEBR: s bildande 1971 låg främst ett antal gränsregioner i Rhenlandet. En 
majoritet av de gränsregioner som utgör stommen i AEBR var fortfarande 
lokaliserad till Rhendalen en bra bit in på 1970-talet (Hansen 1983:139). Sedan 
starten i Anholt 1971 har det skett en snabb utökning från 10 medlemmar till 46 
betalande medlemmar (1995). Räknas alla icke-betalande, men associerade 
medlemmar är antalet närmare 80. Under denna process har det geografiska 
upptagningsområdet utvidgats kraftigt. 

Redan under konferensen i Anholt poängterades behovet av att inte bara skapa 
gemensamma utan även gränsöverskridande organisationsformer på kommunal, 
regional och statlig nivå för att gränsregioner skulle få bättre möjligheter att 

15 Tarrow (1995:224-225) kallar den ena kategorin för "contentious collective action", och den andra 
för "Euro-movement organization". Den förra domineras av inrikes aktörer som sätter i utsikt att 
gemensamt påverka Europa-nivån företrädelsevis via nationella institutioner utan att ha någon stark 
hemmabas. Den senare kategorin har en tydligare transnationell karaktär . B åda formerna har det gemensamt 
att de inte institutionaliserats. Det är frå ga om icke-institutionella sociala rörelser. 
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utvecklas utifrån sina egna villkor16.1 stadgarna står att AEBR skall verka för ett 
ökat utbyte av erfarenheter och information, assistera i fråga om specifika problem 
i gränsregioner, förmedla information via nyhetsbrev, formulera gemensamma 
intressen, initiera gemensamma projekt och verka för att gränsregionernas problem 
diskuteras i den offentliga debatten17. I praktiken bedriver organisationen olika 
former av lobbying. 

I Europarådet har AEBR haft status som observatör sedan 1978 och har 
återkommande spelat en aktiv roll i samband med Europarådets kommunal
konferenser18. Också EU-kommissionen har efterhand kommit att fästa stor vikt vid 
gränsregionernas intressen. Kommissionen konsulterade ofta AEBR beträffande 
utformningen av det första program som specifikt inriktade sig på gränsregioner, 
Interreg-programmet. Det är omvittnat att programmet tagit fasta på många av de 
principer som finns i AEBR: s stadgar19. Organisationen har därefter också kommit 
att bli djupt involverad i samband med programmets genomförande (Gabbe 1991, 
1994). 

Önskemålet om att få ett samordningskontor för gränsregioner har förverkligats 
i samband med EU.s så kallade LACE-projekt (Linkage Assistance and Cooperation 
for the European Border Regions). Detta pilotprojekts uppgift är att erbjuda 
serviceunderstöd till gränsöverskridande aktiviteter, innefattande tillgång till 
expertråd och annan assistans i samband med implementeringen av EU:s Interreg-
program20. Inom ramen för LACE-projektet utvärderades Interreg-programmets 
första fas våren 1995 (LACE 1995). Ett viktigt mål för den mellanregionala 
intressemobiliseringen har varit att få en egen representation så jämställd med EU: s 
övriga institutioner som möjligt och därmed bättre access till EU:s beslutande organ. 
Bakgrunden är att inflytandet över EU:s politik förutsätts växa med graden av 
institutionalisering (Hooghe 1995:180)21. Det är ett skäl till att utveckla 
formaliserade relationer. Institutionalisering är en ömsesidigt legitimerande process. 

16 Vid AEBR:s Anholt-konferens 1971 redovisade Viktor von Malchus en rapport på temat; "Methoden 
und Praxis grenzüberschreitender Zusammenarbeit europäischer Grenzregionen". I ar betsutskottet satt några 
av det gränsöverskridande samarbetets portalfigurer - Alfred Mozer, EUREGIO; Hans Briner, Regio 
Basiliensis och Gerhard Eickhorn, generalsekreterare för Europa-Union Deutschland (se Europa Union, juli, 
1971, s. 6). 

17 Jfr. st adgarna för AEBR art.2, AEBR "Statues of the Budget and Budget", opublicerad uppsats. 

18 Under årens lopp har de gränsregionala frågorna ventilerats inom ramen för Europarådets Standing 
Conference of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE). Det är en permanent rådgivande 
församling för kommuner och regioner. 

19 Jfr. AEBR, "Historical development, aims and tasks", opublicerad stencil. 

20 Linkage Assistance and Cooperation for the European Border Regions (LACE). LACE har knutit 
till sig ett antal expertkonsulter. 

21 Formellt tillåter art. 146 i Maastrichtfördraget region er att sända egna ministrar till Ministerrådet som 
har befogenhet att förhandla för en medlemsstats räkning. Hittills har proceduren fått erkännande inom 
ramen för de belgiska och tyska konstitutionerna. 
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AER 

En mellanregional intresseorganisation med mer allmän medlemsuppslutning är 
AER (Assembly of European Regions) som bildades 198522. Organisationen räknar 
för närvarande närmare 300 subnationella kommuner och regioner bland sina 
medlemmar. Den har sitt säte i Strasbourg. Begreppet region har inom AER, liksom 
inom Europarådet, tolkats som största territoriella enhet under centrala regeringar. 
Organisationens syfte är tvådelat; 1) att organisera och utveckla utbyte mellan 
regioner, 2) att organisera och bidra till en förstärkning av regionernas representation 
i förhållande till europeiska institutioner (Hrbek & Wey and 1994, Lindeborg 
1995:135). Tillkomsten av Regionkommittén efter Maastricht-fördraget 199123 låg 
helt i linje med de krav som AER framfört. Genom inrättandet av detta organ fick 
subnationella enheter mer institutionaliserade relationer med EU. 

Senare har AER dock uttryckt sitt missnöje med att kommuner och regioner 
formellt jämställs i Regionkommittén med hänsyn till att deras befogenheter och 
funktioner varierar så kraftigt24. Om tyngdpunkten förläggs till lokala organ befaras 
en försvagning av organets slagkraft i förhållande till EU. Klyftan mellan lokala och 
regionala organ bottnar i skillnader mellan enhetsstater, federala och regionaliserade 
stater. I federala och regionaliserade stater är mellannivån utan tvekan den viktigaste 
subnationella enheten, medan den lokala nivån traditionellt haft en viktigare roll i 
enhetsstater. 

Eftersom AER:s primära intresse varit att stärka regionernas roll sköttes de 
gränsöverskridande samarbetsfrågorna till en början av en systerorganisation, 
CEDRE (European Centre for Regional Development) som från starten 1985 fick 
ansvar för det ekonomiska, tekniska och vetenskapliga utvecklingsarbetet mellan 
medlemmarna. Sedemera har organisationen gått upp i en underavdelning till AER 
med ansvar för ett av EU:s utbytesprogram - Experience Exchange-programme 

22 Det ursprungliga namnet på organisationen var Council of European Regions, namnbyte skedde 1987. 
Grundarna var regionala samarbetsgrupperingar, förutom AEBR, Association of Industrial Technology 
(RETI), Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), Working Community of the Alpine Regions 
(ARGE Alp), Working Community of the Eastern Alps Region (Alpen-Adria), Working Community of 
the Jura-regions (CTJ), Working Community of the Pyrenees (CTP), Working Community of the Western 
Alps (COTRAO) (Assembly of European Regions, Regions of Europe, nr. 8, 1994, s.65). 

23 Jfr. art. 198a i Maastrichtfördraget, 1991. 
24 AER:s ordförande, Jordi Pujol, hävdar att inför regeringskonferensen 1996 är ett av kraven att t vå 

separata organ skall bildas inom regionkommittén - ett som representerar regionala regeringsmyndigheter 
och ett som representerar lokala myndigheter (Pujol 1994). För närvarande är antalet regionala represen
tanter förre än de lokala i k ommittén (45 mot 55 procent). 
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(EEP)25 (Lindeborg 1995:148). Programmet har kommit till stånd med hjälp av EU:s 
regionala utvecklingsfond (ERDF)26. 

I en intervju bekräftas att det finns en informell arbetsdelning som går ut på att 
medan AER i huvudsak artikulerar de subnationella enheternas intresse av inflytande 
gentemot EU:s institutioner svarar AEBR för gränsregioners specifika intressen även 
om det är oundvikligt att det förekommer en viss överlappning mellan deras 
respektive bevakningsområden27. 

Övriga sammanslutningar 

Andra sammanslutningar är exempelvis CEMR (Council of European Municipalities 
and Regions)28 och IULA (International Union of Local Authorities)29 som organise
rar kommuner och regioner i Europa främst för att påverka internationella organ som 
Förenta Nationerna (FN) och Världsbanken (IMF). Organisationen grundades redan 
1913 och har som primärt syfte att befrämja kommunal självstyrelse. Den har 
observatörsstatus i FN och arbetar i särskilda sektioner för varje världsdel (Gidlund 
1993:88). IULA och CEMR beslutade 1990 att arbeta under en gemensam 
paraplyorganisation. CEMR blev en självständigt agerande sektion inom IULA med 
säte i Bryssel. CEMR/IULA uppträder närmast som konsult i förhållande till 
EU-kommissionen och har liksom AER eftersträvat bättre representation för 
subnationella myndigheter i förhållande till europeiska institutioner. 

Redan 1988 resulterade påtryckningarna i att en kommitté med rådgivande status 
i frågor om regionalpolitik och gränsregionalt samarbete inrättades - Consultative 
Council of Regional and Local Authorities (CCRLAE). Det var en föregångare till 
Regionkommittén som senare grundades av IULA, CEMR, AER och EU-
kommissionen gemensamt. Rådet bestod av lokalt och regionalt valda representanter 
utsedda av AER och CEMR, men avvecklades 1993. Organisationen hade råd
givande funktioner i förhållande till EU i fråga om regional utveckling och rumsliga 
effekter av EU:s aktiviteter. Dess inflytande var starkast i förhållande till EU:s 
regional- och strukturfonder, men de konsultationer som förekom gjordes aldrig 
obligatoriska som i Regionkommittén. 

25 PACTE är namnet på det organ som sköter EEP-programmet. Syftet med utbytesprogrammet (EEP) 
är att: 1) främja ekonomisk, teknisk och vetenskaplig samverkan mellan subnationella myndigheter, 2) 
stärka de sociala och ekonomiska banden genom utbyte av erfarenheter, 3) uppmuntra ett europeiskt 
perspektiv bland subnationella myndigheter. 

26 Programmet tillkom under art. 10 i stadgarna för ERDF. 
27 Intervju med Eric Milesi, föreståndare vid AER:s generalsekretariat i Strasbourg, 5/9 1995. 
28 CEMR är sam ma organisation som från 1951 kallades Europeiska kommunrådet. 
29 IULA bildades redan 1913 och har s in bas i Haag. 
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Ökat gränsöverskridande samarbete 

Den snabba ökningen av antalet registrerade gränssamarbeten kan tidsmässigt sättas 
i samband med tre omvälvande processer i Europa; fördjupad integration inom 
ramen för EU, regionalisering, företrädelsevis i västra Europa samt sönderfallet i 
östra Europa. 

Medlemskap i den gränsregionala organisationen AEBR är en bra värdemätare 
på det växande intresset för gränsöverskridande samarbete. Ett stort tillskott av nya 
medlemmar kom 1987. Merparten av tillskottet utgjordes av gränsregioner i Spanien, 
Italien, Irland, Nordirland, England, Norden, Österrike, och Ungern, men även nya 
medlemmar från kärnområden som Benelux och Frankrike tillkom. Från 1990 går 
det att notera ytterligare en våg av nya medlemmar. Merparten kom denna gång från 
östra Europa; Tjeckien, Polen, Slovenien, Ungern och Slovakien, vilka snabbt 
etablerade samarbeten västerut. Totalt 31 samarbeten fick stöd från EU:s 
Interreg-program 1990-1993. Av dessa berörde bara ett östra Europa (Italien-
Slovenien). Större delen av ökningen av samarbeten som involverar östra Europa har 
följaktligen skett efter 1990. De kom inte i fråga för stöd från EU:s program förrän 
Interreg Il-programmets början 1994. 

Från 1947, året då de äldsta regionala samarbetena i datamaterialet bildades har 
en kontinuerlig ökning skett fram till och med 1991 (se Figur 3:1). Ökningen bör ses 
mot bakgrund av EU:s integrationsprocess. Med vetskap om att Interreg-programmet 
gick in i sin andra fas 1994-1999 och de ökade anslagen som det tilldelats finns det 
anledning att tro att ökningen kommer att fortsätta under de närmaste åren. 
Gränsöverskridande samarbete framstår som ett sätt att gradvis utvidga EU-
samarbetet. 

Efter 1990 är det EU:s externa gränser som står för så gott som hela ökningen av 
antalet samarbeten i datamaterialet. Ökningen i stater som gränsar till EU är 
dramatisk. Av de 11 samarbeten som tillkom 1990-91 var det hela 10 som berörde 
regioner i östra Europa. Det resterande berörde Portugal och Spanien, Extremadura 
tillkom 1990. Av Figur 3 :1 framgår att det i övrigt är svårt att se något tidsmässigt 
samband mellan milstolpar i EU:s övergripande integration och uppkomsten av 
samarbete, möjligen med undantag för Vitboken 1985 och Enhetsakten 1987 och de 
krav på kompensation som de förde med sig från enskilda staters sida. Det gör att 
utvidgning framstår som en viktigare faktor än fördjupning av den politiska 
integrationen för att förklara ökningen av antalet gränsöverskridande samarbeten. 
Av allt att döma har en stor del av ökningen skett efter Maastricht-fördraget, trots 
att det inte nåddes någon enighet ifråga om hållningen gentemot de stater som vill 
bli medlemmar av EU. 
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Figur 3.1 Integrationsprocessen och tillväxten i antalet samarbeten. 

INTEGRATION-PROCESSEN 1952-1991 

1981 1986 
Årtal: 1952 1957 1973 1985 1987 1991 
Fördjupning: ECSC Rom-fördaget "Vitboken" Maastricht 

Enhetsakten 
Utvidgningar: Storbrit. Grekland Spanien 

Danmark Portugal 
Irland 

GRANSÖVERSKRIDANDE REGIONBILDNING 1947-1991 
Egrensis (Vogtl.) 1991 

Egrensis Egrensis 1991 
Regioner längs EG/EU:s externa gränser = normal stil Ober Elbtal/Osterzg. 1991 

Nysa 1991 
Regioner utanför EG/EU = kursiv stil Elbe-Labe 1991 

Neisse 1991 
Regioner inom EG/EU = fet stil Neisse-Nisa-Nysa 1991 

Bayer W./Böhmerwald 1990 
Egrensis (Bayern) 1990 

Extremadura 1990 
Acqutaine-Euskadi 1989 
Euskadi Pais Vasco 1989 
Spree-Neisse-Bober 1989 

Euregion S-N-B 1989 
Champagne-Ardenne 1989 

Andalucia 1988 
Algarve 1988 

Nordfriesland 1987 
Kent 1986 

Kent-Nord pas de Calais 1986 
C. T Jura 1985 

Alp-Mar-Cuneo 1985 
Cdt Galicia Norte 1984 

CCR Norte 1984 
Galicia 1984 

Nord Pas de Calais 1983 
Catalunya 1983 

Languedoc-Rousillon 1982 
Ticino/Lombardia 1980 

Ticino 1980 
Östfold-Bohuslän 1980 

Bornholm Sösk. 1980 
Bornholm 1980 

Györ-Moson-Sopron 1979 
Veneto 1978 

Kärnten 1978 
Ems-Dollart 1977 

Maas-Rhein 1976 
IBRA 1975 

Kvarkenràdet 1972 
Bolzano/Bozen 1972 

Sönderjylland/Schleswig 1972 
Sönderjylland 1972 

Saar-Lor-Lux 1971 
Freiburger Regio 1971 

Skärgårdsprojektet 1970 
•rström Ostholst Storström Ostholstein 1970 

Storström 1970 
ARGE-Alp 1969 

Tirol 1969 
Midi-Pyrénees 1966 

C.T Pyrenees 1966 
Euregio Oberrhein 1963 
Regio Basiliensis 1963 

Alsace 1962 
Rhein Waal 1960 

Vorarlberg 1960 
Nordkalotten 1960 

EUREGIO 1958 
Friuli-Venezia 1955 
Viadrina 1952 

Mitteler Oder 1952 
Lubusker 1952 

Südpfalz 1947 
PAMINA 1947 Totalt: 65 samarbeten 
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Medan östra Europa startade från noll 1989 framgår av tidpunkterna för 
samarbetsgrupperingarnas tillkomst att nyetableringen av gränsöverskridande 
samarbete inom Norden skedde redan under 1960- och 70-talen, varefter tillväxt
takten stagnerat. Endast ett fåtal tillkom under 1980-talet och hittills under 
1990-talet. För framväxten av samarbete i Norden har det Nordiska ministerrådet 
haft en betydelsefull roll. Tillkomsten av gränsöverskridande samarbete i Norden har 
av denna anledning föga att göra med medlemskapet i EU, medan uppkomsten av 
samarbete i östra Europa med viss tidsfördröjning är en effekt av öppnare gränser 
och demokratiseringen efter 1989-9030. 

Särskilt tydligt framgår det institutionella beroendet i samband med de utvidg
ningar och fördjupningar av EU-samarbetet som skett under 1980-talet. Både 
enhetsakten och anslutningen av Spanien och Portugal till EU är händelser som 
tidsmässigt sammanfaller med en kraftig ökning av antalet samarbeten längs gränsen 
mellan de båda länderna i mitten av 1980-talet. Gemensamt för dessa stater är att de 
demokratiserades först på 1970-talet. Det kan förväntas att en liknande utveckling 
står för dörren i östra Europa för att dessa stater skall kunna knytas närmare EU. 

För försöken att länka samman östra Europa med EU spelar stater en viktigare roll 
än for det gränsöverskridande samarbete som sker internt inom EU. De subnationella 
institutionerna är generellt mer utvecklade i EU-länderna än i östra Europa varför 
förutsättningarna för samarbete är sämre än i västra Europa. Att EU:s integration kan 
sättas i samband med regionalisering framgår tydligast i stater där regionerna 
traditionellt haft en svag konstitutionell ställning. Portugal är försiktigt i färd med 
att stärka sina regionala institutioner, mer eller mindre med hänvisning till de krav 
som EU-samarbetet ställer på regional förankring (Pereira 1995). Samma effekt har 
EU uppenbarligen haft i Grekland. Portugal och Grekland har gemensamt att den 
regionala nivån mellan den fragmenterade och föråldrade kommunnivån och 
centralregeringen är svagt utvecklad. Grekland blev medlemmar 1981 efter att ha 
övergått från diktatur till parlamentarisk demokrati 1974. Ett reellt problem är de 
mer eller mindre öppna konflikter som alltjämt pågår i närområdet31. 

Effekten av EU:s program är inte lika entydig längs gränsen mellan Frankrike och 
Spanien där samarbetet i flera fall har längre traditioner. Både basker, occitaner och 
katalaner har en gränsöverskridande identitet. Nio samarbeten längs gränsen vid 

30 Gränsregionen kring Sopron i U ngern illustrerar hur demokrati och öppnare gränser hänger ihop. I 
juni 1989 beslöts att taggtråden längs gränsen till väst skulle avlägsnas. Ett par månader senare arrangerade 
den österrikiske tronföljaren Otto von Habsburg en symbolisk picknick i Sopro n vid gränsen mellan Ungern 
och Österrike. Konsek venserna av att grä nsen inte längre bevakades blev att t uristande östtyskar sökte sig 
över gränsen. Den ungerska regeringen vägrade att åter sända dem i enlighet med det avtal som då fanns 
mellan Östtyskland och Ungern med motiveringen att avtal med illegitima regimer inte kunde ha laga kraft 
(Gemer, Hedlund & Sundström 1995:62-63). 

31 Gränsdispyter finns i det absoluta närområdet - i Turkiet, Serbien-Montenegro, Bulgarien och 
Albanien. De mest påfallande exemplen är tv isten om Makedonien, som en gång tillhörde det bulgariska 
imperiet. Grekland betraktar det som en "potentiell utbrytarstat". Frågan om hur flyktingströmmarna från 
Albanien skall hanteras är också infekterad. 
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Pyrenéerna, bergskedjan mellan Frankrike och Spanien har tillkommit efter 1984, 
men de flesta efter 1987. Framför allt Spanien har under tiden kommit att förstärka 
de regionala institutionerna genom successiva reformer sedan landet fick ett 
demokratiskt statsskick 1978. Frankrike började genomföra regionaliserande 
reformer i etapper från och med 1982, vilka torde ha underlättat subnationellt 
samarbete. 

Kartläggning av samarbetsmönstret 

För att analysera det gränsöverskridande samarbetets utbredning användes en 
databas som bygger på den enkät som utformades i samband med EU:s 
LACE-projekt (Appendix IV). Den bearbetning av datamaterialet som ligger till 
grund för analysen gjordes under januari 1996. Då fanns 116 samarbeten i 
databasen. Eftersom databasen erbjuder uppgifter som för närvarande inte finns 
samlade någon annanstans är det möjligt att utifrån materialet åtminstone dra 
tentativa slutsatser. De flesta av Västeuropas statsgränser täcks helt och hållet in av 
de gränsöverskridande samarbeten som förekommer i databasen. Österut glesnar det 
betydligt. Det tidigare Sovjetunionens territorium berörs inte alls. Däremot är de 
övriga tidigare öststaterna med, även om nya statsbildningar kommit till sedan 
materialinsamlingen skedde. Basåret för tvärsnittsanalysen är 1991 då enkäten för 
första gången sändes ut till 180 samarbetsorgan. Efter det har kompletteringar gjorts 
(Appendix IV). 

Med tanke på tillväxten i antalet samarbeten är det relativt stora bortfallet inget 
som förvånar. Alla regioner har ännu inte inarbetade administrativa rutiner eller egen 
personal. Särskilt i östra Europa visar sig andelen samarbeten som ännu inte fått 
någon gränsöverskridande organisatorisk struktur vara hög. Ett större problem är det 
interna bortfallet. Enkäten är bristfälligt ifylld av många som svarat. Med reservation 
för dessa begränsningar pekar resultaten i en viss riktning som i framtiden kan 
prövas med ett mer fullständigt statistiskt underlag. Utsikterna för det är goda 
eftersom databasen uppdateras kontinuerligt. 

Den brist som det interna bortfallet utgör i tvärsnittsanalysen kompenseras av 
principiella resonemang för att utröna vilka institutionella ramar som premierar 
samarbete över statsgränser. De allmänna principerna för gränsöverskridande 
regionbildning under olika konstitutionella förhållanden preciseras. Den viktigaste 
åtskillnaden är enligt hypotesen som introducerades i kapitel 1, den mellan 
EU-medlemmar och icke-medlemmar. För att kunna pröva denna hypotes analyseras 
först samarbetenas geografiska utbredning. Det går inte på förhand att säga att det 
förekommer mindre samarbete längs EU:s yttre än längs dess inre gränser. 

Ur mönstret av gränssamarbeten går det att skönja geografiskt sammanhängande 
makroregioner. Makroregioner överensstämmer inte med gällande territoriella 
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indelningar. Att konstruera makroregioner är inte ett försök att etablera nya rigida 
politiska gränser utan ett redskap för att avtäcka ett mönster i lapptäcket av 
gränsöverskridande samarbeten32. Ur samarbetsgrupperingar i datamaterialet som 
involverade regioner från fler än två stater utkristalliserar sig sex makroregioner vars 
kännetecken är att de hänger samman geografiskt och överlappar fler än en 
statsgräns. Det är; Norden, Centraleuropa, Alperna (uppdelat i en västlig och östlig 
del), Benelux, Rhen och Balkan (se Appendix I). 

Samarbetena ARGE Alp (4 stater), Alpen Adria (6 stater) och Tyrolen (4 stater) 
i Alperna och Saar-Lor-Lux, (4 stater) i Benelux- och Rhenområdet är de samarbeten 
som sträcker sig över flest statsgränser. Samarbeten med många stater involverade 
är ett uttryck för att det finns potential för att det växer fram en gränsöverskridande 
gemenskap över statsgränser. Subnationell multilateralism av detta slag är inte 
nödvändigtvis statligt initierad. Bilden är splittrad. 

Samarbeten med regioner i fler än två stater är långt färre än de bilaterala 
samarbetena. Merparten av de gränsöverskridande samarbetena vilar på bilateral 
grund. Närmare en tredjedel av de analyserade samarbetena involverar dock 
områden från fler än två stater. Totalt utgjorde de 28 procent av samarbetena. Endast 
3 procent av alla samarbeten involverar fler än tre stater. Antalet stater berörda av 
de multilaterala regionala samarbetena varierar därmed mellan 3 och 6 (se Tabell 
3.1). 

Tabell 3.1 Antal stater involverade i gränsöverskridande samarbetsgrupperingar 1991. 

Antal 

stater 83 
stater 29 
stater 3 
stater 0 
stater 1 

116 

Källa: LACE Databas januari 1996. 

Geografiska förhållanden har under århundradenas lopp haft inverkan på 
förutsättningarna för kulturell och socio-ekonomisk gemenskap (Delamaide 1994, 
Gemer 1991). Det har förutsagts att makroregionala grupperingar borde bli resultatet 
om "naturliga" regioner skulle ges full frihet att växa fram (Gemer 1991). I 
EU-kommissionens översiktsplanering, Europe 2000, betonas att städer och regioner 
är i färd med att etablera nya funktionella nätverk och olika former av samarbete för 

32 Regionalekonomer talar om variabel geometri (Cappelin 1993:3). 
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att bland annat ta till vara ekonomiska skalfördelar, åstadkomma teknikspridning 
och möjligheter till ökad effektivitet genom joint ventures33. Uppfattningen är att EU 
inom givna institutionella ramar via funktionella nätverk generellt bidrar till ökat 
samarbete över statsgränser. Att reducera barriärer-effekterna vid statsgränser är ett 
uttalat syfte med de investeringar som görs i kritiska länkar, exempelvis energi-
försörjnings- och transportnätet, för att med EU:s benägna bistånd skapa en 
sammanflätad infrastruktur. Att väva samman regiondelar på ömse sidor om 
statsgränser är ett viktigt syfte med EU:s stöd till gränsöverskridande nationella och 
mellanregionala projekt. 

Tanken är att gränsöverskridande samarbete uppstår mellan regioner som har 
ambitioner att konkurrera framgångsrikt med andra regioner inom EÜ (Biehl 1991, 
Vickerman 1993:132-133). Sammanlänkande projekt har inte bara stor betydelse för 
den regionala utvecklingen i allmänhet utan för förutsättningarna för regionbildning 
i synnerhet34. Kontexten är inte betydelselös eftersom det underlättar om det finns 
en föreställning om en existerande gemenskap som överlevt inom ramen för det 
europeiska statssystemet35 (Delamaide 1994:2). Gemer (1991) hänvisar till historiska 
gemenskaper grundade på olika världs-åskådningar och förutsättningar för 
transporter som bestämmande faktorer för vilka regionala gemenskaper som har 
överlevt. 

EU: s översikter beskriver Medelhavsområdet och Atlantregionen som två 
makroregioner. Båda regionerna är alltför geografiskt långsträckta för att ha någon 
motsvarighet i det närhetsbaserade samarbete som fokuseras här. Bakgrunden till att 
de identifieras som makroregioner är de gränsöverskridande mellanstatliga 
arbetsgrupper för samarbete som finns36. På den iberiska halvön finns inga 
multilaterala regionala samarbeten om vi bortser från Andorra som inte är en 
självständig statsbildning. Det gränsöverskridande samarbetet på den iberiska halvön 
består följaktligen uteslutande av bilaterala samarbeten, antingen mellan regioner i 

33 Commission of the European Communities, Europe 2000: Outlook for the Development of the 
Community's Territory, Luxemburg, 1991 är en territoriell översikt som i allt väsentligt påminner om ett 
europeiskt planeringsdokument. 

34 Funktionella regioner kallas också polariserade regioner på grund av att d e samtidigt binder samman 
geografiska områden och skapar avstånd till andra regioner som befinner sig utanför utan att de politiskt-
administrativa gränserna ändras (Gore 1984:10, Vanhove & Klaassen 1987:115). 

35 Gemer (1991), Delamaide (1994), Vickerman (1994) och Gripaios & Mangles (1993) har i olika 
syften velat peka på alternativa makroregionala indelningar av Europa. I Vickermans och Gripaios & 
Mangles fall överensstämmer indelningarna med de som EU-kommissionens experter tagit fram för fysisk 
planering. Delamaides (1994) indelning är något mer självständig gentemot EU. Delamaides superregioner 
är transnationella regioner som har historiska band på grund av historiska handelsmönster och erövringar. 

36 The Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) grundades redan 1973 och är upphovet till 
tre gränsöverskridande kommisssioner, Atlantkommissionen, Medelhavskommissionen och Nordsjö-
kommissionen. Den organiserar kustområden och har varit en stark påtryckningsgrupp gentemot EU. 
Staternas engagemang har spelat en huvudroll. 
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Frankrike och Spanien eller Spanien och Portugal37. Det EU-kommissionen 
(Commission of the European Communities 1994:170) kallar Nordsjöregionen 
inkluderar delar av Benelux, nordvästra Frankrike och sydöstra England, men också 
Skottland och Danmark. Av naturliga skäl är denna regions motsvarighet i 
datamaterialet också svag. 

Bortser vi från det teknokratiska intresse EU-kommissionen kan ha av att göra 
regionala indelningar för fysisk planering är föreställningen normalt att någon form 
av politisk mobilisering bör finnas för att man skall kunna tala om regionbildning. 
Sådan mobilisering förutsätts traditionellt äga rum på ett visst avstånd från centrum. 
Snyders (1984) uppfattning är att så kallade pan-rörelser växer fram som motrörelser 
mot centralisering, standardisering och koncentration, långt ifrån det centrala 
stadsbältet i Europas kärna (Rokkan et al. 1987). Så kallade pan-rörelser eller 
makronationalistiska rörelser (Snyder 1984) befrämjar solidaritet och gemenskap 
mellan folk38. Pan-iberianism på den iberiska halvön, pan-skandinavism i Norden, 
och pan-slavism i östra Europa kan på det sättet ses som misslyckade försök att 
förena folk över statsgränser. 

Samma områden kan med en annan utgångspunkt lika gärna betraktas som 
speciellt lämpade för gränsöverskridande samarbete. Gränser framstår antingen som 
barriärer, kontaktytor eller filter (Ratti 1993b:27-28). Makroregioner har sin 
motsvarighet i någon form av institutionalisering, inte nödvändigtvis i folklig 
mobilisering i Europas periferi. Det gäller Balkan, Norden, iberiska halvön, Alperna 
och Centraleuropa. 

Rhenlandet och Benelux kan inte gärna kategoriseras som delar av Europas 
periferi. Rhendalen bildar en makroregion i centrum som snarare har sitt ursprung 
i det funktionella utbytet ("Gesellschaft") kring floden Rhen än i en föreställd 
gemenskap ("Gemeinschaft") (Anderson, B. 1992). Det talas om den Rhenländska 
organisationsmodellen (Hohenberg & Hollen Lees 1985). Den kännetecknas av täta 
nätverk mellan städer utan något dominerande centrum och en tradition av 
kontraktsrelationer snarare än politiskt-administrativa relationer. Benelux är 
otvetydigt beläget i det centrala stadsbältet och tillhör liksom Rhendalen Europas 
ekonomiska kärnområde. Rhen flyter genom det historiska stadsnätverket39 och är 
alltjämt en viktig förbindelselänk mellan norr och söder med utflöde i Rotterdam i 

37 Andorra har inte medtagits i analysen genom att det inte är en självständig stat utan en form av 
kondominium. Det innebär att en stat delar sin suveräna status med andra politiska enheter, omgivande 
stater eller en internationell struktur (Gidlund & Sörlin 1993:134). 

38 Snyder (1984:4) nämner besläktade språk, gruppidentifikation, traditioner, eller exempelvis 
geografisk närhet. 

39 Juillard & Nonn (1976) har i sin kategorisering skilt mellan tre typer av regioner, den rhenländska 
modellen, den parisiska och den perifera. Rhenområdet är tätt sammanbundet av transportnätverk och är 
mycket tätbefolkat, men utan dominerande städer. Den parisiska modellen kännetecknas av regioner som 
är starkt beroende a v ett dominerande centrum. Områden utanför städerna är mer agrara än vad de är i den 
rhenländska modellen. 
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Benelux. De båda makroregionerna Benelux och Rhendalen är därmed förbundna 
med varandra40. 

I tur och ordning behandlas Centraleuropa, Alperna, Balkan och Norden. De i 
förhållande till stadsnätverket mer centralt belägna makroregionerna Benelux och 
Rhenlandet utelämnas tills vidare för att behandlas mer detaljerat längre fram i 
samband med fallstudierna (kapitel 5 och 6). 

Centraleuropa 

Centraleuropa eller Mitteleuropa41, är ett diffust område vars södra avgränsning är 
Alperna. Centraleuropas band med östra Europa är starka. Södra och östra Tyskland, 
Österrike, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och möjligen Slovenien utgör de 
nuvarande kärnländerna i den löst definierade centraleuropeiska makroregionen. Det 
ekonomiska och säkerhetspolitiska samarbetet42 mellan staterna i östra Europa under 
efterkrigstiden har efterlämnat anmärkningsvärt få spår i form av interaktion över 
gränser (Rockberger 1994). De gamla historiska banden mellan Tyskland och 
Centraleuropa befinner sig i stark tillväxt att döma av antalet samarbeten som fanns 
etablerade redan 1991. Tjeckoslovakien och Jugoslavien existerade då fortfarande. 
Därför borde egentligen Sloveniens samarbeten räknas som jugoslaviska och 
Slovakiens och Tjeckiens samarbeten räknas som tjeckoslovakiska. Detta har inte 
gjorts i matrisen som ligger till grund för analysen (Appendix III). 

Av de nytillkomna samarbetena efter 1989 finns en stor mängd med åtminstone 
ena parten i östra Europa. Särskilt stor är ökningen av antalet samarbeten med polska 
och tjeckiska regioner inblandade. I båda fallen är det Tyskland som är den 
viktigaste partnern. Tysklands förändrade attityd till gränserna i denna del av Europa 
utgör ett slags metafor för hela Europa genom att sönderfallet i östra Europa och 
Berlin-murens fall 1989 sammanfaller nära tidsmässigt (Rupnik 1994:108). 
Stabiliteten i de kulturella banden står i kontrast till de mera labila politiska 
gränserna i området (Klemencic & Bufon 1994:81). I Centraleuropa finns numera 
flera gränsöverskridande statliga planeringskommissioner upprättade - mellan 
Tyskland/Österrike, Slovakien/Österrike, Österrike/Ungern och Polen/Tyskland. 
Regeringskommissionerna mellan Tyskland/ Schweiz och Österrike/ Italien bildar 

40 Gemer (1991) kallar kort och gott regionen för Euregio, inte att förväxla med samarbetet mellan 
Tyskland och Holland med samma namn. Gerners Euregion inkluderar delar av Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Alsace, Lothringen och Luxemburg. Denna region har likheter med det burgundiska 
furstendömets utsträckning omkring 1470, med den skillnaden att furstendömet sträckte sig enda till 
Atlantkusten och inkluderade följaktligen stora delar även av Belgien och Holland (Delamaide 1994). 

41 Mitteleuropa är ett begrepp som är allt för förknippat med tyska expansionssträvanden för att kunna 
användas synonymt med Centraleuropa (jfr. Gemer, Hedlund & Sundström 1995). 

42 Syftar på det ekonomiska samarbetet i COMECON och försvars- och miltäralliansen 
Warzsawapakten. 
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länkar till Alpregionen. 
Tyska regioner var part i 13 av totalt 20 samarbeten som tjeckiska regioner var 

inblandade i 1991. För Polen är motsvarande siffra 10 av 14. Det innebär att tidigare 
omstridda områden längs floderna Oder och Neisse, främst Pommern och Schlesien, 
nu istället är föremål för regionbildning, exempelvis Pro-Europa-Viadrina, 
Spree-Neisse- Bober och Neisse-Nysa-Nisa. Förutom det tyska samarbetet med 
tjeckiska och polska regioner finns i Centraleuropa ett trilateralt samarbete, Regio 
Egrensis, i gränsområdet mellan Bayern, Sachsen och Böhmen som involverar både 
Tjeckien, Polen och Tyskland. 

Samarbete inbördes mellan Tjeckien och Polen är mindre frekvent före
kommande. Fyra samarbeten finns upprättade mellan regioner i de båda staterna. 
Tjeckiska regioner hade hunnit upprätta tre samarbeten med österrikiska regioner. 
Polens samarbeten inskränkte sig till samarbete västerut med Tyskland (10) och 
söderut med Tjeckien (4). Sloveniens samarbeten fördelar sig på ett större antal 
stater. Parterna återfinns bland italienska (4), ungerska (3), österrikiska (4) och 
kroatiska (2), regioner, men också Tyskland (1). Slovenien var inte part i lika många 
samarbeten som Polen och Tjeckien. De tre staterna tillhör tillsammans med Ungern 
de östeuropeiska stater som snabbast började bygga upp samarbete med väst
europeiska stater. 

Ungern har utifrån sin centralt belägna position på kort tid utvecklat kontakter 
med en hel rad stater. En statscentrisk tolkning är att bildandet av så kallade 
euroregioner är ett sätt att stärka Ungerns och Tysklands inflytande i Europa 
(Gemer, Hedlund & Sundström 1995:259). En praktisk orsak är att Tyskland i likhet 
med Ungern har många grannstater. I den karpatiska euroregionen har Ungern 
onekligen spelat en pådrivande roll. Regionen innehåller förutom delar av Polen, 
Ungern och Slovakien potentiellt även delar av Ukraina och Rumänien, vilket är 
kontroversiellt eftersom det finns en ungersk minoritet i Karpaterna på den rumänska 
sidan av gränsen och en ukrainsk minoritet på den ungerska sidan. 

Bland Ungerns samarbeten ingår regioner från inte mindre än sex stater; 
Slovenien (3), Österrike (3) Slovakien (2), Kroatien (2), Tyskland (1) och Italien (1). 
Ungern är inte så dominerande i förhållande till sina grannstater som Tyskland. 
Ungerns och Sloveniens i jämförelse med Polen och Tjeckien mera diversifierade 
samarbetsmönster bekräftar deras position nära Europas mitt, i skärningspunkten 
mellan vad Genier (1991, 1990) kallar det nya Habsburg och Centraleuropa. 

Österrikiska regioner ingår i totalt 12 samarbeten med regioner i de ovan nämnda 
före detta öststaterna; Slovenien (4), Tjeckien (3), Ungern (3), samt Slovakien och 
Kroatien (1). Möjligheterna till gränsöverskridande aktiviteter ökar i och med att det 
finns både ungersk- och kroatisktalande befolkning i delstaten Burgenland. 
Alpen-Adria-samarbetet förenar Korintien och Styrien med delar av Italien, Ungern, 
Slovenien och Kroatien; Övre och Nedre Österrike, Wien och Burgenland är delar 
av det samarbete som förekommer kring Donau (tjeckiska, slovakiska, ungerska och 
tyska regioner). 
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Tillsammans hade de österrikiska regionerna ungefär lika många samarbeten 
österut som med tyska regioner (totalt 11). Det visar att den centraleuropeiska, eller 
om man så vill habsburgska dimensionen är stark, men Österrikes orientering mot 
andra Alp-länder är ungefär lika stark. Samarbete finns med regioner i Italien (9) och 
Schweiz (7). Gränsregionerna Tyrolen, Salzburg och Vorarlberg är definitivt delar 
av makroregionen Alperna, snarare än Centraleuropa. Österriskiska delstater kan 
komma att statuera ett utmärkt exempel på vad "regionernas Europa" skulle kunna 
innebära i praktiken förutsatt att Österrike kan samexistera med subnationellt 
samarbete med områden utanför dess gränser (Fernàndez-Armesto 1994:137, 
Morrow 1992). Sammanlagt är en majoritet, 27 av totalt 39 samarbeten som 
österrikiska regioner deltog i, orienterade västerut. Österrike tillhör därmed både 
Centraleuropa och Alperna. 

Tyskland som spelar en mer eller mindre viktig roll i alla centraleuropeiska staters 
samarbetsmönster, spelar av naturliga skäl en blygsammare roll i förhållande till 
Slovenien och Ungern, med vilka det inte finns någon gemensam gräns. Slovakien 
ingick inte i någon samarbetsgruppering där Tyskland också fanns med. För 
Slovenien, Ungern och Slovakien är Österrike den naturliga samarbetspartnern 
västerut. För Ungerns del är 7 samarbeten av de totalt 12 orienterade österut. För 
Österrike är motsvarande siffra 12 av totalt 39. Det innebär att länkarna österut 
visserligen är på väg att utvecklas, men inte i samma omfattning som längs 
Tysklands gränser. 

Sett utifrån Tysklands horisont utgjorde regionerna i de östeuropeiska staterna en 
stor del av alla samarbeten som tyska regioner var samarbetspartner i (26 av 79), 
trots att landet bara har gemensam gräns med två östeuropeiska stater - Polen och 
Tjeckien. Österrike har gemensam gräns med fyra. Det förstärker bilden av att 
Tyskland inte bara har en viktig roll att spela inom EU utan som länk västerut för de 
östeuropeiska stater som vill närma sig EU. Ytterst vittnar det stora antalet 
samarbeten som tyska regioner är inblandade i om dess centrala position i Europa. 
Österrikes position är nästan lika central i förhållande till östra Europa, men 
förefaller inte ha utvecklats till sin fulla potential. 

Visegrad-triangeln, numera det Centraleuropeiska initiativet (CEI), är ett 
mellanstatligt samarbete som utvecklats gradvis i det aktuella området sedan slutet 
av 1970-talet på initiativ av den italienske utrikesministern De Michelis (Fitzmaurice 
1993:389). Redan 1989 initierade Ungern, Donau-Adria, ett samarbete mellan 
Österrike, Ungern, Italien och dåvarande Jugoslavien som först utvidgades med före 
detta Tjeckoslovakien under namnet Pentagonalen och senare med Polen. 
Samarbetet antog då namnet Hexagonalen. De första byggstenarna i samarbetet lades 
inom ramen för Alpen-Adria43. CEI är ett uttryck för att det finns ett visst mått av 

43 Deltagare i Alpen-Adria är delar av Tyskland (Bayern), större delen av Österrike (Övre Österrike, 
Salzburg, Steiermark, Burgenland, Kärnten), västra Ungern (Györ-Sopron, Vas, Zala, Somogy), nordöstra 
Italien (Trentino-Alto Adige, Lombardiet, Venedig, Friuli-Venedig Giulia), Slovenien och Kroatien. 
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samhörighet i Centraleuropa. I augusti 1990 träffades regeringscheferna från Italien, 
dåvarande Jugoslavien och Tjeckoslovakien, samt Ungern och Österrike för att dra 
upp riktlinjerna för samarbete inom transport, naturresursfrågor, miljövård och 
industripolitik (Gemer 1991:155). Under 1991 fördes säkerhetsfrågor, minoritets
frågor och samarbete på kommunal nivå upp på den gemensamma agendan. Det 
finns planer på att upprätta ett frihandelsområde. Det framstår mer som ett svar på 
EU:s påtryckningar än som en följd av utbredd entusiasm på hemmaplan44. 
Visegrad-initiativet har ännu inte lett till någon formaliserad organisation (Griffith 
1993:19-20). 

Ett antal interface-regioner och etno-kulturella minoritetsregioner i området har 
stor konfliktpotential - bland dem Schlesien, Galicien, Karpato-Rutenien, 
Transylvanien och Südetenland45. De tre Visegrad-staterna och Slovenien har 
uppenbarligen haft siktet inställt på att "återvända" till Europa under flera års tid. 
Kort efter kommunistregimernas fall var siktet redan 1990-91 inställt på att ansöka 
om fullvärdigt medlemskap i EU. Orienteringen västerut är tydlig. 

Alperna 

Alperna analyseras som en sammanhängande makroregion, men inte av geografiska 
skäl. Det finns en hel del som förenar, förutom de topografiska förhållandena, de 
externa relationerna gentemot Centraleuropa och områdets dubbla roll som barriär 
och förbindelselänk för interaktion i nord-sydlig riktning. Alpområdets position som 
en central del av Europa förstärks troligtvis i och med Österrikes inträde i EU och 
de möjligheter som öppnat sig för mer utvecklade kontakter med centrala och östra 
Europa. Alp-området har stor representation i datamaterialet genom den rikliga 
förekomsten av framför allt österrikiska och schweiziska regioner i samarbets-
grupperingarna. Alperna som makroregion går att dela in i en östlig del, vars 
motsvarighet är Alpen-Adria, bildat 1978 och två västliga; ARGE Alp46 bildat 1969 
och COTRAO47 bildat 1982. Samarbetsmönstret ser lite olika ut beroende på om 
man utgår från Schweiz eller Österrike eller ser Alperna som en sammanhängande 
makroregion, i så fall med stark koppling till Centraleuropa. Avgränsningen mellan 
de båda makroregionerna är inte skarp. 

I det västliga samarbetet spelar schweiziska regioner den mest framträdande 

44 Jfr. Okolicsa nyi, K., "The Visegrad Triangle's free trade zone" RFE/RL. Research Report 2:3, s. 19-
22, 1993. Reciterad i Archer (1994). 

45 Frågan om siidettyskarnas öde i Tjeckien är fo rtfarande en infekterad fråga. Tre miljoner tyskar 
fördrevs efter det andra världskriget från sina hem i södra Tjeckien utan kompensation. 

46 Deltagare i ARGE Alp är Baden-Württemberg, Bayern (Tyskland); Salzburg, Tirol, Vorarlberg 
(Österrike); Alto Aldige, Trentino, Lombardia (Italien); Graubünden, St. Gallen och Ticino (Schweiz). 

47 Deltagare i CO TRAO är Provence-Alps-Côte d'Azur, Rhône-Alps (Frankrike); Geneve, Vaud, Valais 
(Schweiz); Ligurien, Val d'Aosta och Piemonte (Itlaien) 
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rollen. Bland de schweiziska regionernas vanligaste partners märks; Italien (9), 
Tyskland (9), Österrike (7) och Frankrike (6). I den östliga delen av Alp-regionen 
finns samarbeten mellan regioner i Österrike, Ungern, Slovenien, Slovakien och 
Kroatien. I denna del av Alperna är det de österrikiska regionerna som bildar nav. 
Precis som för schweiziska regioner är det Tyskland (11) som är den viktigaste 
partnern för österrikiska regioner, åtföljt av Italien (9) och Schweiz (7). Resten, 11 
samarbeten, var riktade mot östra Europa. Dessa länkar förefaller befinna sig i snabb 
tillväxt. Kroatien borde under fredstid ha bättre potential för samarbete på Balkan 
än med Alp-regionen. Kroatiens koppling till Österrike har emellertid stöd i 
Habsburgs gamla utsträckning. Från 1815 till och med 1918 styrdes Kroatien från 
Wien. Bland de östeuropeiska staterna är det bara slovenska regioner som har en 
stark koppling till den östliga delen av Alp-samarbetet. Det är via Österrike och 
Ungern samt via Slovenien som Kroatien får sin anknytning till Centraleuropa och 
Alperna. 

Österrikes roll som länk mellan östra och västra Europa är stark trots att landet vid 
tiden för datainsamlingen stod utanför EU, men dess roll är långt svagare än 
Tysklands gentemot östra Europa. Förutom gränserna västerut med Schweiz och 
Tyskland har Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern gemensam gräns med 
Österrike. Därmed intar Österrike en nyckelposition i det europeiska gränssamar
betet. Bara Tyskland var part i fler samarbeten. 

För både Schweiz och Österrike är kopplingarna till regionerna i EU-området 
starka trots att båda staterna vid den aktuella tidpunkten stod utanför EU. Österrike 
blev medlemmar först 1994, medan Schweiz fortfarande avstår från medlemskap 
trots att vissa landsändar i högsta grad redan förefaller vara integrerade med EU, via 
samarbeten med Frankrike (6), Tyskland (9) och Italien (9). Mest påtagligt är det i 
regionerna kring Genève, Basel och Lugano. Också samarbete mellan österrikiska 
och schweiziska regioner var frekvent (7). Norditaliens samarbeten med Alperna och 
Centraleuropa utgjorde merparten av Italiens samarbeten (27 av 34). Det gör Italiens 
orientering norrut stark. 

I fråga om ekonomisk styrka och förekomsten av regionbildning är det bara Rhen 
och Benelux som kan mäta sig med Alp-regionen. Vad som hämmar dess fortsatta 
utveckling är trängsel och miljöförstöring. Undertecknandet av Alp-konventionen 
199148 visar att det finns en gemensam vilja att verka för en balanserad utveckling 
i området. Traditionellt omstridda områden är Savojen som blev del av Frankrike 
1860, Sydtyrolen som blev del av Italien 1919 samt Friuli-Venezia-Giuli och Trieste 
vid gränsen mellan Slovenien och Italien. Det senare tillhörde Italien under 
mellankrigstiden. 

48 Alp-konventionen från 1991 har undertecknats av Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, 
Italien, Slovenien och EU. 
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Balkan 

Balkan är relativt svagt representerat i datamaterialet. Att Bulgarien samarbetar med 
regioner på Balkan och med Turkiet ter sig naturligt i egenskap av grannstat. 
Detsamma gäller Albanien, ett litet land till både yta och befolkning med få länkar 
till omvärlden i övrigt. Som samarbetspartner är Albanien överraskande nog lika 
vanlig för Grekland som Turkiet. Grekland intar en central position i det samarbete 
som förekommer på Balkan. Grekland var ena part i samarbeten med Turkiet (3), 
Albanien (3), Bulgarien (2) samt Italien (1). Grekland är det enda land i EU som inte 
har någon gemensam landgräns med någon annan medlemsstat49. Gränsöverskri
dande samarbete är i jämförelse mindre vanligt bland albanska (4), turkiska (3) och 
bulgariska regioner (2). De grekiska regionerna var vanligaste samarbetspartner för 
regionerna i alla dessa tre stater. Samarbetet inbördes mellan dem är mindre 
utvecklat. Mellan Bulgarien och Grekland har dock en gemensam planerings
kommitté upprättats. 

Greklands ledarroll i det samarbete som förekommer på Balkan måste tillskrivas 
EU-medlemskapet. Länkarna med övriga EU-länder har definitivt förstärkt 
Greklands position på Balkan. Historiskt har det gamla Ottomanska imperiet, senare 
Turkiet och Jugoslavien (särskilt Serbien) spelat dominerande roller på Balkan 
snarare än Grekland, även om Grekland efter Balkan-kriget 1912-13 för ett tag såg 
ut att kunna överta det Ottomanska imperiets roll. Splittringstendenser, balkanisering 
(sic!), är fortfarande den bild som dominerar i området. Det har även senare 
förekommit försök att ena Balkan. Så sent som 1945 ville Tito, då ledare för 
partisanerna, etablera en federation på Balkan bestående av Jugoslavien, Albanien 
och Bulgarien. Relationerna mellan Turkiet och Grekland har länge varit alltför 
spända för att skapa någon gynnsam grogrund för samarbete. Det gäller också 
Greklands relationer med den södra delen av det tidigare Jugoslavien - Makedonien. 
Gränsen mellan Grekland och Makedonien är alltjämt omtvistad50. 

På senare tid har Turkiet tagit initiativ till ekonomiskt samarbete kring Svarta 
havet; Black Sea Economic Co-operation (BECR) bildades 1992. Tyngdpunkten i 
samarbetet på Balkan förefaller därmed vara på väg att förskjutas något österut med 
hjäp av mellanstatliga initiativ, inte mindre än 8 stater deltog i förhandlingar i 
februari 1992; Bulgarien, Turkiet, Rumänien, och fem före detta Sovjet-stater -
Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Azerbadjan. Interaktionen mellan 
dessa stater behandlas inte närmare beroende på grund av att statsgränserna ännu är 
labila. Serbien-Montenegro och Grekland har senare fått en offentlig inbjudan att 
delta i samarbetet (Fitzmaurice 1993:397). 

Ingen av de makroregioner som beskrivs har en konfliktpotential som ens kan 

49 Förutom den gemensamma sjögränsen med Italien. 
50 Den grekiska regeringen har befarat att republiken Makedonien skall göra anspråk på hela det område 

som utgör det historiska Makedonien, vilket skulle komma att inkludera även delar av norra Grekland. 
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jämföras med den på Balkan. Att uteslutande betona samarbetspotentialen i ett så 
konflikthäijat område vore missvisande. Under 1991-92 förklarade sig Makedonien, 
Slovenien, Bosnien-Herzegovina och Serbien-Montenegro alla självständiga med 
krig som följd. Säkerhetsfrågorna är därför närmare kopplade till ekonomiska och 
politiska frågor än på andra håll. Området kännetecknas alltjämt av djup etnisk och 
kulturell splittring. Pan-ottomanism och turkisk expansion har historiskt kolliderat 
med Österrike-Ungerns (tidigare Habsburgs) imperiebyggande ambitioner. Att också 
islam kolliderat med kristendom har bidragit till att öka splittringen ytterligare. 
Habsburg kontrollerade områden ända ner till Bosnien i söder. 

Norden 

Till de nordiska länderna räknas i materialet Danmark, Norge, Finland och Sverige. 
Sverige intar en central position i de samarbeten som förekommer i Norden. Av de 
finska regionernas 8 samarbeten dominerade samarbete med svenska regioner (6), 
följt av norska (2). I förhållande till Norge var den svenska dominansen mindre. 
Samarbetena fördelade sig för Norges del relativt jämnt mellan Sverige (2), Finland 
(2) och Danmark (1). Det ger en fingervisning om att Finlands och Norges 
geografiska läge är mer perifert än Danmarks och Sveriges. Av de områden som inte 
finns representerade i materialet, men som tillhör Norden är Island en extern periferi, 
liksom Färöarna och Grönland. De båda lyder under dansk administration. Dessa 
områden har inte tagits med i analysen. 

Norden som makroregion har sin motsvarighet dels i en mellanstatlig organisation 
- Nordiska ministerrådet, dels det Nordiska rådet, ett samarbetsorgan mellan de 
nordiska ländernas parlament. Det Nordiska ministerrådet har med de flesta 
initiativen till gränsöverskridande samarbete att göra. Efter det Nordiska rådets 
förslag undertecknades 1977 en överenskommelse om kommunalt samarbete över 
riksgränser mellan Danmark, Finland, Sverige och Norge. Avtalet förpliktar de 
nordiska länderna att låta lokala organ samarbeta över statsgränser inom sektorerna 
kultur, miljö, hälsovård, samfärdsel och turism. 

Den nordiska tillhörigheten är otvetydig i Finland, Sverige och Norge, men mera 
kluven i Danmark. Ser vi enbart till mängden samarbeten överväger i själva verket 
de danska regionernas samarbeten med Tyskland framför samarbetena med de 
övriga tre nordiska länderna. Danmark hade 7 samarbeten med tyska regioner och 
sammanlagt 5 med de nordiska länderna, fördelade på Sverige (4) och Norge (1). 
Detta mönster bekräftas av de makroregionala indelningar som gjorts i samband med 
EU:s strukturpolitik och översikter gjorda för fysisk planering i Europa (Gripaios & 
Mangles 1993, Vickerman 1994). 

Danmark har i EU:s planeringsöversikt förts samman med Nordsjöregionen, det 
vill säga Nordtyskland, Holland och sydöstra England. Danmarks inträde i EU 1973 
var redan det en bekräftelse på den starka anknytningen som landet har till 
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kontinentaleuropa. Denna koppling ser ut att ha förstärkts ytterligare genom 
EU-medlemskapet. De svenska regionernas samarbeten är fördelade på fler stater 
och har en tydligare nordisk prägel än de danska. Finland (6), Danmark (4), Norge 
(2) och Tyskland (1) är i tur och ordning de vanligaste samarbetspartnerna för 
svenska regioner. Svenska regioner var totalt sett inblandat i ungefär lika många 
samarbeten (13) som Danmark (12). 

Till de stater som söker närmare association med de nordiska länderna hör de tre 
baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, som med det Nordiska ministerrådet 
och Nordiska rådet som förebild bildat det Baltiska rådet. De baltiska staterna 
bildade tillsammans med de nordiska staterna (utom Island), Ryssland, Polen och 
Tyskland ett Östersjöråd (Council of the Baltic Sea States) under 1992. Represen
tanterna från de baltiska staterna har sedemera fått observatörsstatus i förhållande 
till det Nordiska rådet. 

Norden är ett vidsträckt geografiskt område som längst i norr har långa avstånd 
från Europas kontinent. Om den norra delen av Norden avgränsas från den södra 
jämns med en tänkt öst-västlig linje i höjd med Sundsvall, Trondheim och Vasa 
(Gemer 1990, 1991) blir jämvikten i antalet samarbeten mellan Sverige, Norge och 
Finland större, men det sker till priset av en svagare dansk anknytning och en ännu 
mer perifer situation i förhållande till EU. Både planerna på regionalt samarbete med 
de baltiska staterna och Barents-samarbetet visar prov på de nordiska staternas vilja 
att bygga upp makroregionala strukturer för samarbete med östra Europa efter det 
kalla krigets slut (Bröms 1995, Archer 1994:197-198, Holst 1994). Bildandet av en 
sådan region är inte oproblematiskt med tanke på de stora sociala, kulturella och 
ekonomiska skillnader som finns. Barentssamarbetet51 i området mellan Finland, 
Norge, Sverige och Ryssland längst i norr bildades i Kirkenes 1993. Undertecknande 
parter var utrikesministrarna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland samt en 
representant för EU-kommissionen. Regeringsdeklarationen var upprinnelsen till 
Barentsrådet (BEAR), ett mellanstatligt organ med regional förankring på 
länsstyrelse- och amtsnivå. Det regionala rådet bildades för att uppmuntra regionalt 
samarbete och har gett representation åt samerna, ursprungsbefolkningen i området 
(Bröms, Eriksson & Svensson 1994). På detta sätt tillmötesgicks i någon mån 
folkrättsliga principer. 

51 Mer korrekt Barents Euro-Arktiska Region (BEAR). 
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Gränssamarbetets innehåll 

Det gränsöverskridande samarbete52 som äger rum i de 116 samarbetsgrupperingar 
som finns representerade i datamaterialet representerar makroregionernas under
liggande mikrostruktur. Underlaget är tillräckligt omfattande för en explorativ 
undersökning av samarbetenas utbredning och organisatoriska struktur, men mindre 
tillförlitligt för att analysera vad de faktiskt innehåller. Analysen av innehållet i 
samarbetena inskränker sig till en klassifikation av nätverk, inblandade aktörer, typer 
av aktiviteter och de sektorer som omfattas. En viktig fråga är hur innehållet 
påverkas av vilka gränser vi talar om; statsgränser inom EU, EU:s externa gränser 
eller statsgränser belägna utanför EU. Nätverken mellan aktörer har delats in i tre 
kategorier; funktionella nätverk, politiskt-administrativa nätverk och, för det tredje, 
organiserade intressen. 

Sönderfallet i östra Europa har skapat behov av länkar som kan knyta östra 
Europa närmare västra Europa. Gränsöverskridande program har blivit ett sätt att 
åstadkomma detta. Exempel på sådana program initierade av EU är PHARE53 och 
Interreg. Dessa program länkar östra Europa närmare EU både genom att ge bättre 
förutsättningar för säkerhet och genom att tillvarata gränsöverskridande potential för 
funktionellt samarbete (von Malchus 1992, 1992b, Veggeland 1994b). 

I intervjuer med lokala företrädare för gränsöverskridande samarbeten visade det 
sig att de inte har något emot att jämställa ambitionerna med ett slags regionalism54, 
i praktiken en form av funktionell regionalism. Inrikes regionalism har dock hittills 
visat sig vara långt mer dynamisk än gränsöverskridande regionalismen (Tägil 
1982:30). Den förra formen har varit framgångsrik i regioner där de politiska 
gränserna inte är omtvistade eller där territoriet sammanfaller med gällande 
statsgränser. 

Funktionella nätverk 

Generellt har samarbete utvecklats inom en rad sektorer. Resultatet är uppkomsten 
av komplexa nätverk mellan företag, utbildningsorgan, utvecklingsbyråer, lokala och 
regionala myndigheter som ger möjligheter till synergieffekter (Martinos & Caspari 
1990). De mest frekvent förekommande aktörerna i datamaterialet framkommer i 

52 Soldatos (1990) och Duchacek (1990) kallar denna typ av gränsöverskridande samarbete för 
mikroregional paradiplomati, den står i kontrast till makroregional paradiplomati genom att den är 
närhetsbaserad. 

53 PHARE = Poland and Hungary: Assistance for Economic Restructuring. 
54 Detta bekräftas i e n intervju med Hans Briner, portalfigur för gränssamarbetet kring Basel, Regio 

Basiliensis, och en av grundarna till AEBR, Basel den 14/3 1995 och i en intervju med Viktor von Malchus 
i Gronau, 20/3, 1995 en av de drivande bakom bildandet av både AEBR och AER och engagerad i 
EUREGIO-samarbetet. 
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Tabell 3.2. Förutom det stora inslaget av företag och näringslivsorganisationer 
dominerar lokala och regionala myndigheter av olika slag. Utbildningssektorns stora 
betydelse återspeglas i den framträdande roll som universitet och högskolor spelar 
i nätverken. 

Tabell 3.2 De vanligaste aktörerna i nätverken (antal gånger som olika typer av aktörer 
nämndes). 

Organ. Omnämnanden: 

1) Lokala och regionala myndigheter 83 
2) Handels-och industrikammare 71 
3) Företag 66 
4) Universitet/högskola 63 
5) Stiftelser 56 
6) Överregionala myndigheter och departement 45 
7) Fackföreningar 42 
8) Utbildningscentra 38 
9) Kulturella organisationer 14 

10) Turistkontor 11 
11) Skolor 6 
12) Övriga organisationer 5 
13) Lokala initiativ 3 
14) Politiska partier 1 
15) Lokala utvecklingsorgan 1 

Antal samarbeten: 91 

Källa: LACE Databas Januari 1996. 

De förekommande aktörerna har delats in i tre olika dimensioner; funktionellt 
samarbete som har att göra med ekonomiska nätverk mellan företag, renodlat 
privaträttsliga organisationer och andra praktiska verksamheter; universitet, 
stiftelser, utbildningscentra, skolor, och utvecklingsfonder. Dessa upprättar företrä-
delsevis horisontella relationer mellan sig. Åtminstone formellt är den andra 
dimensionen, relationer mellan politiskt-administrativa organ, det vill säga kontakter 
mellan lokala, regionala och statliga aktörer av mer hierarkisk karaktär. För det 
tredje upprättas relationer med organiserade intressen, olika typer av intresse
organisationer, framfor allt arbetsmarknadens parter (arbetstagar- och arbetsgivare
organisationer) och industri- och handelskamrar. Bara i något enstaka fall politiska 
partier. 

De funktionella nätverken utgör den största enskilda kategorin aktörer. Närmare 
hälften av det kontaktnät av aktörer som samarbetena upprättar består av 
funktionella nätverk. De andra dimensionerna, politiskt-administrativa och 
organiserade intressen är upphov till ungefar en fjärdedel var av kontakterna med 



75 

andra aktörer, men är sinsemellan ungefar lika ofta förekommande. Bland de 
politiskt-administrativa relationerna var kontakterna med andra subnationella 
myndigheter vanligare än kontakter med organ högre upp i den offentliga 
förvaltningen. Det gör att även dessa kontakter, i likhet med det funktionella utbytet, 
präglas av horisontella relationer. Tillsammans med kontakterna på högre nivåer, 
departementsnivån och andra formellt överordnade myndigheter, svarade de 
politiskt-administrativa nätverken bara för ungefar en fjärdedel av kontakterna. 
Beaktar vi att det är näringslivsorganisationer och fackliga organisationer som 
dominerar även kategorin organiserade intressen står det klart hur viktigt det 
funktionella utbytet är i nätverken. 

Vilken typ av gräns det är frågan om har mindre betydelse för vilken typ av 
nätverk som upprättas. Skillnaderna mellan EU:s interna gränser, externa gränser 
och gränser utanför EU visar sig vara försumbara. Nätverksrelationerna ser ungefar 
lika ut längs de tre kategorierna av gränser så till vida att det är samma slags aktörer 
som dominerar. Av Tabell 3.3 framgår däremot att aktörerna är många fler inom EU 
än längs dess externa gränser. Skillnaden är ännu större gentemot statsgränser 
utanför EU. Detta bottnar i att dessa representerar färre samarbeten, men har inte att 
göra med skillnader i antalet aktörer som angivits av respondenterna i enkäten. 

Tabell 3.3 Nätverk mellan aktörer längs EU:s interna, externa gränser och områden 
utanför dess gränser 1991 (fördelning i procent, faktiskt antal inom parantes). 

Intern gräns Extern gräns Icke EU-gräns 

Funktionella nätverk (procent) 51 49 47 
Företag (31) (23) (12) 
Universitet/högskola (30) (22) (H) 
Stiftelser (22) (25) (9) 
Utbildningscentra (21) (10) (7) 
Lokala utvecklingsorgan (1) - -

Turistkontor (8) (3) -

Skolor (6) -

Lokala initiativ - (3) -

Politiskt-administrativa nätverk (procent) 22 24 28 
Lokala o regionala myndigheter (39) (30) (14) 
Överregionala myndigheter o departement (21) (15) (9) 

Organiserade intressen (procent) 27 28 25 
Handels- o industrikammare (33) (26) (12) 
Fackföreningar (22) (13) (7) 
Kulturella organisationer (5) (8) (1) 
Övriga organisationer - (4) (1) 
Politiska partier - (1) -

Antal aktörer 233 189 83 
Antal samarbeten 40 31 14 

Källa: LACE Databas, december 1995. 
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Samarbetenas prioriteringar 

Samarbetenas innehåll är betydelsefullt för att utröna vilka sektorer som är föremål 
för gränsöverskridande verksamhet. Skiljer sig verksamhetsområdena avsevärt från 
vad som ägnas intresse inom EU-samarbetet är det en signal om att det mellan-
statliga samarbetet prioriterar helt andra frågor än vad subnationella aktörer gör. Det 
ger en fingervisning om vilka områden som kan sägas ha transnationell prägel. 

Inte helt överraskande prioriteras infrastruktur, miljöskydd och kulturellt utbyte 
högst (Tabell 3.4). Även det administrativa samarbetet prioriterades högt. Åtgärder 
som anknyter till företagsutveckling återfinns både på sjätte och tionde plats. 
Utbildnings- och forskningsrelaterad verksamhet återfinns på femte och åttonde 
plats. Även turism är högt prioriterat (sjunde plats). Samarbetet inom civilförsvaret 
lyftes också fram. Arbetsmarknadsfrågor ligger tydligen mindre nära till hands för 
samarbete på subnationell nivå. 

Tabell 3.4 Prioriterade områden för samarbete (rangordning). 

Rangordning: Poäng: 

1) Infrastruktur 179 
2) Miljöskydd 117 
3) Kulturutbyte 70 
4) Samarbete mellan administrationer 61 
5) Forskning och utveckling 43 
6) Utveckling av små- och medelstora företag 37 
7) Turism 36 
8) Utbildning 27 
9) Civilförsvar 19 

10) Innovationsspridning 11 
11) Arbetsmarknad 7 

Antal samarbeten: 52 

Kommentar: Bygger på index där högst prioritet ger 5 poäng och lägst 1 poäng. Ingen respondent 
har fått avge fler än 5 svar eller samma poäng för fler än en svarskategori. 

Källa: LACE Databas, december 1995. 

Att vissa frågor, till exempel arbetsmarknads- och säkerhetsfrågor, inte prioriteras 
på subnationell nivå kan lika gärna tas till intäkt för att det inom dessa områden finns 
större anledning att samarbeta på andra beslutsnivåer. En tolkning är att det 
funktionella samarbetet inte kan tillåtas dominera lika mycket på mellanstatlig nivå 
som på den subnationella nivån om den politiska integrationen skall kunna få 
starkare medborgerlig förankring. Den andra tolkningen är att EU inte borde syssla 
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med sådant som de subnationella aktörerna inte själva prioriterar. Det hela utmynnar 
i en politisk avgränsningsfråga som ytterst handlar om relationerna mellan 
politiskt-administrativa nivåer. Vi behöver av allt att döma ett mer precist 
institutionsbegrepp. Innehållet i det förekommande samarbetet borde rimligen ha 
någon sorts koppling till formerna för samarbete. 

Det kan inte förväntas att samarbetena sysslar med formell myndighets-
utvövning; vare sig reglerande, normgivande eller kontrollerande verksamhet. De 
typer av aktiviteter som framträder vittnar om att tyngdpunkten i hög grad ligger på 
utvecklingsfrågor utan något egentligt inslag av myndighetsutövning. Informations
utbyte var den överlägset vanligaste aktiviteten, följd av fysisk planering (se Tabell 
3.5). Planeringsfrågorna är traditionellt viktiga på subnationell nivå. Den mer 
allmänt hållna aktiviteten att skapa nätverk är i likhet med gränsöverskridande 
studier ett viktigt led i uppbyggnaden av samarbete i ett inledningsskede. Aktiviteter 
i samband med implementering och projekt visar att samarbetena är på väg att skaffa 
sig en roll som handlande subjekt och inte enbart är objekt i förhållande till politiska 
beslut på högre nivåer. Denna utveckling har dock inte framskridit särskilt långt. Om 
detta vittnar den blygsamma roll som samfinansiering ännu spelar. Samarbetena 
lider inte bara brist på myndighetsutövande befogenheter utan än så länge också på 
arrangemang för gränsöverskridande samfinansiering av projekt. 

Tabell 3.5 Typ av aktivitet (rangordning). 

Rangordning. 

1) Utbyte av information 
2) Fysisk planering 
3) Skapa nätverk 
4) Gränsöverskridande studier 
5) Samarbete implementering 
6) Pilot-projekt 
7) Samfinansiering 

Antal samarbeten: 56 

Kommentar: Bygger på index där högst prioritet ger 5 poäng och lägst 1 poäng. Ingen respondent 
har fått avge fler än 5 svar eller samma poäng för fler än en svarskategori. 

Källa: LACE Databas, december 1995. 

Hur starkt policy-beroendet i förhållande till EU är återkommer vi till i kapitel 4. För 
att utröna det gränsöverskridande samarbetets praktiska möjligheter behövs först 
bättre kunskap om vilka möjligheter som finns för att utveckla samarbetet över 
gränser. 

Poäng. 

210 
152 
120 
97 
85 
45 
32 
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Förklaringar till regionbildning 

För att pröva institutionella faktorer som kan ha betydelse för antalet samarbeten 
olika stater är engagerade i har en statistisk modell utvecklats. Detta för att få en 
uppfattning om vilka omgivande faktorer som är gynnsamma för gränsöverskridande 
samarbete. De i databasen förekommande samarbetena (se Appendix II) har 
aggregerats till statlig nivå med ledning av de samarbetande regionernas respektive 
statstillhörighet. Tre dummy-variabler55 har använts för att fånga betydelsen av 
egenskaperna; federalt eller icke-federalt statsskick, EU-medlem eller icke medlem, 
centrum eller periferiposition. Modellen testar också sambandet mellan antal 
samarbeten och antalet grannstater ett land har. En stat med många grannstater 
förväntas bedriva fler samarbeten, förutsatt att det inte pågår öppna konflikter i ett 
område. Även betydelsen av statsgränsernas längd prövas i en vidareutvecklad 
version av modellen. Innan modellen presenteras i detalj introduceras de två 
variablerna vid sidan av huvudhypotesen om EU-medlemskapets betydelse, federalt 
statsskick och centralitet. Exemplen är hämtade från Benelux och Övre Rhendalen, 
närmare bestämt de två federala staterna Tyskland och Schweiz, samt de två 
enhetstaterna, Holland och Frankrike som senare skall behandlas i fallstudierna. 

Den federala faktorn 

I samband med genomgången av makroregionerna har det framgått att avtal mellan 
stater på olika sätt bäddar för gränsöverskridande samarbete. I federala stater vilar 
decentralisering på en fast konstitutionell grund. Decentralisering har en svagare 
konstitutionell motsvarighet i enhetsstater och regionaliserade stater (de Bruycker 
1993, Hrbek & Weyand 1994). Länge tog integrationsteorin inte hänsyn till 
subnationella eliter, det vill säga politiker och tjänstemän i ledande ställning inom 
subnationella myndigheter. Transnationella relationer däremot inkluderar minst en 
aktör som inte företräder någon regering (Keohane & Nye 1971, 1977). 

Svagheten i den statscentriska synen uppmärksammades tidigt i federala system, 
i vilka delstater inte ens formellt kan sägas vara hierarkiskt underställda centrala 
regeringar (Duchacek 1984:20). Det har noterats att dispyter beträffande centrala 
regeringars makt över utrikesrelationer i förhållande till delstater närmast blivit legio 
i samband med EU:s integration. Ett viktigt skäl är att ökat internationellt samarbete 
givit centrala regeringar möjligheter att utvidga sina befogenheter även till områden 
som subnationella enheter annars har ansvaret för (Hocking 1993b:25). Med 
transnationella relationer avvisas tanken på centrala regeringar som de dominerande 

55 En dummy-variabel testar för s killnader i den beroende variabeln mellan grupper i ett datamaterial. 
Dummy-variabler konstrueras med värderna 0 eller 1. Därigenom kan man testa om en egenskap hos en 
delgrupp av de studerade staterna signifikant påverkar antalet samarbeten gruppen uppvisar. 
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aktörerna. Under senare år har det också ifrågasatts om nationella regeringar kan 
behandlas som enhetliga aktörer (Risse-Kappen 1996:58). 

Schweiziska Kantoner och tyska Länder är privilegierade genom att äga formell 
rätt att sluta internationella fördrag inom ramarna för sina respektive författningar 
(Hrbek & Weyand 1994:47), men även i federala stater är det centrala regeringar 
som ytterst bär ansvaret för utrikespolitikens utformning. Arrangemangen för det 
skiftar. I exempelvis Canada har noterats att det finns en stor tolerans för 
utrikeskontakter på subnationell nivå. Provinserna har befogenheter i en rad frågor 
med internationell anknytning och åtskillnaden mellan politiskt-administrativa 
nivåer är svag. I Tyskland är rollerna tydligare definierade. Det råder inga tvivel om 
att centralregeringen är högsta instans vad det beträffar utrikes relationer, men via 
den andra kammaren är de tyska delstaterna ändå högst involverade i utrikespolitiska 
frågor (Michelmann 1990:310). Centralregeringens makt att ensam införliva fördrag 
i nationell lagstiftning är dock inte obegränsad. Det finns ett väl utvecklat system för 
samordning mellan den federala regeringen och delstatsnivån. 

Fördrag med främmande makt skall enligt konstitutionen inordnas i den gällande 
lagstiftningen. Det kan inte ske utan godkännande av den andra kammaren, 
Bundesrat, där delstaterna (Länder) är representerade (Leonardy 1993:239). 
Delstaterna konsulteras i förväg beträffande de fördrag som är på väg att ingås och 
berör delstaternas befogenheter (art. 32, § 3). Delstaterna kan också själva sluta avtal 
med främmande makt som om det gällde inrikes frågor, men i praktiken inte utan 
den federala regeringens samtycke. Detta finns beskrivet i Lindau-överens-
kommelsen från 1957, som haft stor praktisk betydelse för tolkningen av artikel 32 
utan att skrivas in i konstitutionen (Michelmann 1990). 

Enligt Lindau-överenskommelsen antas att federationen agerar för delstaternas 
vidkommande när utrikesavtal ingås. I gengäld har delstaterna stora möjligheter till 
inflytande. Federationen har ingen rätt att ingå avtal utan att dessförinnan få 
delstaternas samstämmiga medgivande (Leonardy 1993:239). Det gör konsultationer 
mellan nivåerna rutinmässiga. I utbildningsfrågor och kultur, som ligger inom 
delstaternas befogenheter, föreskriver Lindau-överenskommelsen att delstaterna är 
involverade i diskussioner innan fördrag ingås. De skall ge sitt medgivande om 
efterlevnaden av fördrag kräver deras aktiva medverkan (Hocking 1993:184). 

Den schweiziska konstitutionen tillåter kantonerna att ingå utrikesavtal, men bara 
inom speciella kompetensområden som nära motsvarar deras kompetens i inrikes 
frågor (art. 9) och under förutsättning att inget i sådana överenskommelser kommer 
i konflikt med federationens intressen som helhet eller andra kantoners intressen 
(Craven 1993:12). I realiteten är det bara i undantagsfall som kantoner ingår avtal 
med främmande makt (Wildhaber 1990:250). Artikel 9 i den schweiziska 
konstitutionen tillåter kantonerna att sluta fördrag med utländska myndigheter i 
grannskapsfrågor inom exempelvis polisväsendet, trafikfrågor och offentlig 
ekonomi. Kantonerna beskrivs som suveräna och kan utöva alla rättigheter som 
tillkommer dem så länge deras suveränitet inte begränsas av den federala 
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konstitutionen. Överenskommelser eller avtal mellan kantoner eller med andra stater 
skall godkännas av det federala rådet som bär ansvaret för utrikespolitiken (art. 10). 
Det sägs uttryckligen i artikel 10 att Schweiz skall tala med en röst gentemot 
främmande makt (Breitenmoser 1994:256-257). 

Den schweiziska centralregeringen blandar sig i så fort det rör sig om kontakter 
med en utländsk huvudstad, men en kanton kan initiera direkta kontakter med 
representanter för andra regionala organ, jämförbara med kantoner (Duchacek 
1990:23), det vill säga andra subnationella myndigheter. Konstitutionen tillåter i 
praktiken inte bara ett stort antal kontrollmöjligheter av hur kantonerna utövar sina 
rättigheter, den medger en långsam utveckling mot ett utökat ansvar för den federala 
regeringen (Bogdanor 1988:78). Å andra sidan deltar representanter för kantoner 
ofta i internationella kommissioner som har med gränsrelationer att göra (de Meyer 
1986:165). 

Det gränsöverskridande samarbetets logik har utmålats stå i konflikt med statens 
logik i centraliserade enhetsstater (Christiansen & Jorgensen 1995:12). I till 
exempel Frankrike är de konstitutionella möjligheterna att upprätta utrikes relationer 
starkt begränsade56. Den jakobinska traditionen i fransk politik är förknippad med 
en starkt centraliserad maktstruktur, men även franska regioner, département och 
kommuner kan numera medverka i mellanregionala organisationer vilka upprättas 
för att hantera så kallade grannskapsfrågor57. Det sker emellertid under överinseende 
av den franska centralregeringen. Det heter att regionerna endast kan agera inom 
ramarna för sina nationella befogenheter58 och i överenstämmelse med de 
förpliktelser som Frankrike i övrigt har åtagit sig (art. 131) (Hrbek & Weyand 
1994:48, Speiser 1993:144). Följaktligen kan de regionala råden som inrättades 
under 1980-talets regionaliseringsreformer inleda gränsöverskridande samarbete i 
planeringsfrågor utan att det behöver påverka Frankrikes mellanstatliga relationer. 
Centralregeringens samtycke fordras för att upprätta regelbundet utbyte med andra 
decentraliserade utländska myndigheter (Hansen 1983:147). Det tillhör fortfarande 
de franska prefekternas tillsynsuppgifter. 

I Holland som också är en enhetsstat, spelar kommunerna den viktigaste rollen 
på subnationell nivå. Det förekommer ett visst mått av konkurrens mellan 
provinserna och kommunerna i fråga om vem som skall spela den avgörande rollen 
i de utrikeskontakterna på subnationell nivå (Hedriks, Raadschelders & Toonen 
1995). Provinserna spelar en viktig roll i fråga om planering och samordning, vilket 

56 Även regionaliserade stater som Spanien och Italien definierar kon stitutionen, i likhet med situationen 
i enhetsstater, centralregeringens exklusiva befogenheter i fråga om internationella relationer (Mestre 
1992:16). 

57 Art. 133 i den franska författningen tillåter gränsöverskridande projekt med territoriella enheter i 
andra stater inom EU, art. 13 4 öppnar möjligheter för att inrätta nationella kommissioner med överinseende 
över decentraliserat samarbete. 

58 Denna skrivning (art. 5, § 2) i 1958-års författning kan tolkas som att allt är til låtet som inte är 
uttryckligen förbjudet, enligt principen libre administration (Speiser 1993:143). 
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förklarar varför de varit mest upptagna av inrikes frågor och i mindre utsträckning 
varit aktivt involverade i Europafrågor (Engel & van Ginderachter 1993:91). 
Möjligheterna att upprätta formaliserade gränsöverskridande relationer är begrän
sade, men den holländska regeringen har gjort mycket för att underlätta 
gränsöverskridande samarbete med hjälp av bilaterala avtal huvudsakligen ämnade 
för att göra det möjligt att samarbeta på kommunal nivå. Det stärker intrycket av att 
Holland i praktiken är en decentraliserad enhetsstat som tillåter en hög grad av 
flexibilitet i fråga om utrikes kontakter. 

Om ett offentligt organ skall kunna göra något utöver sina normala formella 
befogenheter behövs vanligtvis centralregeringars medgivande. Risken är annars att 
en stat ingår internationella överenskommelser mot sin vilja. Skulle de subnationella 
befogenheterna överskridas har upprättandet av ett gränsöverskridande avtal inte 
något stöd i internationell rätt (Dupuy 1982:58). Ekonomiskt uppstår problemet att 
samordna finansieringen mellan olika politiskt-administrativa nivåer i fler än en stat. 
Subnationella nivåer har mycket varierande möjligheter till finansiering via skatter, 
statsbidrag eller andra inkomstkällor. Generellt förefaller dock federala stater erbju
da bättre nationella förutsättningar för gränsöverskridande samarbete. Om det åter
speglar sig i antalet samarbeten är en empirisk fråga som kommer att testas längre 
fram. 

Centrum-periferi faktorn 

Centrum-periferi begreppet har kommit till användning för att analysera inomstatlig 
värdefördelning mellan olika landsändar (Hechter 1975, Rokkan & Urwin 1983, 
Shils 1975, Tarrow 1977). Det grundläggande problemet är att det som är periferi 
inom en stat, inte behöver vara det i ett övergripande europeiskt perspektiv eller i 
globalt perspektiv. Centrum-periferi modeller måste därför ta hänsyn till fler 
aspekter än rent geografiska: framför allt territoriell indelning och institutionella 
nivåer. Att applicera centrum-periferi dikotomin på stater trots ambitionen att 
fokusera regioner är därför försvarbart. 

Stater är samtidigt administrativa, juridiciella, och beslutsfattande enheter med 
stabil territoriell bas (Nierop 1989:46). Med denna användning av begreppet närmar 
vi oss oroväckande snabbt en tautologi: centrum är den eller de platser som har 
central kontroll, i praktiken staternas huvudstäder. Om dikotomin bara klarar av att 
lokalisera centrum vore den tämligen trivial (Lane & Ersson 1987:87). Centrum
periferi relationer bör främst betraktas som ett empiriskt resultat. Oavsett om man 
talar om en polycentrisk eller monocentrisk stadsstruktur är det inte klart hur många 
centrum det finns eller hur olika nivåer skall skiljas åt. För det andra, även sedan vi 
fastställt vad som är centrum och periferi så är variationerna stora mellan olika 
grupperingar och regionala system (Ibid:88). 

Ännu ett allvarligt problem med centrum-periferi analysen är svårigheterna att 
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avgöra vilken som är den beroende variabeln (Keating 1995). Det vanligaste är att 
hänvisa till olika mått på ekonomiska olikheter ("disparities") (Leonardi 1995), men 
det sker till priset av en svagare koppling till de politiska institutionernas påverkan 
på förhållandet mellan centrum och periferi. Det är ytterligare ett argument för att 
fokusera på stater. Seers (1979:16-21) har visat att överlappningen mellan 
kategoriseringen av centrum-periferi på regional och statlig nivå är stor59. 

I Rokkans (1981) makrohistoriska modell som konstruerats för att förklara 
statsbildningsprocessen utpekas tre historiska faktorer som bestämmande för dagens 
Europa-karta; geopolitisk position60, stadsnätverkets styrka och splittringen mellan 
katolska och protestantiska stater som följde efter reformationen (Rokkan 1981:77). 
Rokkan & Urwin (1982) relaterade inte direkt till EU eller dess relation till 
inomstatliga strukturer, men framlade hypotesen att ökad internationalisering leder 
till minskade möjligheter till central kontroll, vilket bäddar för framväxten av 
regionala proteströrelser och regionalism. Kännetecknande för inomstatliga 
periferier är att deras lokala och regionala intressen är svagt representerade i centrala 
organ, att förhandlingspositionen gentemot centrala beslutsfattare är svag och att de 
lokala och regionala intressena avviker från centrala regeringars (Bennet 1989, 
Connor 1972, Rokkan & Urwin 1982, Smith 1979). 

Periferibegreppet kan användas för att analysera gränsregioner (Suarez-Villa, 
Giaoutzi & Stratigea 1992:96). Dessa behöver dock lika lite som andra regioner vara 
periferier i politisk, ekonomisk och geografiskt mening samtidigt. Ofta, men långt 
i från alltid kännetecknas periferier av stora geografiska avstånd till centrum (Tarrow 
1977). Vi kan sluta oss till att centrum utmärks av täthet, dels i administrativa 
befogenheter och resurser, dels i fråga om ekonomiska aktiviteter och dels i fråga 
manifestationer av dominerande gruppers symboler och kulturella uttryck, utan att 
förlora den geografiska kärnan i begreppet. Centrala politiska institutioner har bland 
annat till uppgift att balansera och kompensera intressen som annars riskerar att 
bryta ned sammanhållningen i politiska enheter. 

Geografisk position, stadsnätverkets styrka och splittringen mellan protestantism 
och katolicism ger upphov till centrum-periferi relationer. Därför kan både 
ekonomiska, politiska och kulturella relationer beskrivas i termer av centrum
periferi. För klassifikationen har Terlouws (1989:209-211) index använts baserat på 
fem forskares intersubjektiva klassifikation av centrum och periferistater. Driv
krafterna är de nätverk som upprättas genom handel, diplomatiska förbindelser, 
mellanstatliga fördrag och militära interventioner. Hänsyn har tagits till staters 
skiftande egenskaper, variationer i befolkningstäthet och BNP/capita, samt inter-
aktion genom diplomatiskt utbyte och handel (Terlouw 1989:211-215). 

59 Seers (1979) jämställer den regionala nivån med en rumslig nivå utan gränser snarare än framställer 
regioner som handlande subjekt utrustade med egna politiska institutioner. På det sättet bibehåller han i 
praktiken ett statscentriskt perspektiv. 

60 Rokkan (1981) använde sig av dikotomin mellan sjömakt och fastlandsmakt. 
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Ekonomiskt är Braudel (1979) och Wallerstein (1974) överens om att det främst 
är arbetsdelningen mellan fattiga och rika regioner som bestämmer relationen mellan 
centrum och periferi. Varor som periferin har att sälja byts mot varor tillverkade i 
centrum som betingar högre priser. Centrum är kapabelt att genomdriva detta 
ojämlika utbyte därför att dess institutioner är bättre utvecklade (Terlouw 1989:208). 
Strukturella relationer har därmed sin motsvarighet i institutionella förhållanden 
(Eisenstadt 1964). Lokaliseringen av de viktigaste militär-administrativa, ekono
miska och kulturella institutionerna är yttre tecken på vad som är centrum. 
Innebörden i centrum-periferi relationer blir svårfångad eftersom de både inkluderar 
strukturella betingelser och institutionella förhållanden. Det är både en styrka och 
svaghet. 

Den principiella utgångspunkten är att centrum-periferi relationer både kräver 
strukturella data, det vill säga data om tillståndet inom ramen för en territoriell 
indelning, och någon form av interaktionsdata. Relationen mellan centrum och 
periferi bestäms inte bara av vertikala relationer, utan också horisontella relationer. 
En kombination av politiska och ekonomiska interaktionsdata behövs. Gränsöver
skridande regionbildning har att göra med alla fyra aspekterna; politik och ekonomi, 
vertikala och horisontella relationer. Antalet samarbeten har aggregerats till statlig 
nivå, medan indelningen i centrum och periferi har disaggregerats till statlig nivå 
med utgångspunkt i Wallersteins världssystemteori (Wallerstein 1974). Den stora 
fördelen med Terlouws index är att det införlivar både struktur och interaktionsdata. 
Klassifikationen i Tabell 3:6 avviker bara från Terlouws när det gäller Spanien. På 
grund av dess historiska roll som imperienation påminner Spanien så mycket om 
Frankrike, Österrike, Sverige och Storbritannien att det klassificerats som del av 
centrum61 (Rokkan 1981). Centrum-periferi variabeln är ett komplement till de båda 
mer renodlade institutionella variablerna, EU-medlemskap och federalt statsskick. 

Hypotesprövning 

Modellen är avsedd att förklara antalet samarbeten som fanns i 25 stater basåret 
1991.1 enlighet med hypotesen som presenterades i kapitel 1 borde samarbete vara 
vanligare inom EU än utanför. Federalt statsskick och centrum borde också ha 
positiv inverkan på antalet samarbeten enligt den utvidgade förklaringsmodellen. En 
regressionsanalys ger möjlighet att testa hur bra modellen förklarar antalet 
samarbeten. Av de stater som ingår i datamaterialet är det bara Tyskland, Schweiz, 
Österrike, Tjeckoslovakien och Jugoslavien som var federala 1991. Föreställningen 

61 Både Spanien och Portugal är vi sserligen gamla imperienationer, men Portugal har rankats så lågt 
i Ter louws index att det vore missvisande att k lassificera Portugal som centrum-stat. Spanien är däre mot 
den stat i världen som kommer närmast efter den grupp av stater som kallats centrum i indexet varför 
Rokkans klassifikation verkar rimlig. 
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är att det borde finnas bättre möjligheter till gränsöverskridande samarbete i federala 
stater än i enhetstater. Tjeckoslovakien och Jugoslavien genomgick vid den aktuella 
tiden dramatiska samhällsförändringar och kan inte förväntas ha prioriterat 
gränsöverskridande samarbete särskilt högt. En ytterligare hämmande faktor är att 
hela det tidigare östblocket, inklusive Jugoslavien enligt Terlouws index tillhör 
periferin. Som framgår av Tabell 3.6 tycks redan en ytlig betraktelse ge vid handen 
att det är centrumstater och federala stater som är mest involverade i gränsöver
skridande samarbete. 

Tabell 3.6 Beroende och oberoende variabler för att förklara antalet subnationella 
samarbeten 1991 (statlig nivå). 

Antal0 Antal2) Antal* Centrum/ Federal/ EU-medlem 
samarb. samarb. grannstater Periferi Enhetsstat 

Tyskland 53 21 9 Centrum Federal Ja 
Frankrike 29 10 6 Centrum Enhetsstat Ja 
Italien 18 4 4 Centrum Enhetsstat Ja 
Österrike 18 6 7 Centrum Federal Nej6) 

Schweiz 18 6 4 Centrum Federal Nej 
Spanien 17 4 2 Centrum Enhetsstat Ja 
Tjeckoslovakien3) 15 4 5 Periferi Federal Nej 
Danmark 11 3 1 Centrum Enhetsstat Ja 
Polen 10 4 7 Periferi Enhetsstat Nej 
Portugal 10 2 1 Periferi Enhetsstat Ja 
Sverige 10 7 2 Centrum Enhetsstat Nej6) 

Holland 9 7 2 Centrum Enhetsstat Ja 
Grekland 8 1 4 Periferi Enhetsstat Ja 
Jugoslavien4) 6 1 7 Periferi Federal Nej 
Belgien 7 5 4 Centrum Enhetsstat5) Ja 
Finland 7 5 3 Periferi Enhetsstat Nej6) 

Ungern 5 1 7 Periferi Enhetsstat Nej 
Storbritannien 4 2 1 Centrum Enhetsstat Ja 
Albanien 3 0 3 Periferi Enhetsstat Nej 
Norge 3 2 3 Periferi Enhetsstat Nej 
Turkiet 3 1 7 Periferi Enhetsstat Nej 
Bulgarien 2 0 5 Periferi Enhetsstat Nej 
Luxemburg 1 1 3 Centrum Enhetsstat Ja 
Irland 1 1 1 Periferi Enhetsstat Ja 
Rumänien 0 0 5 Periferi Enhetsstat Nej 

Kommentar: 1) Vid definition; 2) Snäv definition; 3) Tjeckoslovakien delades 1992; 4) Jugoslavien 
upplöstes 1991-92; 5) Belgien fick en federal konstitution 1993, 6) Österrike, Finland och Sverige 
blev EU-medlemmar 1994. 
* Avser landgränser. 

Källa: LACE Databas januari 1996. 
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Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Schweiz och Spanien intar tätpositionerna, 
medan Tjeckoslovakien något överraskande följer närmast därefter. Det innebär att 
de stater vars regioner är vanligast förekommande i olika samarbets konstellationer 
i tre fall av fem var EU-stater. De övriga två var båda federala stater, men vid den 
aktuella tidpunkten inte EU-medlemmar - Österrike och Schweiz. 

Överenstämmelsen mellan EU-medlemskap och centrum verkar vara stor även om 
flera centrum-stater stod utanför 1991. Det var Österrike, Sverige och Schweiz, 
varav de två förstnämnda anslöt sig till EU 1995. Samtidigt har de östeuropeiska 
staterna fortsatt att stå utanför. Av EU-medlemmarna 1991 var det bara Portugal och 
Irland som tillhörde periferin, Finland tillkom först 1995. Med facit i hand är det av 
centrum-staterna bara Schweiz som inte anslutit sig till EU. 

En förklaring till att det är västra Europa som dominerar det gränsöverskridande 
samarbetet i Europa är att det har fått möjlighet att utvecklas under större säkerhets
politisk stabilitet och under betydligt längre tid än samarbetena på den iberiska 
halvön, Balkan och östra Europa. I dessa tre perifera delar av Europa har demokra
tiska statsskick utvecklats först under senare år. Idag är det gränsöverskridande 
samarbetet mest frekvent över gränsen mellan Spanien och Portugal. Frekvent 
förekommande är också samarbeten mellan Tyskland och Frankrike; Spanien och 
Frankrike, Tjeckien och Tyskland, Tyskland och Danmark; samt Polen och Tyskland 
(se Tabell 3.7). 

Tabell 3.7 Vanligaste kombinationer av samarbetsgrupperingar fördelade på stater (antal). 

Relation. Antal. 

Spanien - Portugal 10 
Tyskland - Frankrike 7 
Spanien - Frankrike 6 
Tjeckien - Tyskland 6 
Tyskland - Polen 6 
Tyskland - Danmark 6 

Antal samarbeten: 116 

Källa: LACE Databas Januari 1996. 

Modell I 

Flera modeller har testats. I modell I ingår variablerna; antal grannstater, centrum, 
federalt statsskick och EU-medlemskap. Det visar sig som framgår av Tabell 3.8 att 
den konstruerade modellen har stor förklaringskraft (adj. R2 = .64). Störst bidrag till 
modellen gav federalt statsskick. Resultaten visar att EU-medlemskap är en 
institutionell faktor att räkna med oavsett om det är frågan om enhetsstater eller 



86 

federala stater. Båda variablerna är signifikanta, liksom centrum-periferi variabeln. 

Tabell 3.8 Förklaringar av antalet gränsöverskridande samarbeten 1991, Modell I62. 

Variabel: koefficient t-stat. 

Konstant -8,59 -2,24 
Antal grannstater 2,32 3,17 
Centrum 8,55 2,66 
Federalt statsskick 8,87 2,13 
EU-medlemskap 8,81 2,61 

adj. R2 = .64 
N= 25 stater 

Regressionsmodellen visar att stater med federalt statsskick i runda tal har nio fler 
samarbeten än andra. Om en stat var medlem av EU medförde det att antalet 
gränsöverskridande samarbeten också ökade med närmare nio samarbeten. Det 
relativt stora genomslag som federalt statsskick har i modellen är inte lika 
förvånande med vetskap om att Schweiz, Österrike, men framför allt Tyskland 
tillhör de stater som förekommer mest frekvent i samarbetsgrupperingarna. 
Schweiziska och österrikiska regioner medverkade i totalt 18 samarbetsgrupperingar 
var, Tyskland i hela 53. Dessa tre stater och i någon mån Tjeckoslovakien gör 
federalt statsskick till en faktor att räkna med. Österrike och Schweiz bidrar 
samtidigt till att göra effekten av EU-medlemskap mindre än den förmodligen annars 
skulle ha varit. Ingen av staterna var medlemmar av EU 1991. Av enhetsstaterna är 
det bara Frankrike (29), Italien (18), och Spanien (17) som kan mäta sig med det 
antal samarbeten som regioner i federala stater medverkade i. Det är notabelt att alla 
dessa tre stater, inte bara är medlemmar av EU utan både tillhör Europas större stater 
och centrum. 

ModelliI 

Antalet grannstater är ett alltför statscentriskt mått. Genom att ta hänsyn också till 
gränsernas längd fås inte bara ett mer träffsäkert storleksmått. Indexet fångar in 
något av den regionala dimensionen eftersom det kan förmodas finnas ett samband 
mellan gränsernas längd och antalet territoriella indelningar. Det visar sig att EU-
medlemskap får större betydelse om både gränsernas längd och antalet grannstater 
vägs in i modellen som ett indexerat mått på storlek (se Tabell 3.9). Det sker på 
bekostnad av den betydelse som federalt statsskick tillskrevs i den förra modellen. 

62Modell I kan beskrivas som S9\—a+p]Grannar+$2DFederal+p3DCentrum+p4DEU+€ 
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Den modifierade regressionsmodellen har ett något större förklaringsvärde än den 
förra (adj. R2 = .76). Det är bara federalt statsskick som inte längre är signifikant (på 
95 procents nivå). 

Tabell 3.9 Förklaringar av antalet gränsöverskridande samarbeten 1991, Modell II63. 

Variabel: koefficient t-stat. 

Konstant -6,14 -2,64 
Index (antalet grannstater x gränsernas längd) 8,41 5,05 
Centrum 8,04 3,08 
Federalt statsskick 6,47 1,88 
EU-medlemskap 8,88 3,27 

adj. R2 = .76 
N= 25 stater 

Modellili 

Eftersom man kan misstänka att det förekommer dubbelräkning av samarbeten på 
grund av att distinktionen mellan begreppen gränsöverskridande region och 
gränsregion inte är självklar sattes förklaringsmodellen på ytterligare prov. Denna 
gång testades den med strängare krav på att det verkligen är fråga om gränsöver
skridande regioner, det vill säga regioner med gränsöverskridande och gemensamma 
institutioner64. Den snävare tolkningen av samarbete medför att antalet minskar 
drastiskt. Antalet samarbeten är denna gång istället tilltaget i underkant, en 
försiktighetsåtgärd som gör att vi kan uttala oss med större precision, men på basis 
av ett mindre antal samarbeten. Flera samarbeten i datamaterialet har klassificerat 
sig själva som både gränsregioner och gränsöverskridande regioner. Från att ha varit 
116 samarbeten sjunker antalet samarbetsgrupperingar till 42 med den snäva 
definitionen. 

Även med denna tolkning visar det sig att förklaringsmodellen står sig. Två av de 
tre variablerna är fortfarande signifikanta, EU-medlemskap (på 90 procents nivå) 
och centrum (på 95 procents nivå). Federalt statsskick visar sig inte vara signifikant. 
Eftersom modellens förklaringsvärde som helhet står sig (se Tabell 3.10) måste 
slutsatsen bli att den är relativt robust (adj. R2= .67). Tillsammans bildar de tre 
variablerna en stark triangel för att förklara samarbete utan att förta effekt från 
varandra. En kontroll visar att korrelationen mellan centrum och federalt statsskick 

63 Modell II kan skrivas som S91=a+ß {Index+ ß flFederahß3DCentn4m+$fìEU+e 
64 I enkäten som skickades ut 1991 utformad av Viktor von Malchus vid planeringskontoret i Dortmund 

gjordes ett försök att göra en åtskillnad mellan gränsöverskridande regioner och gränsregioner (se Appendix 
IV). 
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är svagare än mellan EU-medlemskap och centrum. Mera väntat är det däremot att 
variabeln federal är svagt negativt korrelerad med EU-medlemskap. Betydelsen av 
federalt statsskick var framför allt en effekt av Tyskland i de två tidigare modellerna. 
Korrelationen mellan variablerna är inte besvärande i något fall65. 

Tabell 3.10 Förklaringar av antalet gränsöverskridande samarbeten 1991, Modell III66. 

Variabel: koefficient t-stat 

Konstant -2,29 -2,15 
Index (antalet grannstater x gränsernas längd) 3,23 4,23 
Centrum 4,11 3,42 
Federalt statsskick 1,13 0,72 
EU-medlemskap 2,48 1,99 

adj. R2 = .67 
N= 25 stater 

Variabeln federalt statsskick är inte längre signifikant i förklaringsmodellen, medan 
centralitet blivit klart viktigare än tidigare. Den anpassade modellens förmåga att 
förklara antalet samarbeten som enskilda stater deltar i framgår av skillnaden mellan 
det förutsagda antalet och det faktiska antalet gränsöverskridande samarbeten 
(Tabell 3.11). 

Ser vi till vaije stat för sig förklarar modellen antalet samarbets-grupperingar med 
varierande precision. Sämst passar modellen in på Tyskland, Finland, Sverige, 
Jugoslavien, Italien Turkiet, Storbritannien och Österrike. Tyska regioner deltog 
ungefär i fem fler samarbeten än vad modellen förutsäger. Finska regioner deltog 
också i närmare fem fler samarbeten än väntat, trots att landet klassificerats som del 
av periferin. Även Sverige, Norge, Holland och aningen överraskande Albanien var 
mer aktiva än förväntat. Finska, norska och svenska regioners aktivitet kan som 
tidigare konstaterats till stor del tillskrivas det nordiska samarbetet som fungerat som 
en impuls för subnationellt samarbete. Finland söker sig medvetet från preferin och 
har sedemera blivit medlemmar av EU liksom Sverige. Den höga aktiviteten i 
Holland och Benelux-området har berörts tidigare. Längs den tysk-holländska 
gränsen finns särskilt gynnsamma förutsättningar för att utveckla bilaterala 
samarbeten. Albaniens aktivitet förefaller mer svårförklarlig, men att det finns en 
betydande makedonsk minoritet i landet kan ha medfört att de öppnare gränserna 
efter 1989 fick till resultat att kontakterna både över gränsen till Grekland och 
Makedonien ökade snabbt efter kommunistregimens fall. 

65 Korrelationen mellan Federalt statskick och EU-medlemskap är n egativ (r= -.28), korrelationen 
mellan Centrum och Federalt statskick är s vag (r=. 16), korrelationen mellan Centrum och EU-medlemskap 
är starkast (r= .44). 

66 Modell III ka n skrivas som S-snäv91 =OL+$lIndex+$2DFederal+$3DCentrum+fi4DEU+e 
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I östra Europa rådde instabila förhållanden 1991. Förekomsten av gränsöver
skridande samarbete i Jugoslavien var inte oväntat långt mindre än vad som 
förutsågs. Samma år bröt krig ut och Jugoslavien delades upp i nya stater. 
Österrikiska, turkiska och italienska regioner deltog i närmare tre samarbeten färre 
än väntat. Österrikes samarbete hämmades fortfarande av att dess gränser mot östra 
Europa dominerar. Turkiets anknytning till västra Europa är inte särskilt förvånande 
svag. Merparten av dess gränser vetter i själva verket mot Asien. Överskattningen 
av Italiens deltagande i samarbete är mera förvånande, men kan bero på inre 
turbulens. Det visade sig i kartläggningen av makroregionerna att Italien var 
involverade i samarbeten med proportionellt fler stater sett i relation till antalet 
samarbetsgrupperingar. Exempelvis Alpen-Adria är ett multilateralt samarbete som 
innehåller regioner från inte mindre än sex stater. Det ger relativt fa samarbeten, men 
desto fler samarbetspartners. 

Tabell 3.11 Skillnaden mellan predicerat och observerat värde i modellen 1991 (siffrorna 
kan tolkas som antal samarbeten). 

Fler samarbeten än predicerat. Residual. 
Tyskland 5,03 
Finland 4,74 
Sverige 3,76 
Holland 2,04 
Norge 1,85 
Albanien 1,60 

Ungefär lika många samarbeten som predicerat: 
Portugal 1,42 
Irland 0,69 
Schweiz 0,66 
Tjeckoslovakien 0,62 
Luxemburg 0,46 
Frankrike 0,10 
Bulgarien - 0,63 
Grekland - 0,75 
Polen - 0,76 
Belgien - 1,09 
Ungern - 1,12 
Danmark - 1,32 
Spanien - 1,48 

Färre samarbeten än predicerat: 
Rumänien - 1,76 
Storbritannien -2,41 
Österrike - 2,60 
Turkiet - 2,65 
Italien - 2,70 
Jugoslavien - 3,72 

Kommentar: Bygger på residualanalys, det vill säga skillnaden mellan det antal gränsöverskridande 
samarbeten som modellen förutsäger och det observerade antalet. 
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Övriga EU-medlemmar (1991) som var involverade i betydligt färre samarbeten än 
modellen förutsäger var Storbritannien och Spanien. En möjlig förklaring är att alla 
tre staterna, med undantag för norra Italien, saknar stark anknytning till någon 
makroregion utan att därför vara delar av periferin. Av de östeuropeiska staterna är 
det förutom Albanien, Tjeckoslovakien som varit snabbast med att bygga upp 
gränsöverskridande samarbete. I det senare fallet rör det sig mest om samarbeten 
mellan tjeckiska och tyska regioner. Förmodligen öppnar sig i framtiden möjligheter 
för att både Tjeckien och Polen beviljas inträde i EU. Deras anknytning till väst är 
ungefär lika stark mätt i antal samarbeten. När det gäller Ungern och Slovakien 
borde man också kunna förvänta sig en stark tillväxt av samarbeten. Särskilt 
Ungerns deltagande är anmärkningsvärt lågt med tanke på dess centrala geografiska 
läge i Europa och de många grannstaterna. Samma sak gäller Österrike. 

För Greklands vidkommande är det såsom anförts tidigare visserligen ett 
handikapp för framväxten av samarbete att landet inte har någon gemensam 
landgräns med något annat EU-land. Detta kompenseras i modellen av att Grekland 
är både perifert, har relativt få grannstater och inte har en så lång landgräns i 
förhållande till sin extremt långa sjögräns. Modellen passar förvånande väl in på 
Grekland. 

Det relativt stora antal samarbeten som Portugal är involverat i ser mera ut att ha 
att göra med EU:s satsningar via regional- och strukturfonderna längs gränsen mot 
Spanien än något annat. Det gäller i någon mån även gränsen mellan Frankrike och 
Spanien. Tyskland framstår ur alla aspekter som landet i mitten och dess roll som 
länk gentemot östra Europa har förstärkts ytterligare sedan omvandlingen i östra 
Europa. Ingen stat har fler grannstater än Tyskland (9). Tyskland intar därtill 
tillsammans med Frankrike den centrala rollen i EU-samarbetet. Tyska regioner är 
viktigaste samarbetspartner för regioner i alla dess grannstater utom Belgien. 
Tyskland är därtill en federal stat, i likhet med sina båda helt eller delvis tysktalande 
grannar, Schweiz och Österrike. Mellan dessa tre stater finns inga språkliga barriärer 
att tala om och de legalt-administrativa barriärerna förefaller vara låga. Tyskland 
bygger nu upp liknande samarbetsstrukturer som tidigare prövats längs dess västra 
gränser. 

Modell IV 

Det faktiska antalet samarbeten i Europa torde ha ökat efter 1991, tvärsnittsanaly
sens basår. Omvälvningarna i östra Europa har inte bara gett upphov till nya stater 
utan också en dramatisk ökning av antalet gränsöverskridande samarbeten. Som 
framgår av Europa-kartan ritad utifrån vad som framkommit i samband med LACE-
projektet har det skett ett rejält tillskott efter 1991. Då hade omvälvningarna i östra 
Europa bara just börjat. Allt tyder på att ökningen efter 1989 har fortsatt så att nu i 
det närmaste alla gränser i Europa täcks av olika former av samarbeten. (Figur 3.2). 
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Figur 3.2 
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Illustrationen baserad på Viktor von Malchus' idé, LACE-projektet 1995. 



92 

Det rör sig enligt Viktor von Malchus67 om 108 samarbeten. De finns i totalt 35 
stater istället för som tidigare 25 stater. Även när det gäller att förklara 
Europa-kartans utseende visar sig den förklaringsmodell som använts stå sig väl 
(adj. R2 = .68). Testen genomfördes denna gång på basis av 30 stater. Det beror på 
att stater som inte täcktes av datamaterialet från 1991 inte tagits med den här gången 
heller68. Däremot finns nytillkomna stater som uppstått ur söndrade statsbildningar 
utanför före detta Sovjetunionen med, det vill säga Slovenien, Makedonien, 
Bosnien-Herzegovina, Serbien-Montenegro samt Tjeckien och Slovakien. 

I Tabell 3.12 bekräftas ännu en gång att federalt statsskick inte alls är statistiskt 
signifikant. Betydelsen av att tillhöra centrum ökar avsevärt på bekostnad av federalt 
statsskick i Modell IV. Den dramatiska ökningen av antalet samarbeten i framför allt 
östra Europa gör dock inte att effekten av EU-medlemskap har försvagats. 
Sambandet har snarare förstärkts något. Centralitet har blivit avsevärt viktigare, 
liksom storleksindex. Resultatet av skattningen av antalet samarbeten i början av 
1995 vittnar, med reservation för att siffrorna är behäftade med osäkerhet, om att EU 
och demokratiseringen i öst på kort tid givit en rejäl impuls till ökat gränsöver
skridande samarbete i östra Europa utan att någon av dessa stater ännu blivit 
EU-medlemmar. 

Tabell 3.12 Förklaring av antalet skattade samarbeten enligt den nya Europa-kartan 1995, 
Modell IV69. 

Variabel. koefficient t-stat. 

Konstant - 1,08 -0,79 
Index (antalet grannstater x gränsernas längd) 5,36 4,91 
Centrum 6,69 3,11 
Federalt statsskick -2,31 -0,85 
EU-medlemskap 3,69 2,00 

adj. R2 = .68 
N= 30 stater 

Källa\ LACE-projektet 1995. 

Vi har ovan testat fyra olika modeller. Sambandet mellan antal samarbeten och 
centralitet och mellan antal samarbeten och EU-medlemskap har visat sig vara 
robust även om siffrorna är behäftade med osäkerhet, men inte federalt statsskick. 
Förklaringsmodellen står sig förhållandevis bra. 

67 Genomgång med Viktor von Malchus i Gronau, den 20/3 1995. 
68 Till de stater som räknats bort från von Malchus karta hör Island, det tidigare Sovjetunionen; 

Ryssland/ Vitryssland, Estland, Litauen, Lettland och Ukraina. 

69 Modell IV kan skrivas som S95 =a+$lIndex$2DFederal+ßiDCentrum+ß4DEU+£ 
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Institutionaliseringens former 

Ytterligare värdefull information erhålls genom att klassificera samarbeten utifrån 
rättslig status. Intresset riktas därför mot regioner som har juridisk form. Det 
informella samarbete som förekommer är svårare att bilda sig en uppfattning om. 
Gränsöverskridande organisering över en eller flera statsgränser upprättas antingen 
under privat rätt; till exempel stiftelser, förbund eller bolag, eller under offentlig rätt; 
genom upprättande av särskilda planeringskommittéer, kommissioner eller organ 
med någon form av politisk representation. 

För tillkomsten av offentligrättsliga organisationsformer är det ofrånkomligt att 
stater spelar en avgörande roll. Det har varit svårt att upprätta gränsöverskridande 
subnationella organ som vilar på offentligrättslig grund utan centrala regeringars 
aktiva medverkan. För att åstadkomma sådana behövs samverkan mellan myndig
heter på flera politiskt-administrativa nivåer. Å andra sidan kan och uppmuntras 
många gånger gränsregionerna att själva skapa effektiva gränsöverskridande 
strukturer, "oavsett om internationella fördrag existerar eller inte" (Gabbe 1991:6). 
Sådana samarbetsformer är förmodligen allra vanligast och behöver inte ha något 
stöd i avtal. 

Europarådet har som redan konstaterats utarbetat modeller för hur gränsöver
skridande samarbete kan fås att vila på offentligrättslig grund, men de går inte utan 
vidare att överföra till nationell rätt. Även om berörda stater skulle ha ratificerat 
konventioner om samarbete krävs att undertecknandet får sin motsvarighet i 
mellanstatliga, antingen bilaterala eller multilaterala avtal (Hocking 1993). Valet av 
nivå för samarbete - lokal, regional eller nationell, är beroende av tre faktorer: 
problemens natur, de administrativa befogenheterna i de involverade staterna och 
tillgängliga källor för finansiering (Dupuy 1982:55). Figur 3:3 är en typologi som 
visar utfallsramen i fråga om på vilken nivå, statlig eller subnationell, som ett 
samarbete har sitt ursprung och antalet stater som är berörda. Samarbetena betecknas 
antingen som unilaterala, bilaterala eller multilaterala. 

Figur 3.3 Institutionella former av gränssamarbete. 

Offentligrättslig nivå och rättslig grund för gränsöverskridande samarbete 

Antal stater Statlig reglering Typ av subnationellt samarbete 

Unilateral Konstitution Gränsregionalt samarbete eller 
gränsöverskridande samarbete 
utan mellanstatligt avtal 

Bilateralt Fördrag/avtal Gränsöverskridande samarbete med stöd 
i mellanstatligt avtal 

Multilateralt Överstatliga juridiska Gränsöverskridande regionbegrepp 
principer 
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Samarbetenas organisation 

EU: s självständiga inverkan på valet av rättslig organisationsform framstår som 
svag. Valet av organisationsform förefaller vara mer beroende av författning och om 
det finns mellanstatliga avtal eller inte. Samarbetsformerna i Norden illustrerar detta 
förhållande. De vilar i flera fall på offentligrättslig grund, är företrädelsevis 
initierade på statlig, inte subnationell nivå. De uppkom före 1994 och kan därför inte 
rimligen förklaras av EU. Bilaterala statliga avtal bidrar till att underlätta 
subnationellt samarbete. Samarbeten mellan regioner har till exempel utvecklats 
mellan Tyskland/Holland, Belgien/Tyskland, Tyskland/Frankrike/ Luxemburg, 
Tyskland/Frankrike/Schweiz och Tyskland/Schweiz under överinseende av 
gränsöverskridande statliga planeringskommissioner70. Sådana avtal visar att det 
finns en välvillig inställning till subnationellt samarbete från centrala regeringars 
sida. 

Genom mellanstatliga avtal hade totalt 17 mellanstatliga kommissioner upprättats 
i början av 1995, dels i form av multilateralt samarbete, inom Benelux-unionen, 
Östersjösamarbetet och Nordiska ministerrådet, dels genom bilaterala planerings-
och regeringskommittéer. 

Följande kommittéer har noterats i samband med LACE-projektet: 
- Tyskland - Holland 
- Belgien - Tyskland 
- Tyskland - Frankrike - Luxemburg 
- Saar (Tyskland) - Luxemburg - Lorraine (Frankrike) 
- Tyskland - Frankrike - Schweiz 
- Tyskland - Schweiz 
- Tyskland - Österrike 
- Tyskland - Polen 
- Slovakien - Österrike 
- Österrike - Ungern 
- Österrike - Italien 
- Bulgarien - Grekland 
- Polen - Vitryssland 
- Finland - Ryssland 

Två slutsatser kan dras beträffande tillkomsten av dessa organ. De har båda med 
statliga regleringars tveeggade natur att göra. Samtidigt som de uppmuntrar till 
utvidgat gränssamarbete är de också ett uttryck för behovet av mer reglerade 
relationer mellan politiskt-administrativa nivåer. Bristen på politisk insyn och 
deltagande gör att det finns skäl att upprätta statliga fördrag ur demokratisk 

70 Ett undantag är planeringskommissionen mellan Saar/Lorraine/Luxembourg som klassificerats som 
regional. 
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synvinkel eftersom offentlig rätt skapar bättre möjligheter till insyn och kontroll. 
Särskilt långtgående på detta område är det bilaterala avtal som 1991 ingicks 

mellan Förbundsrepubliken Tyskland, delstaterna Niedersachsen och Nordrhein-
Westfalen å ena sidan, och kungadömet Nederländerna å den andra. Det bäddar för 
organiserat samarbete mellan subnationella enheter genom att underlätta för 
gränsöverskridande avtal under offentlig rätt och upprättande av gemensamma 
kommunala samarbetsorgan, i praktiken kommunala förbund. Subnationella myndig
heter far genom avtalet möjligheter att etablera gemensamma funktioner som om det 
gällde angelägenheter under nationell lagstiftning. Kommunala samarbetsorgan 
tillåts dock fortfarande inte utöva verkställande makt gentemot tredje part via vare 
sig rättsliga eller administrativa åtgärder. 

Två viktiga hinder för bildandet av gränsöverskridande offentligrättsliga organ 
kvarstår. För det första är gränsöverskridande institutioner beroende av att det finns 
stöd i mellanstatliga avtal och fördrag. För det andra måste ett gränsöverskridande 
samarbete ha sitt juridiska ursprung i ett lands nationella lagstiftning för att få 
offentligrättslig status (Dupuy 1982, Gabbe, von Malchus & Broos 1990:3). Denna 
princip kallas loi unique. Inrättandet av offentligrättsligt samarbete på subnationell 
nivå riskerar annars att skapa överstatliga organ som gör anspråk på territoriell 
exklusivitet. Lösningen på dilemmat ligger i att utveckla något slags gränsöver
skridande regionbegrepp med juridiskt erkännande på båda sidor om en gräns utan 
att samarbetet får överstatlig karaktär. Gränsöverskridande regioner måste ha sitt 
rättsliga ursprung på båda sidor om en statsgräns. I ett tilläggsprotokoll71 till 
Europarådets ramkonvention heter det att beslut som fattas inom ramen för ett 
gränsöverskridande avtal skall implementeras av subnationella myndigheter i 
enlighet med nationell lagstiftning (art. 2). Gränsöverskridande organ tillåts inte 
vidta åtgärder som är allmängiltiga eller påverkar individuella fri- och rättigheter. 
De har heller inte någon beskattningsrätt (art. 4). Däremot finns det inget som 
hindrar att de tar ut serviceavgifter av olika slag. 

Avtalsreglering skapar bättre förutsättningar för samarbete genom att sänka 
transaktionskostnaderna. De inkluderar kostnader för information, förhandlingar och 
verkställande, så väl som alternativ-kostnaden för den tid som går åt till dessa 
aktiviteter och som kunnat användas på annat sätt (North 1984, Powell & Di Maggio 
1991). Avtal mellan stater har kapacitet att ersätta en stor mängd överenskommelser 
och kontrakt och bidrar till att skapa en gynnsam institutionell ram för samarbete. 
Samtidigt riskerar offentligrättslig status att skapa större tröghet och leda till mindre 
öppenhet inför nya medlemmar. 

Offentligrättslig status, till skillnad från privaträttslig, återspeglar en ojämlik 
situation genom att förutsätta en överordnad och en underordnad part. Den 
privaträttsliga formen jämställer parterna åtminstone formellt. Privat rätt reglerar 

71 Council of Europe, "Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co
operation between Territorial Communities or Authorities", Eu ropean Treaty Series/ 159, Strasbourg, 1995. 
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relationerna mellan parter som i princip är jämlika (Kelsen 1945:204-205). I bolags-
och stiftelseform eller via handelskamrarnas organisation är möjligheterna friare, 
men då äger det gränsöverskridande samarbetet rum inom ramen för privat rätt, 
praktiskt taget utan medborgarinsyn och med största sannolikhet med sämre access 
till offentliga beslutsorgan som resultat. 

Av svaren i enkäten framgår att företrädare för subnationella samarbeten i endast 
4 av 16 fall verkade under offentlig rätt, övriga verkade under privat rätt eller i vad 
de själva angav som blandformer. De gränsöverskridande samarbeten som ansåg sig 
ha sin bas på statlig nivå var sammanlagt fler än de som identifierade sin bas som 
subnationell (se Tabell 3:13). 

Tabell 3.13 Förhållandet mellan politiskt-administrativ nivå och rättslig status i sam
arbeten. 

Politisk-administrativ nivå 

Nationell Subnationell 
(lokal eller regional) 

Typ av avtal 
Privat 

Offentlig 

9 

14 

= 23 

12 

4 

- 16 

= 21 

=  1 8  

Antal samarbeten: 39 

Källa: LACE Databas, december 1995. 

Man bör på basis av detta material inte dra alltför långtgående slutsatser om vilka 
samarbeten som är initierade nedifrån respektive uppifrån. Ännu mer orimligt vore 
det att hävda att det ena eller det andra ur någon synvinkel skulle vara bättre eller 
sämre än det andra. Många samarbeten befinner sig i en gråzon mellan privat och 
offentligt, subnationellt och mellanstatligt. Den viktigaste slutsatsen är att 
samarbeten som är subnationella, det vill säga lokala eller regionala, inte torde få 
gränsöverskridande offentligrättslig status utan att det finns något stöd för det i 
mellanstatliga avtal. 

I behandlingen av gränssamarbeten framhävs ofta fördelarna med underifrån 
initierade samarbeten eftersom dessa bättre anses kunna knyta an till lokala behov 
(Gabbe 1991, Mestre 1992, Jerneck 1993:248, Veggeland 1994:107, vonMalchus 
1975, Östhol 1993). Lokalt och regionalt initierade samarbeten förutsätts vara 
definierade utifrån subnationella intressen i syfte att reducera legala, administrativa 
och politiska barriärer vid en statsgräns. Bedömningen är att de tillkommit för att 
sänka transaktionskostnaderna vid statsgränser. Analysen ger en signal om att 
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institutionalisering är en långt mer komplicerad process än så. Det är knappast 
fruktbart att hänvisa till aktörer på en enda institutionell nivå som avgörande för att 
det uppstår ett gränsöverskridande samarbete, än mindre för att beskriva dess 
organisatoriska form eller innehåll. Det är snarare samspelet mellan aktörer på olika 
nivåer som skapar gynnsamma förutsättningar för samarbete. 

Transaktionskostnaderna är rimligen högre om de juridiska och institutionella 
barriärerna för att upprätta gränsöverskridande samarbete är höga. De statliga 
instrumenten för att sänka transaktionskostnader är långt mer verkningsfulla än de 
möjligheter som finns på underordnade politiskt-aministrativa nivåer. Stater ingår 
fördrag och bilaterala överenskommelser, kan förändra lagstiftning, eller under
teckna multilaterala resolutioner och konventioner för att befrämja gränsöverskri
dande på alla nivåer. Även om dessa inte är direkt tillämpbara ger de upphov till 
allmängiltiga ramar för samarbete, skapandet av en transnationell regim. 

Vad som kan anföras som en brist när det gäller subnationella initiativ är att de 
är utan tydlig förankring och i regel saknar offentligrättslig status. Detta medför att 
samarbetsorgan har påtagliga brister i fråga om demokratisk förankring och 
öppenhet och därtill ofta verkar i en för liten skala för att komma något större antal 
medborgare till del. Centrala regeringar brukar å sin sida hävda att den nationella 
enhetligheten och likabehandlingen undermineras när gränsöverskridande initiativ 
från exempelvis lokala- och regionala myndigheter, handelskamrar och miljögrupper 
institutionaliseras (Duchacek 1984, Dupuy 1982:50). Multilaterala organisationer 
som Europarådet, Nordiska ministerrådet och den ekonomiska unionen Benelux, 
men framför allt EU, har goda möjligheter att påverka betingelserna för gränsöver
skridande samarbete.72 Trots multilaterala organisationers intresse för gränsöverskri
dande aktiviteter finns ännu ingen överstatlig juridisk form för samarbete. 

För att förklara EU:s betydelse för gränsöverskridande samarbete är det 
nödvändigt att på ett mer genomträngande sätt analysera dess roll, inte bara för 
benägenheten att samarbeta utan också de möjligheter EU öppnar för regionbildning, 
trots att det inte finns några överstatliga juridiska regler. Analysen i det här kapitlet 
har visat att EU-medlemskap är en pådrivande faktor bakom uppkomsten av 
gränsöverskridande samarbete. I nästa kapitel skall sambandet analyseras närmare 
i ett flernivåperspektiv som preciserar de territoriella konsekvenserna av EU: s policy 
inom regional- och strukturpolitikens ram. 

72 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) uppmärksammade relativt tidigt 
behovet av gränsöverskridande lösningar på subnationell nivå, särskilt på miljöområdet. Organisationen 
utfärdade rekommendationer för gränsöverskridande samarbete redan 1978 (OECD, Environment Protection 
in Frontier Regions, 1979). 



EU:s regionalpolitik, integration 
och regionbildning 

I det här kapitlet skall EU:s regional- och strukturpolitik analyseras. Särskilt dess 
inverkan på förutsättningarna för gränsöverskridande regionbildning. EU:s 
regionalpolitik har skiftande innebörder. Den framstår på en gång som del av den 
allmänna strukturpolitiken, instrument för omfördelning mellan stater och regioner, 
och ett sätt att förstärka subnationella institutioner. Under de 20 år som EU:s 
regional- och strukturpolitik funnits har europeisk integration varit det över
gripande målet (Cheshire et al. 1991, Rhodes 1974). De relationer som upprättats 
i samband med implementeringen av EU:s regional- och strukturpolitik kan med 
fördel studeras som mer eller mindre formaliserade policy-nätverk1. Nationella och 
subnationella aktörer berörs av EU:s initiativ inom ramarna för ett policy-nätverk 
(Anderson, J. 1992:417). De viktigaste institutionella aktörerna är EU-kommis-
sionen, staterna och subnationella politiskt-administrativa enheter av olika slag. 
Aktörerna bidrar var och en på sitt sätt till att utforma EU:s regionalpolitik. 

Tre olika typer av institutionella relationer förutsätts påverka utformningen 
(Armstrong 1995:51). 1) Förhållandet mellan europeisk integration och regional
politik. Det är inte självklart att EU:s regionalpolitik befrämjar europeisk 
integration genom omfördelning mellan regioner, 2) Regionalpolitikens inverkan 
på samspelet mellan olika politiskt-administrativa nivåer. Det vill säga det sätt på 
vilket EU:s regionalpolitik påverkar subnationella myndigheters handlings
utrymme, 3) De subnationella institutionernas förhållande till regionalpolitikens 
utformning. Det vill säga vilken roll subnationella institutioner spelar för den 
slutliga utformningen av EU:s regionalpolitik. 

1 EU:s regionalpolitik har tidigare betraktats som en del av ett policy-nätverk av bland andra Anderson, 
J. ( 1992), Marin & Mayntz (1991) och Marks (1993). 
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Utsikter till sammansmältning inom Europeiska unionen 

En lång rad stater saknar direkta uttryck för regionalism i traditionell mening 
(Rokkan & Urwin 1983, 1982). Däremot finns det mätbara socio-ekonomiska 
skillnader i hela Europa - disparities, som utgör ett påtagligt hinder för politisk 
integration. Olika former av heterogenitet är till nackdel för möjligheterna till 
politisk sammansmältning. Är heterogeniteten stor kan det vara en fördel att låta 
den få sin motsvarighet i politiska gränser eftersom det som splittrar annars 
riskerar att framträda tydligare än det som förenar. Stater har å andra sidan visat 
sig ha en anmärkningsvärd förmåga att framgångsrikt institutionalisera etniska, 
kulturella, och socio-ekonomiska olikheter inom sina gränser. Regionalisering är 
ett sätt för centrala beslutsfattare att komma till rätta med separatism, irredentism 
såväl som spirande regionalism. 

Förekomsten av socio-ekonomiska skillnader inom stater är en indikation på att 
den nationella standardisering som Lipset & Rokkan (1967) talade om är långt 
ifrån avslutad. De regionala skillnaderna i ekonomisk utvecklingsnivå fortsätter att 
vara större än skillnaderna mellan stater (Albrechts et al. 1989, Amin & Thrift 
1995, Cheshire & Hay 1989, ). En intensiv debatt förs om den europeiska integra
tionen bidrar till att vidga de socio-ekonomiska klyftorna, skapar divergens, eller 
minskar dem, leder till konvergens ( t.ex. Keating 1995, Leonardi 1993b, 1995, 
Molle, van Holst & Smit 1980, Vanhove & Klaassen 1987, Padoa-Schioppa et al. 
1987). 

Att skillnader i levnadsnivå inte negligeras inom EU visar den betydelse som 
strukturfonderna har fått sedan 1975 och Sammanhållningsfonden fatt efter 1993 
("cohesion fund'). Målsättningarna är i lika stor utsträckning politiska som 
ekonomiska. Förutom att utjämna socio-ekonomiska skillnader handlar det om att 
vinna större gehör för integrationstanken i områden som har svårt att se de 
omedelbara fördelarna med EU-medlemskap. En övergripande målsättning är att 
åstadkomma en harmonisk utveckling inom gemenskapen. Med sammanhållning 
menas med EU:s egen definition att "sträva efter att minska klyftorna mellan de 
olika regionerna och att utveckla de mindre gynnade områdena, inklusive 
landsbygdsområdena" (Utrikesdepartementets handelsavdelning, Maastricht-för-
draget, artikel 130a, 1993). För att mäta hur stora de socio-ekonomiska olikheterna 
är används olika mått på ekonomisk utveckling, vanligen bruttonationalprodukt 
eller ett mått på köpkraft per capita , PPS ("Purchasing Power Standards") som 
EU-kommissionen använt sig av sedan början av 1980-talet för att kunna bilda sig 
en uppfattning om variationer i levnadsvillkor (Leonardi 1995b:86). 

Det är ingalunda självklart vilken enhet som är den relevanta för statistiska 
mätningar. Erfarenheterna visar att de regionala skillnaderna ökar ju mindre 
analysenheter man använder. Mäts de regionala skillnaderna med utgångspunkt 
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från NUTS II eller NUTS III resulterar det i större variationer än om 
jämförelserna görs med utgångspunkt i data på NUTS I- nivån (Leonardi 1995). 
Utsikterna för integration i betydelsen sammansmältning framstår därför som 
sämre på subnationell nivå än på mellanstatlig på grund av att den nationella 
integrationen ännu inte är fullbordad och att de subnationella enheternas befogen
heter och storlek varierar så mycket. 

Det förefaller vara en lättare uppgift att åstadkomma integration mellan 
geografiskt närbelägna regioner med gemensam gräns än att ta på sig uppgiften 
att reducera de socio-ekonomiska skillnaderna i de upp till tusen politiskt-
administrativa enheter som finns på den lokala nivån (det fanns 1.039 enheter på 
NUTS III-nivån 1994). Mot bakgrund av de begränsade resurser som medlems
staterna är beredda att avsätta till gemensam regionalpolitik är det rimligt att 
utjämningen av regionala skillnader företrädesvis fortsätter att vara en nationell 
angelägenhet. Omfattningen på EU:s insatser kan inte jämföras med de som görs 
i de stater som har en utvecklad regionalpolitik; EU:s budget utgör bara c:a tre 
procent av de nationella budgetarnas storlek i Europa. Proportionellt står fa 
tjänstemän till förfogande. Befogenheterna att fatta beslut är i jämförelse med 
nationella regeringar och parlament begränsade (Molle & Cappelin 1988:17). 

Även om de ekonomiska skillnaderna mellan stater är mindre än mellan 
regioner betyder det inte att de regionala variationerna inom EU kan ignoreras. 
Både sammanhållningsfondens och strukturfondernas ökade resurser vittnar om att 
det ansetts vara angeläget att det sker någon form av utjämning. Enskilda stater 
har rimligen inget emot att EU-kommissionen tar på sig en del av kostnads
ansvaret för regionalpolitik. Det är ifråga om att uppmuntra transnationella 
aktiviteter som EU har en unik roll att spela, inte genom storleken på de 
finansiella resurserna. Efterhand har det gränsöverskridande samarbetet som aldrig 
spelat någon särskilt stor roll inom nationell regionalpolitik ägnats allt större 
uppmärksamhet. Att åstadkomma utjämning i mindre skala genom ökad gränsöver
skridande regional integration framstår som påvisades i kapitel 3 som ett sätt att 
åstadkomma politisk integration. 

De mellanregionala skillnaderna mellan geografiskt närbelägna områden borde 
vara mindre i jämförelse med de mellanregionala skillnaderna generellt i Europa. 
På samma sätt som EU:s regionalpolitik ställer krav på att stater både avsätter 
finansiella resurser och överlåter vissa befogenheter till ett överstatlig organ, EU-
kommissionen, ställer gränsöverskridande regionalisering krav på att subnationellt 
samarbete ges legala och finansiella möjligheter att utvecklas. De gränser där det 
är svårt att åstadkomma gränsöverskridande samarbete pekar på de hinder som 
finns för europeisk integration som helhet. Lösningen har hittills varit att de 
fonder som finns avsatta för att utveckla gränsöverskridande samarbete främst 
kommit till genom EU-kommissionens relativt begränsade möjligheter till 
gemenskapsinitiativ. 
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EU:s regionalpolitik 

Den inriktning som EU:s regionalpolitik har skiljer sig vid en ytlig betraktelse inte 
på något avgörande sätt från utvecklade former av nationell regionalpolitik. 
Kompensation, fördelning och självgenererad (endogen) regional utveckling är 
målsättningar som förknippas även med EU:s regionalpolitik (Molle & Cappelin 
1988, Mellor & Copperthwaite 1990). Omfördelning är ett traditionellt mål för 
nationell regionalpolitik som EU har övertagit. Argumenten för omfördelning 
skiftar2. Det beror på resultatet av mellanstatliga förhandlingar hur stor den är. 
Sido-betalningar eller "policy-packages"3 är termer som fatt ge namn åt de 
paketlösningar som kommer till stånd efter förhandlingar mellan stater. De ger i 
regel någon form av kompensation till enskilda medlemsstater. 

Att stärka de regionala institutionerna genom att förbättra förutsättningarna för 
gränsöverskridande samarbete har inte varit det primära målet för nationell 
regionalpolitik. Fokuseringen på regionala institutioner i samband med regional
politik har vuxit fram successivt med den ökade betoningen på endogen utveckling 
(Armstrong 1995, Molle & Cappelin 1988:193) och programstyrning. Sats
ningarnas storlek är beroende av att det finns egna resurser att skjuta till på 
regional nivå4. Det finns uppenbara fördelar med att ha en administrativ apparat 
för regionalpolitik så nära de som berörs som möjligt. Användandet av begrepp 
som 'regionalism' och 'regionernas Europa' har ett nära samband med ett förstärkt 
administrativt maskineri på subnationell nivå. Innebörden i denna förstärkning 
preciseras dock sällan närmare (Rhodes 1974:112-113). 

Ett policy-nätverk växer fram kring ett mer eller mindre starkt gemensamt 
resursberoende5 som för samman aktörer med sinsemellan mycket varierande 
befogenheter och ansvarsområden. Medlemmarna i ett policy-nätverk förväntar sig 
ömsesidiga fördelar och förmåner (Wilks & Wright 1987:305). Det policy-nätverk 
som omger EU:s regionalpolitik sträcker sig inte bara över politiska gränser. Det 
upprättar samtidigt relationer mellan en stor mängd etablerade institutioner på 
olika nivåer6. Både i fråga om att fatta beslut och att genomföra dem är politiska 

2 Både effektivitet och utjämning är arg ument för regionalpolitik (jfr. med engelskans efficiency och 
equity). 

3 Sido-betalningar sker antingen i form av ekonomisk kompensation eller tillmötesgående av enskilda 
staters krav på innehållsliga förändringar i n ågon riktning. Det resulterar i så kallade policy-packages. 

4 Regionala resurser är till exempel arbetskraft, know-how, sektoriell specialisering, social struktur, och 
miljö. 

5 Policy-nätverk knyts samman av olika typer av resursberoende. D et kan vara makt, pengar, legitimitet, 
information, och organisation (Rhodes 1988). 

6 Transnationella relationer är i högsta grad interaktiva. Det är frå gan om relationer med minst en aktör 
som inte representerar någon central regering eller mellanstatlig organisation. Denna aktör interagerar 
antingen med internationella partners eller med andra enheter - statliga eller privata - verksamma i andra 
samhällen än det egna ( Gidlund & Jerneck 1992, Keohane & Nye 1971). 
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beslutsfattare beroende av både privata och offentliga aktörer7. 
När antalet gränsöverskridande aktörer växer minskar de statliga kontroll

möjligheterna. Det uppstår en spänning mellan de horisontella nätverk som 
upprättas och den exklusiva kontrollen över territoriet, extern respektive intern 
suveränitet (Gidlund 1990:123-124). EU är en typ av organisation som hamnar i 
gråzonen mellan utrikes- och inrikespolitik8. Policyperspektivet luckrar upp det 
strikta nivåtänkande som på formella grunder gör en åtskillnad mellan sub-
nationell, nationell och överstatlig nivå. Interaktion sker mellan en mångfald 
aktörer som på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Nationell och 
subnationell politik har under senare år kopplats ihop i olika institutionella 
perspektiv; studier av territoriell politik inom stater (Dente & Kjellberg 1988, 
Mény 1984, Page & Goldsmith 1987, Rhodes & Wright 1987, Rousseau & Zariski 
1987, Tarrow, Katzenstein & Graziano 1978), studier av federationer; (Burgess 
1989, Burgess & Gagnon 1993, Jeffrey & Sturm 1993) och studier av centrum
periferi relationer (Mény & Wright 1985, Rokkan & Urwin 1983). 

Policy-nätverksperspektivet överbryggar åtskillnaden mellan inrikes- och 
utrikespolitik och ger möjlighet att dra slutsatser om hur flernivåstyre i praktiken 
går till. Subnationella administrativa enheter samspelar på olika sätt med den 
överstatliga nivån inom EU. Nackdelen med att studera enskilda regioner är att 
generaliserbarheten går förlorad.9 Många författare har konstaterat att integrations
processen gett upphov till, dels centralisering genom en förstärkning av den 
överstatliga nivån, dels en attack på nationalstater underifrån som en följd av att 
de statliga styrinstrumenten successivt har försvagats (t.ex. Eländer & Montin 
1992, Gidlund 1993, Keating 1993, Kellas 1991). Den pågående processen kan 
inte nonchaleras. Vad vi ser kan mycket väl visa sig vara början till en ny 
ansvarsfördelning mellan skilda nivåer för kollektivt beslutsfattande10. 

7 Denna blandning av privat och offentligt, mellan exekutiva offentliga organ och det övriga samhället 
är kännetecknande för vad Hull & Hjern (1983) kallar biandekonomi. 

8 Utrikes- och inrikespolitik har under senare år ko pplats samman i o lika typer av policy-analyser (t.ex. 
Evans, Jacobson & Putnam 1993, Moravcsik 1991, Putnam 1988, Rosenau 1969, Scharpf 1993). 

9 Studier har t ill exempel gjorts av Emilia-Romagna (Leonardi & Nanetti 1990), Wales (Keating & 
Jones 1991) Skottland (Mazey & Mitchell 1993) och tyska delstater (Hrbek 1986, Hrbek & Weyand 1994, 
Jeffrey & Savigear 1991). 

10 Dahl (1989) frågar sig om vi står inför en omvandling, karaktäriserad av en övergång från national
staten som viktigaste enhet för beslutsfattande till någon form av transnationell styrelseform, kanske en 
federativ form, när han diskuterar demokratins framtidsutsikter (Eklund & Östhol 1991). 
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Regionalpolitik som kompensation till stater 

Det specifika med regionalpolitik gentemot andra politikområden är att den är 
uttalat rumslig. Att regionalpolitik kommer till som ett särskilt politikområde är 
en följd av att tillräckligt många politiker från olika geografiska områden upplever 
likartade problem (Back & Eriksson 1988:272). Det må gälla landsändar eller hela 
stater. Under 1970-talet utvecklades instrument for att föra nationell regionalpolitik 
i flertalet länder i västra Europa. Ambitionen var att utjämna regionala skillnader 
i l evnadsvillkor, men också skapa likartade förutsättningar för ekonomisk utveck
ling. Att skapa jämbördiga villkor mellan landsdelar är inte detsamma som att 
eliminera regionala skillnader. 

Regionalpolitiken inom EU hade länge inga omfördelade eller kompenserande 
ambitioner utan framställdes som ämnad att uppmuntra till en så produktiv 
användning av resurser som möjligt. Det skulle uppnås med hjälp av fri rörlighet 
för arbete, kapital, tjänster och varor (Molle & Cappelin 1988). Efterhand har 
kraven på kompensation vuxit sig starkare. Utbyggnaden av olika former av 
strukturpolitiskt stöd inom EU kan sättas i samband med att stater velat ha 
kompensation för att de anslutit sig till en gemensam marknad (Marks 1992). 

Regional- och strukturpolitiken inom EU tillkom 1975 (Wallace 1977:312). 
Altiero Spinelli, en av arkitekterna bakom det som skulle bli Enhetsakten 1987, 
ansåg tidigt att regionalpolitiken måste utvecklas i takt med framväxten av en 
ekonomisk och monetär union (Spinelli 1972:120). Detta för att motverka 
förväntade koncentrationstendenser. Vid ett toppmöte i Paris 1972 beslutades att 
den regionala utvecklingsfonden (ERDF) skulle inrättas. Det är fortfarande den 
viktigaste källan till finansieringen av EU:s regionalpolitik (Nugent 1993). 

De så kallade strukturfonderna av vilka den regionala utvecklingsfonden är en 
har kontinuerligt fatt utökade resurser. Fonderna är numera uppdelade på tre; 
förutom den regionala utvecklingsfonden (ERDF), den sociala fonden (ESF) och 
en sektion av jordbruksgarantifonden EAGGF (European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund). Därutöver finns den europeiska investeringsbanken (EIB) 
som ger långfristiga lån till förmånlig ränta. Av dessa medel fanns bara 
investeringsbanken med redan i Rom-traktaten. ERDF, ESF, EAGGF och EIB 
utgör tillsammans budgeten för EU:s regional- och strukturpolitik. Dess betydelse 
har vuxit snabbt både i absoluta tal och i förhållande till andra utgifter. 

Under tioårsperioden mellan 1975 och 1985 avsattes 1/8 av budgeten till 
fonderna. Europeiska rådet enades efter Enhetsakten 1987 om att utöka resurserna. 
Från och med 1993 uppgick fonderna till 14 miljarder Ecu, det vill säga omkring 
1/4 av EU:s totala budget. En ytterligare ökning av anslagen med 26 procent 
beräknas ske mellan 1993 och 1999. Fram till 1999 förväntas de strukturella 
fonderna uppta i storleksordningen 35 procent av EU:s budget. Utvidgningarna av 
medlemskretsen 1973, 1981, 1986 såväl som 1995 tycks bekräfta att tillkomsten 
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av ytterligare stater i EU för med sig någon form av kompensation. Det är 
resultatet av att stater i medlemsförhandlingar försöker uppnå förmånliga villkor 
i samband med sitt inträde i unionen (Peters 1992). 

Antalet medlemmar utökades 1973 från sex till nio. Vid den tiden förekom inga 
utgifter för regionalpolitik. Den tillkom 1975, först efter utvidgningen, men 
motsvarade redan 1985 nära 6 procent av den totala budgeten (Leonard 1988). 
Under tiden har EU:s totala budget tillåtits växa från 4,6 miljarder Ecu 1973 till 
55,1 miljarder 1992. När Grekland blev medlem, 1981, omfattade budgeten 15 
miljarder Ecu. När antalet medlemmar ökade från tio till tolv under 1986 
(Portugal och Spanien) hade budgeten vuxit till 36,6 miljarder Ecu (Easson 1993). 
Det är omöjligt att säga hur mycket budgeten hade ökat om inte nya medlemmar 
anslutit sig, men det står klart att de ökade anslagen i viss mån kan sättas i 
samband med medlemsutvidgningarna. Efter 1988 har ökningstakten varit drama
tisk. 

Jordbruksutgifterna har utvecklats i motsatt riktning. Dess stora andel av 
budgeten har bringats ner i takt med att nya medlemmar anslutit sig. Utgifterna 
för jordbrukspolitiken har framför allt gynnat de ursprungliga medlemsländerna. 
Andelen av budgeten har minskat i takt med att det kommit till nya medlemmar, 
även om minskningstakten varit långsam. Från att ha tagit ungefär 81 procent av 
budgeten i anspråk 1973 hade dess andel minskat till 73 procent 1985. En 
ytterligare minskning till 61 procent hade skett fram till 1992. 

Utökningar av EU:s medlemskrets har även medfört förändringar i regional-
och strukturpolitikens utformning. En särskild fond kallad - de integrerade medel
havsprogrammen (IMP) tillkom som ett resultat av förhandlingarna i samband med 
Spaniens och Portugals inträde (Bianchi 1993). Utvalda regioner i Grekland, 
Italien och Frankrike kom i gengäld i åtnjutande av särskilda bidrag och lån, i 
praktiken öronmärkta för medelhavsområdet. 

På samma sätt är utökningar av EU:s totala budgetanslag förknippade med 
enskilda staters krav. Storbritannien krävde en minskning av jordbrukspolitikens 
utrymme i budgeten till förmån för en kraftig utbyggnad av strukturfonderna. 
Britterna prioriterade program mot strukturarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet 
framför jordbruksstöd. Resultatet blev en ökad satsning på regionalpolitik eftersom 
Storbritannien fick gehör hos de fattigaste staterna inom EU vid den aktuella 
tidpunkten - Italien och Irland (Armstrong 1995, Leonard 1988:107). I samband 
med Österrikes, Sveriges och Finlands medlemskapsförhandlingar har enligt 
samma mönster ytterligare ett regional- och strukturpolitiskt mål tillkommit, så 
kallade mål 6-regioner. Arktiska förhållanden och gles befolkning har blivit 
kriterier för stödåtgärder som konstruerats för att komma de nya medlemmarna till 
del. 

Ytterligare en förklaring till regional- och strukturpolitikens expansion är att det 
finns en betydande konkurrens mellan EU:s institutioner inom olika politik
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områden till följd av att generaldirektoraten eftersträvar så stora anslag som 
möjligt. EU:s institutioner vill var och en växa i betydelse. Det driver på EU:s 
utgiftsökningar (Marks 1992). Mest tydlig blir intressemotsättningen i skillnaden 
i synsätt mellan direktoraten för å ena sidan konkurrenspolitik (DG IV) och å den 
andra regionalpolitik (DG XVI)11. Områden som medges stöd inom ramen för 
EU:s regionalpolitik överensstämmer inte nödvändigtvis med de som medges 
undantag från EU:s konkurrenspolitik och på så sätt kvalificerar sig för nationellt 
regionalt stöd. Där regionalpolitiken satt i utsikt att rädda industrier syftar 
konkurrenspolitiken till att omstrukturera, vilket kan föra med sig både nedlägg
ningar och friställningar som i sin tur drabbar enskilda regioner olika hårt 
(Rodwin & Sazanami 1991:283, Yuill et al. 1992:593). 

Dragkampen mellan överstatlig och mellanstatlig kontroll är synlig när det 
gäller budget, prioriteringar, utbetalningar av regionalt stöd och avgränsningar av 
stödområden12. I takt med att EU-kommissionens egen makt och ekonomiska 
resurser ökar, kan den utöva aktiva påtryckningar för att begränsa de regional
politiska åtgärderna inom medlemsstater (Anderson 1990:430) om de på något sätt 
anses snedvrida konkurrensen. 

Till följd av enskilda staters vetorätt i fråga om nya medlemmar blir det särskilt 
viktigt att på förhand uppnå samförståndslösningar inom EU. Därmed ökar 
utrymmet ytterligare för paketlösningar ämnade att tillfredsställa enskilda staters 
intressen. Enskilda stater som vill ha in nya medlemmar trycker på för att fa 
förmånliga uppgörelser. Finns inte tillräckligt intresse från någon medlemsstat 
finns heller ingen anledning att inleda medlemsförhandlingar13. Förhandlingarna 
är inte underställda normal budgetkontroll utan skräddarsys för varje ny medlem, 
vilket ökar möjligheterna att erbjuda frikostiga villkor. Utmärkande för paket
lösningar är att de är strikt selektiva till sin natur och är resultatet av mellan-
statliga förhandlingar. 

Inrättandet av regionalpolitik som politikområde inom EU liknar ett spel om 
resurser där det finns en "trade-off mellan sammanhållning och tillfredsställande 
av subnationella och statliga intressen. I vilken omfattning omfördelning sker 
beror på hur stor betalningsviljan är hos enskilda stater (Okun 1975). EU:s 
regionalpolitik kan mycket väl visa sig vara en effektiv metod för att lösa 
intressekonflikter mellan medlemsstater (Mawson et al. 1985:20). Den omfördel
ning som skedde före tillkomsten av EU: s regional- och strukturpolitik byggde i 
ännu högre utsträckning på bedömningar av hur nationella regeringar värderade 

11 DG= "Directorate General" motsvarar närmast nationella departement. 
12 Ur konkurrensbefrämjande synpunkt finns det ett intresse av att begränsa de t geografiska område som 

kan komma i fråga för regionalt stöd, medan regioner och stater kan vilja definiera dem så stora som 
möjligt. 

13 Det gäller exempelvis Turkiet. 
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vinster och förluster i förhandlingar (Milward 1984:498, Putnam 1988:434). 
Målet med EU:s strukturpolitik har formulerats på följande sätt: 

"I syfte att befrämja en övergripande harmonisk utveckling, skall Gemenskapen 
utveckla och eftersträva att dess agerande leder till ekonomisk och social sam
mansmältning... Särskilt, skall Gemenskapen sätta i utsikt att reducera skillnader 
mellan olika regioner och underutveck lingen i de minst gynnade regionerna" (Förf. 
översättning av Enhetsakten, artikel 130a, 5:e stycket, Commission of the 
European Communities 1987). 

Av citatet att döma finns ambitionen att omfördela bland målsättningarna med 
EU:s övergripande strukturpolitik. Målsättningarna känns igen från olika former 
av statlig regionalpolitik, men några tydliga långsiktiga mål finns inte utöver att 
"befrämja en övergripande harmonisk utveckling" (Armstrong 1995:51). Det är 
omöjligt att säga när detta mål uppnåtts. Effektivitet är ett viktigt, men inte nöd
vändigt kriterium för att utvärdera regionalpolitikens effekter (Lane 1986:40, 
Padoa-Schioppa et al. 1987). Regionalpolitiska beslut påverkas inte bara av effek
tivitetskriterier, utan har lika ofta med krav på social rättvisa att göra (Mishan 
1981, Samuelson 1958). Ingen av målsättningarna är enkla att utvärdera. 

Enhetsakten 1987 gjorde "ekonomisk och social sammanhållning"14 (cohesion) 
till ett primärt mål för EU. Enhetsakten utökade inte bara EU:s policy områden, 
de nya sektorerna som tillkom till följd av de vidgade befogenheterna fick en 
regional prägel. Regionala hänsynstagande finns inom så olika sektorer som 
energi, forskning- och utveckling, jordbruk, miljöfrågor, arbetsmarknadsförhållan
den och transport. De regionala fonderna uppmuntrar aktivt regionala satsningar 
på utbyggnaden av sammanbindande infrastruktur (Maillat 1990). På senare år har 
miljöfrågorna kommit alltmer i centrum. Mellan 1975 och 1987 gick inte mindre 
än 84 procent av anslagen till projekt som syftade till en utbyggnad av någon 
form av infrastruktur (Armstrong 1989:180). Därmed kan sägas att den politik 
som förs på ett indirekt sätt prioriterar ökat gränsöverskridande. Sammanbindande 
infrastruktur bidrar till att skapa tätare nätverk för kommunikation som på längre 
sikt bidrar till att utjämna levnadsvillkoren. 

En önskan i övrigt om att intensifiera insatserna på infrastrukturområdet15 

kommer till uttry ck genom satsningar på moderna högteknologiska program som 

14 Jfr. art. 130a i Enhetsakten. 
15 Infrastruktur kännetecknas av att den är långlivad, utsträckt i geografin, delvis fast och kostsam. Den 

är kollektiv och efterfrågan på den måste oftast härledas (Button 1989:1). Utsträckning i ru mmet och varak
tighet i t iden skapar kollektiviteten. Infrastrukturens arena förändras långsamt (Andersson & Strömquist 
1988:269). Nätverk för produktion, distribution, varor, tjänster, information och kunskap blir infrastruktur 
om den är gemensam för många. På samma sätt kan vetenskaplig, kulturell och teknologisk kunskap 
betraktas som infrastruktur. 
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till exempel RACE16 och andra forsknings- och utbildningsprogram17. EU:s 
småföretagarpolitik har som helhet förstärkts under senare år och omfattar 
satsningar på informationsspridning och stimulansåtgärder, ökad samverkan mellan 
företag, liksom teknikspridning, riskkapitalförsörjning och omfattande utbildnings
insatser18. BC-net19 uppmuntrar företag att växa sig större och mer konkurrens
kraftiga. 

Programmen accentuerar väsentligt behovet av subnationell medverkan både på 
lokal och regional nivå utan att formellt ha med regionalpolitik att göra. Regioner 
uppmanas att upprätta femåriga planer för framtida investeringar. Programmen är 
avsedda att öka samarbetet mellan företag över gränser, öka tillgången till 
information och uppmuntrar till samverkan i olika former i samband med integra
tionsprocessen. En följd av programmen är att behovet av partnerskap mellan 
politiskt-administrativa nivåer ökar. Det ställer krav både på aktiv medverkan och 
uppföljning på subnationell nivå. Gränsöverskridande projekt befrämjar samarbete 
mellan företag i olika länder, uppmuntrar företag att "växa sig europeiska", och 
är decentraliserade till ett par hundra regioner. 

Avgränsningen mellan vad som ligger inom EU:s beslutskompetens och vad 
som ligger under de nationella regeringarnas kompetens är inte tydlig (Armstrong 
1989). Risken finns att medlemsstater låter EU:s fonder ersätta de egna 
stödåtgärderna. Sedan regionala utvecklingsfondens tillkomst 1975 har kommissio
nens intention varit att medel ur fonden skall vara ett tillägg till, inte en ersättning 
för nationella stödformer (McAleavey 1992). Principen kallas för additionality 
principle och innebär att EU:s andel av finansieringen av projekt normalt inte 
uppgår till mer än 50-55 procent (Wistrich 1989:67). Resten far enskilda stater 
och/eller subnationella enheter skjuta till. 

Tidigare kunde man med rätta betrakta programmen inom ramen för EU:s 
regional- och strukturpolitik som samarbetsprogram mellan EU och nationella 
regeringar. Från och med 1988 har dock staternas direkta inflytande över regional
politiken försvagats. Reformerna har skett gradvis. Under 1984 avskaffades 
systemet med på förhand fastställda nationella kvoter20. Det skedde först 1979 
genom att de nationella kvoterna tilläts variera inom ett intervall på ± 5 procent 

16 RACE-programmet syftar till att skapa ett gemensamt telekommunikationssystem för Europa -
bredbands kommunikation som avser att integrera ljud, bild, text och dataöverföring. Programmet samlar 
statliga kommunikationsföretag, tillverkare, produktionsföretag och forskare. 

17 COMETT startades redan 1986 och är ett europeiskt program för samarbete mellan universitet och 
näringsliv för att b efrämja utbildning i t eknologi. 

18 En presentation av programmen som vänder sig till småföretag (SME:s) finns i Commission of the 
European Communities, Operations of the European Community concerning Small- and Medium-sized 
Enterprises, 1988. 

19 BC-net uppmuntrar rådgivning i s amband med samarbetsidéer mellan företag. 
20 Storleken på de nationella kvoterna angavs av EU: s Ministerråd. 



108 

och sedan genom att bara ungefärliga nivåer på stödet till enskilda stater angavs 
på förhand. 

I samband med Maastricht-fördraget 1991 inrättades sammanhållningsfonden21. 
I likhet med strukturfonderna är syftet att åstadkomma ekonomisk utjämning. 
Tonvikten i satsningarna ligger på miljöförbättringar och utbyggnad av trans-
europeisk infrastruktur. Fondens omfördelande ambition är mindre bred än 
strukturfondernas. Bara stater med en BNP som uppgår till mindre än 90 procent 
av EU:s genomsnitt kan komma ifråga för stöd. Det är idag endast Irland, 
Spanien, Portugal och Grekland som uppfyller detta kriterium. 

Subnationella enheter ser inte ut att kunna spela den aktiva roll som de kommit 
att göra i samband med utformningen av EU:s regional- och strukturpolitik efter 
reformerna 1988. Till skillnad från programstyrningen i övrigt, men i likhet med 
principerna för paketlösningar innebär inrättandet av sammanhållningsfonden en 
förstärkning av den statliga kontrollen över resursallokeringen. Det innebär i 
princip en återgång till ett system som mera påminner om det tidigare kvot
systemet. Även i detta fall finns en "trade-off, fonden tillkom i utbyte mot att 
ytterligare steg togs mot en europeisk politisk union i Maastricht. Det skedde efter 
påtryckningar från de fattigare länderna inom EU, framför allt Spanien och 
Portugal (Cole & Cole 1993:46, Mawson 1993:149). 

Även om de subnationella enheternas aktiva medverkan är mindre än i fråga om 
regional- och strukturpolitiken har sammanhållningsfonden en tydlig gränsöver
skridande profil. Den sätter i utsikt att stärka de fysiska länkarna mellan stater 
genom investeringar i olika typer av gränsöverskridande infrastruktur. Kritiken 
som riktas mot både den regionala utvecklingsfonden och utjämningsfonden går 
ut på att de blivit instrument för att öka de totala budgetanslagen inom EU 
(Vickerman 1994:16). 

Regionalpolitik som kompensation till regioner 

Med hög utvecklingsgrad och välfärd har både viljan (Lindbeck 1984), behovet 
(Myrdal 1957) och förmågan (Hirschman 1958) till omfördelning ansetts växa. 
Inom EU har ambitionerna att omfördela dock kommit relativt sent. Länge 
betraktades stora transfereringar mellan stater inom EU som praktiskt taget 
omöjliga. När Rom-fördraget undertecknades 1957 var dels de regionala inkomst
skillnaderna mellan EU:s dåvarande sex medlemmar mindre än vad de är idag, 
dels betraktades det inte som något problem ämnat att lösas på europeisk nivå. De 
regionala inkomstskillnaderna föreföll heller inte vara något allvarligt problem så 

21 Utrikesdepartementets handelsavdelning, jfr. art. 2 i Maastricht-fördraget. 
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länge den ekonomiska tillväxten dessutom var hög (Vanhove & Klaassen 1987). 
Vid EU:s toppmöte i Paris 1972 kom man överens om att prioritera åtgärder 

mot strukturella och regionala obalanser. EU-kommissionen lät beställa en 
expertutredning, Thompson-rapporten (Commission of the European Communities 
1973), som presenterade statistiskt underlag rörande regionala skillnader i 
utvecklingsnivå. Argumenten för regionalpolitik på europeisk nivå var både 
moraliska och miljömässiga, men framfor allt ekonomiska (Rhodes 1974:106). Det 
finns en tydlig koppling mellan den övergripande integrationens och regional
politikens utveckling (Cheshire et al. 1991). 

I MacDougall-rapporten22 underströks att om en valutaunion skulle kunna 
förverkligas var större regionala skillnader att befara. Med en valutaunion övergår 
tidigare nationella angelägenheter som betalningsbalans, statsskuld, inflation och 
valutastabilitet till att bli regionala problem (Giersch 1949). Skulle EU fa karaktär 
av federation förlorar enskilda stater ytterligare styrinstrument över ekonomin. De 
skulle alltmer påminna om delstater. Ett kännetecken för en federation är att full 
faktormobilitet bland annat hindrar delstaterna från att föra en egen fördelnings
politik (Bureau & Champsaur 1992:88). I federala stater inom OECD är därför 
utjämningsbidrag från centrala regeringar källa till inte mindre än 15 och 30 
procent av delstaternas totala inkomster (Tsoukalis 1993 :261, Commission of the 
European Communities 1990). 

I MacDougall-rapporten framhölls att öppnare marknader utifrån historiska 
erfarenheter kräver någon form av kompensation (Padoa-Schioppa et al. 1987:93). 
Ekonomisk integration förutsågs leda till regionala obalanser varför riktade 
åtgärder för att utjämna regionala skillnader förespråkades. Även i Vitboken23 

betonade EU-kommissionen att den inre marknaden hade sitt pris. Riskerna 
bedömdes som stora för att de fyra friheterna skulle föranleda en koncentration 
av resurser till områden som redan var ekonomiskt gynnade. Syftet med att skapa 
den regionala utvecklingsfonden var att minska de befarade regionala obalanserna 
genom att aktivt medverka till omstrukturering i regioner som drabbats av ned
gång i industrisysselsättningen24 för att på det sättet bidra till en positiv utveckling 
i eftersläpande regioner25. 

Skattningar av regional BNP-inkomst26 är vägledande för fördelningen av större 

22 MacDougall-rapporten är en expertutredning utförd på EU-kommissionens uppdrag 1977, 
Commission of the European Communities, The Role of the Public Finance in European Economic 
Integration /-//, 1977. 

231 Vitboken fanns 279 punkter avsedda att avskaffa alla gränshinder (Commission of the European 
Communities 1985). 

24 Detta har stöd i art. 130c i Romfördraget. 
25 Art. 130a i Enhetsakten. 
26 Utifrån mått på köpkraftsparitet som innebär att man jämför den totala konsumtionen och prisnivån 

för varor och tjänster. 
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delen av de resurser som avsatts till regionala utvecklingsfonden. Merparten av 
anslagen går till regioner med en BNP som understiger 75 procent av genomsnittet 
inom EU. Regioner är mottagare av stöd under varierande kriterier. Regional- och 
strukturpolitiken inriktas på fattiga regioner via den regionala utvecklingsfonden, 
generella åtgärder mot arbetslöshet, särskilt ungdomsarbetslöshet via den sociala 
fonden och subventioner från jordbruksfonden via EAGGF. Jordbruksfonden syftar 
till att modernisera jordbruksnäringen. Den sociala fonden ger möjlighet till att 
genom omskolningsprogram skapa sysselsättning i regioner som lider av hög 
strukturarbetslöshet. Till krisdrabbade regioner medges mjuka lån till låg ränta från 
ECSC, ämnade att modernisera föråldrade kol- och stålindustri-distrikt. 

Den regionala utvecklingsfonden ger stöd till sex olika typer av regioner: 

1) Regioner där utvecklingen släpar efter. Det vill säga de regioner som har en 
inkomstnivå som motsvarar mindre än 75 procent av genomsnittet inom EU 
(Mål 1). 

2) Regioner som drabbats negativt av strukturella förändringar i ekonomin med 
hög och långvarig arbetslöshet som följd (Mål 2, 3 och 4). 

3) Geografiskt perifera regioner vars konkurrenskraft försämras av avstånden till 
Europas kärnområden (Mål 5). 

4) Regioner i gränsområden som lider av problem uppkomna både till följd av 
geografiska avstånd och samordningsproblem mellan nationella politiskt-
administrativa system (Mål 1, 2 och 5). 

5) Jordbruks- och fiskeregioner som bör anpassas bättre till de moderna krav som 
ställs på marknadsföring, förädling och produktion (Mål 1). 

6) Arktiska regioner med särskilt gles befolkning, det vill säga mindre än 8 
invånare km2 (Mål 6). 

Regionerna som får del av bidragen ur den regionala utvecklingsfonden är framför 
allt belägna i de södra delarna av Europa. Hälften av alla ERDF-bidrag har 
hamnat i Mezzogiorno (Italien), Grekland, Irland, Nordirland och i de återstående 
franska besittningarna27. Den andra kategorin regioner är de som genomgår 
smärtsam strukturomvandling. Bidrag till den senare kategorin regioner bedöms 
utifrån hur hög arbetslösheten är. Ur denna fond far framför allt regioner i 
Frankrike, Tyskland och Frankrike stöd. 

27 Överföringar från EU uppgick i Grekland till 2.9 procent av BNP, i Po rtugal 3,5 procent och i Irland 
2,3 procent 1992 (Tsoukalis 1993:245). 
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EU:s roll blir fyrfaldig. För det första, skall regionalpolitiska satsningar göras 
till förmån för de mest behövande regionerna. För det andra, är dess uppgift att 
samordna nationell regionalpolitik med EU-kommissionens prioriteringar så att de 
senare åtgärderna inte blir en ersättning för de förra. För det tredje, är det viktigt 
att se till att regional- och strukturpolitik inte enbart blir kompensatorisk på 
bekostnad av utebliven ekonomisk dynamik. För det fjärde, kan ekonomiska 
regionala skillnader bli ett allvarligt hinder för integration om inte befolkningarna 
är övertygade om att det föreligger ett ömsesidigt beroende eller känner någon 
form av samhörighet med varandra. 

Denna form av lojalitet gentemot integrationsprojektet som sådant kan inte utan 
vidare "köpas" för pengar. Erfarenheterna säger att för att nå en mer allmän 
acceptans för omfördelning mellan regionala och sociala grupper, krävs höggradig 
integration av en avsevärd del av den politiskt aktiva befolkningen (Deutsch 1966) 
eller ett starkt gemensamt intresse av att lindra det som uppfattas som orättvisor 
och ojämlikhet (Armstrong 1989). 

Förklaringen till att inkomster och arbetslöshet uppvisar större variationer 
mellan regioner än mellan stater ligger bland annat i att arbetskraftens rörlighet 
är så pass begränsad att den inte förmår utjämna ekonomiska skillnader på det sätt 
som borde ske enligt neoklassisk ekonomisk teori (Scitovsky 1956)28. Språkliga 
och kulturella barriärer dämpar flykten från perifera till mer centralt belägna eller 
mer produktiva regioner (Armstrong 1995:32). Att utjämna skillnader mellan 
europeiska stater genom ökad rörlighet bland arbetskraften är kanske inte ens 
önskvärt, åtminstone kortsiktigt, på grund av de stora kulturella skillnader som 
kvarstår (Tsoukalis 1993:232, Vanhove & Klaassen 1987). Politiskt-administrativa 
gränser bidrar till att konservera den sociala, kulturella, ekonomiska och politiska 
mångfalden. När det gäller att bevara sin särart skulle vissa regioner tjäna på att 
ha gränser som mera påminde om staters, medan de för den ekonomiska 
förnyelsens skull tjänar på att ha regionala och per definition mer perforerade 
gränser (Hirschman 1975)29. 

Från EU-kommissionens sida har man försökt övervinna den barriär som 
statsgränser innebär genom de jämförelsevis begränsade resurser som finns 
tillgängliga för egna initiativ (Commission of the European Communities 1994). 
Det ökar subnationella aktörers möjligheter till direkta kontakter med EU:s organ 
i samband med implementationen av EU:s program. EU-kommissionen är inte 
ensam kapabel att administrera programmen ute i regionerna, inte minst beroende 

28 Det är d en stora skillnaden gentemot förhållandena i till exempel USA där rörligheten på arbets
marknaden är betydligt större än i Europa (Krugman 1991). 

29 Regioner inom en stat kan inte avskärmas från så kallade trickling-down effekter (Hirschman 1975) 
utan blir utsatta för omvandlingstryck, medan stater till e xempel genom växelkurs- och räntepolitik in i det 
längsta frestas att skydda sig mot förändringar i efterfrågan på världsmarknaden för att exempelvis 
upprätthålla sysselsättningen. 
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på ett blygsamt antal anställda. Direktorat nummer 16 som har ansvar för regional-
och strukturpolitiken sysselsätter mindre än 500, men är involverad i 
administrationen av mer än 200 olika program (Marks 1993:397). 

De avgörande stegen mot en ny beslutsordning togs 1988. Partnerskap mellan 
EU, staterna och regioner var nyckelorden för de reformer som då skedde. Det är 
omvittnat att de relationer som upprättats efterhand gjort distinktionen mellan 
federala stater och enhetsstater otydlig (Leonardi 1993). Direkta kontakter har i 
stor omfattning etablerats mellan EU-kommissionen och subnationella myndigheter 
(Tsoukalis 1993:245). Genom den nya proceduren kan EU för första gången mer 
direkt engagera sig i regionala problem och därmed komma bort från bilden av 
att regionalpolitikens utformning i första hand är en statlig angelägenhet (Borras-
Alomar, Christiansen & Rodriguez-Pose 1994:7). Subnationella aktörer är förutom 
i implementationsfasen inblandade i förberedelserna och uppföljningen av EU:s 
strukturpolitik (Marks 1993:396-397). 

I utbyte mot att EU fatt större inflytande över regionalpolitiska medel i 
förhållande till enskilda stater har medlemsstaterna fått finna sig i mer 
ändamålsenliga institutionella relationer som i hög grad inkluderar subnationella 
myndigheter, men även så kallade sociala partners, särskilt regionala arbetstagar-
och arbetsgivareorganisationer. EU-kommissionen lägger numera stor vikt vid att 
inte bara medlemsstaternas olika departement, utan också de regionala och lokala 
myndigheterna skall medverka till utformningen av "Community Support 
Frameworks" (CSF). Den saknar dock befogenheter att bestämma över den 
formella sammansättningen av partnerskapstriangeln mellan region, stat och EU-
kommissionen. Befogenheterna ligger därvidlag fortfarande i händerna på 
nationella regeringar. 

Regeringar sänder in planer för regional utveckling till EU. De löper över 2-3 
år i frågan om eftersläpande regioner och över 5 år när det gäller regioner med 
djupgående strukturproblem. Irland, Grekland, Portugal och Storbritannien är alla 
stater med traditionellt svaga subnationella organ. Aktiva påtryckningar har utövats 
för att de skall upprätta starkare subnationella politiska institutioner (Illeris 1990, 
Leonardi 1993:7), inte minst för att kunna bli partner till EU-kommissionen i 
samband med regional- och strukturpolitiken. Det övergripande intrycket av den 
politiska praktik som utvecklats kring regional- och strukturpolitiken är att EU-
kommissionen trots de formella restriktionerna spelar en påtaglig roll i fråga om 
att utforma de omgivande institutionella ramarna (Marks 1993: 399). Inom policy-
nätverket är EU-kommissionen nyckelaktören i fråga om policyskapande och 
implementering. 

Samtidigt har ambitionerna att föra en självständig nationell regionalpolitik 
minskat. På flera håll i Europa uppgår minskningarna av utgifterna för regional
politiken till mellan 30 och 60 procent bara under perioden 1985-1990 (Bachtler 
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& Michie 1993:721)30. Det tycks bekräfta Milwards (1992) tes om att överstatliga 
lösningar har kommit till för att ersätta nationella ambitioner inom ett antal 
politikområden. 

Tabell 4.1 Förändring i utgifterna för regionalpolitik och förändring i andel av befolk
ningen som berördes 1985-1992 (procent). 

Central- och Nordeuropa: 

Utgifter 
( % )  

Förändring 
Befolkningsandel 

( % )  

Frankrike 
Holland + 

Tyskland* 
Storbritannien 
Belgien 
Irland 
Danmark 
Luxemburg 

- 57.5 
- 35.5 
+19.2 
- 36.4 
- 9.2 
+0.3 

- 49.5 
+209.7 

Ingen förändring 
- 17,0 
- 11,4 

Ingen förändring 
- 1,6 
+6,0 
-4 ,3  

Sydeuropa: 

Spanien 
Grekland 
Italien 
Portugal 

+450.3 
+45.6 
+70.0 
+90.1 

+17,3 
Ingen förändring 
Ingen förändring 
Ingen förändring 

* Avser enbart Västtyskland. Siffrorna är baserade på 1990 års priser. 

Källa: Bachtler & Michie (1993) och Yuill et al. (1993). 

Under den aktuella perioden har de regionalpolitiska insatserna ökat kraftigt i de 
sydeuropeiska länderna från att tidigare ha legat på en låg nivå. Som framgår av 
Tabell 4.1 har de regionalpolitiska insatserna däremot minskat i merparten av de 
mer utvecklade central- och nordeuropeiska staterna. Det går generellt inte att säga 
att detta skett i utbyte mot finansiering från EU eftersom anslagen därifrån 
fortfarande är blygsamma i förhållande till storleken på den statliga finansieringen 
av regionalpolitik. 

30 Undantagen i norra Europa är Tys kland och Luxemburg. Luxemburgs regionalpolitik inskränker sig 
till investeringsbidrag och skattelättnader. Utöv er investeringsbidrag och skattelättnader ingår både särskilda 
sysselsättningsbidrag och avskrivningsregler i den regionalpolitiska arsenalen. 
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De subnationella institutionernas roll 

De institutionella förhållandena har hamnat i fokus under senare år. Numera 
erkänns att institutionella förhållanden är en avgörande faktor för både den 
europeiska integrationsprocessens framgång och den ekonomiska utvecklingen i 
allmänhet (Leonardi 1993b:514). Institutionella förutsättningar anses inte minst ha 
stor inverkan på hur regioner klarar ekonomisk konkurrens. Bland neoklassiska 
ekonomer har det till och med används som argument för en medveten politik för 
att öka konkurrensen mellan institutioner på alla nivåer - institutionell konkurrens 
(Siebert & Koop 1991) i syfte att rationalisera politiska institutioner. 

Putnam (1993) har visat att regionala reformers framgång varierar med 
samhällets övriga organisering och traditioner, det vill säga mer med omgivande 
kulturell kontext än med socio-ekonomiska faktorer. Omgivande samhällsfaktorer 
spelar enligt Putnams resultat en betydligt större roll än vad neoklassiska 
ekonomer i allmänhet har uppmärksammat31. Ett i övrigt aktivt föreningsliv har 
visat sig medverka till den medborgaranda som är så viktig för att institutioner 
skall prestera bra. Subnationella institutioner är mindre funktionsdugliga i regioner 
med svagt medborgarengagemang eller stark klientelism. Att ta det till intäkt för 
att regionala reformer bör genomföras för att stärka både medborgaranda och 
konkurrenskraft är en alltför långtgående slutsats. Det rör sig i själva verket om 
en komplicerad institutionell flernivåproblematik där EU-kommissionen förmår 
spela en drivande roll. På grund av att EU:s regionalpolitik inte ersätter utan 
snarare kompletterar medlemsstaternas regionalpolitik har motståndet mot de nya 
institutionella ramarna varit svagt (Marks 1993:401). 

Vilken roll regioner bör spela i Europa framgår när EU-kommissionens förre 
ordförande Jacques Delors förklarar sin syn (Delors 1989). Först gör han klart att 
EU siktar på att åstadkomma decentralisering, vertikal arbetsdelning, så att det 
företag och hushåll inte kan lösa, omhändertas på subnationell nivå. Staten skall 
i princip inte blanda sig i frågor som lika gärna kan skötas av formellt 
underordnade organ. I tredje hand leder denna avsiktsförklaring till att det som 
medlemsstater själva kan lösa inte bör vara föremål för överstatliga eller mellan-
statliga beslut. Jean Monnet32 har tidigare hävdat att från minsta by upp till den 
federala regeringen, borde gemensamma angelägenheter skötas på lägsta möjliga 
nivå inom ramen för en federal konstitution. 

Ju större resurser som anslås till regionalpolitik desto större är behovet att 

31 Krugman (1991) utgör ett av undantagen. I takt med att Europa blir en inre marknad med fri 
rörlighet för arbete och kapital, hävdar Krugman, att d et inte är meningsfullt att s e på handelsrelationer 
mellan nationer inom ramen för ett nationellt paradigm. Frågorna kommer i växande grad att gälla regional 
ekonomi. 

32 Jean Monnet, en av EU:s så kallade fäder, tillhörde organisationen Union of European Federalists. 
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operera med ett någorlunda enhetligt regionbegrepp så att resurser kan allokeras 
enligt på förhand fastställda principer. Krav på bättre kriterier för utvärdering och 
insyn torde ha samma effekt. En likartad implementationsstruktur inom stater 
förefaller vara ett sätt att åstadkomma både rättvisa och öppenhet i medels
tilldelningen, men det är varje enskild stats interna angelägenhet att upprätta sina 
politiska institutioner. 

Subsidiaritet har blivit det samlande begreppet för att garantera att EU skall bli 
så decentraliserat som möjligt, men det har visat sig att begreppet lika gärna kan 
användas för att avgöra när den överstatliga nivån bör ingripa istället för andra 
institutionella nivåer33. Dess principiella giltighet inskränktes enligt Maastricht-
fördraget till att gälla relationen mellan EU och medlemsstaterna, men kan i 
princip lika gärna utsträckas till att gälla den interna strukturen inom stater (Scott, 
Peterson & Millar 1994). I bästa fall skulle det skapa den tydlighet i ansvar som 
inte finns i mer eller mindre löst sammanhållna policy-nätverk. Principens 
juridiska användbarhet beror på dess förmåga att upprätthålla tydliga ansvarsför
hållanden. När ett högre organ blandar sig i uppgifter som lika gärna kan lösas 
effektivt på en lägre nivå är det i praktiken en överträdelse mot subsidiaritets-
principen (Gretschmann 1991). Det kräver en långtgående formalisering av 
relationerna mellan beslutsnivåer där de informella relationerna är nog så viktiga. 

Vare sig ekonomisk (King 1984) eller politisk teori (Dahl & Tufte 1973) är till 
någon större hjälp när det gäller att fastställa i vilken skala politiskt-administrativa 
enheter skall verka. Även om subsidiaritet har framställts som en juridisk princip 
inom EU har begreppet karaktär av politisk idé. Ekonomer talar om att finna en 
optimal storlek för politiskt-administrativa enheter (Frey 1995), men behandlar 
inte närmare hur samspelet mellan beslutsnivåer inom ramen för politiskt-
administrativa system ser ut. Det går inte att förneka att implementeringen av 
regionalpolitik är beroende av flera politiskt-administrativa nivåers aktiva 
medverkan. Större tydlighet i ansvar är ett krav som närmast ligger inbäddat i den 
politiska praktik som är på väg att utvecklas. 

Att politiska beslut borde tas så nära medborgarna som möjligt framstår som 
en självklar demokratisk princip som knyter an till den idéhistoriska tradition som 
förespråkar ett stort mått av lokalt självstyre, bland annat federalism (Burgess 
1986, Kühnhardt 1992). Subsidiaritetsprincipen är nära sammankopplad med 
federala statsskick. Principen har däremot ingen självklar motsvarighet i enhets
stater och är därmed ingen garanti för någon bestämd grad av autonomi eller 

33 "På områden vilka inte faller under dess exklusiva befogenheter, skall Gemenskapen agera i 
överenstämmelse med principen om subsidiaritet, enbart om och i den utsträckning syftena med de 
föreslagna åtgärderna inte kan åstadkommas av medlemsstaterna och därför, på grund av följdverkningarnas 
omfattning, bättre kan uppnås av Gemenskapen" (Författarens egen översättning, Maastricht-fördraget, art. 
3b, Commission of the European Communities 1991). 
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inflytande för regioner i andra system än federala (Toonen 1992:114). 
Subsidiaritetsprincipen tillämpad internt inom stater skulle i de flesta icke

federala stater leda till avsevärt mer autonoma regioner än idag. Det förefaller 
närmast oundvikligt att subsidiaritetsprincipen fortsättningsvis kommer att avse 
samspelet mellan tre nivåer i samband med institutionella reformer (Gretschmann 
1991:10, Jerneck 1995:36). När det gäller befogenheter som inte är exklusivt 
statliga handlar subsidiaritetsprincipen om de inbördes relationerna mellan minst 
tre nivåer - en eller flera subnationella, en statlig och en överstatlig34. 

Innehållet i den mångtydiga visionen om regionernas Europa är starkt beroende 
av enskilda staters konstitutionella arrangemang (Anderson 1990:445, Sbragia 
1992, Toonen 1992). Beträffande regionernas Europa påpekade Bruce Millan, 
kommissionär för generaldirektoratet för regionalpolitik i ett tal 1991 bland annat 
två saker35. För det första, att regionala olikheter är ett levande bevis på att 
mångfalden i Europa har sin motsvarighet i olika institutioner utan att det behöver 
utgöra något hot mot integrationsprocessen eller ger skäl att befara en försvagning 
av staternas inflytande. För det andra, att påtagliga skillnader finns i fråga om 
regional administration och representation mellan medlemsstater. Det senare 
komplicerar, enligt Millan, varje försök att åstadkomma strukturer som represen
terar subnationella enheter med någorlunda lika tillgång till beslutsprocessen inom 
EU. 

Man anar subsidiaritetsprincipens användbarhet i de enheter som konstruerats 
för statistiska syften. Administrativa regioner har aggregerats till större enheter för 
att lättare kunna hanteras, dels för redovisningen av statistik, dels för att kunna 
beräkna fördelningen av regionalt stöd (Commission of the European Communities 
1991:5). Statistiken tydliggör assymetriska förhållanden i fråga om storlek. I 
NUTS36 motsvaras den största nivån antingen av delstater, hela landsändar eller 
stater. Små stater som Irland och Danmark jämställs på det sättet med Tysklands 
delstater. NUTS II är en regional nivå med motsvarighet i antingen administrativa 
eller folkvalda organ, alternativt sammanslagningar av kommuner. NUTS III är 
den lokala nivån, mer eller mindre i överenstämmelse med staters interna politiskt-
administrativa indelning. 

Efter Maastricht-fördraget inrättades ett nytt konsultativt organ inom EU, 

34 Pujol-rapporten som fatt sitt namn efter den katalanske regeringschefen Jordi Pujol ger uttryck för 
ambitionen att utsträcka subsidiaritetsprincipens giltighet till minst tre nivåer. Förhållandet mellan den 
regionala och lokala nivån fortsätter att vara en svårbemästrad fråga. Det heter att beslutskompetensen 
gäller subnationella enheter utrustade med maktbefogenheter under nationell lagstiftning (Jerneck 1995:36-
38). 

35 Tal av Bruce Millan under rubriken "Scotland and Europe" i Handelshuset i G lasgow, 13 september, 
1991. 

36 EU:s klassifikation - NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) indelar E uropas regioner 
i ett tre-nivå system där nivå 1 nor malt inkluderar ett flertal enheter på nivå 2, som i s in tur om fattar en 
hel rad en heter på nivå 3, vilken till storleken ungefär motsvarar större städer. 
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Regionkommittén. I artikel 198 C37 heter det att när regionala intressen står på 
spel skall kommittéen kunna tillkännage sin uppfattning i ärendet. Region
kommittén kan tillkännage sin åsikt skriftligt {opinion). Ministerrådet och EU-
kommissionen är ålagda att konsultera kommittén i en rad frågor. Det gäller 
industri-, struktur- och socialpolitik, kulturella frågor, utbildningsfrågor, trans-
europeiska nätverk och miljöfrågor (Europainstitut an der Universität Basel, 1994). 
Kommittén kan vid sidan av de obligatoriska frågorna frivilligt tillkännage sin 
åsikt och till och med ta egna initiativ. Regionerna saknade tidigare helt formell 
representation bland EU:s institutioner, om man bortser från den forsamling som 
skapades med rådgivande status 1988 (Assembly of Regions and Local 
Authorities). Organet har avskaffats för att ersättas av Regionkommittén 1994. 
Den har både fatt ett bredare ansvarsområde och större inflytande. Region
kommittén skall ha en övervakande roll vad det gäller hur subsidiaritetsprincipen 
efterlevs (SOU 1996:4). 

I samband med tillkomsten av Regionkommittén visade det sig bli en stridbar 
fråga huruvida ledamöterna i det 189 ledamöter starka rådet skulle utses av stater 
eller regioner. AER (Assembly of European Regions) har länge krävt att det skall 
vara regioner med folkvalda församlingar som skall finnas företrädda. I stater som 
Spanien och Italien med starka regioner samt i federala stater som Belgien och 
Tyskland kan regionerna utse sina egna representanter. Under 1992 beslutades 
dock att det var upp till varje regering att utse de som skulle företräda subnatio-
nella enheter (Dinan 1994:315). Ledamöterna utses formellt för en mandatperiod 
på fyra år av Minsterrådet på förslag från medlemsstaterna. 

Merparten av ledamöterna är från stater utan folkvalda församlingar på regional 
nivå och har kommit att utses av kommuner istället, men även statliga regionala 
myndigheter finns representerade. För exempelvis Nederländerna och Frankrike 
innebär det att lika många delegater hämtats från den regionala som den lokala 
nivån. I de federala staterna har delstaterna kommit att tillsätta merparten av 
platserna. 

Den praktiska utformningen av regionalpolitiska projekt går till på det sättet att 
medlemsstaterna utarbetar så kallade operationella program tillsammans med 
subnationella institutioner av skiftande slag. Efter det att ett operationellt program 
utarbetats finns det fortfarande plats för projekt som finansieras genom särskilda 
anslag38. I vissa fall kan EU-kommissionen lämna över ansvaret för administra
tionen av ett program till en nationell eller regional mellanhand (Nugent 1993:81). 
Så kallade BIC (Business and Innovation Centers) har som syfte att ge preliminära 
förslag så att projekten får bättre verkan (Blackwell & Williams 1994:99). 

37 Utrikesdepartementets handelsavdelning, Maastricht-fördraget - fördraget om den Europeiska 
unionen, 1992, s. 54-55. 

38 Official Journal No. C 215, 30/8 1990. 
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EU-kommissionens sätt att arbeta uppmuntrar till decentraliserande arbets
former. Decentralisering av verksamhet inom organisationer för dock erfarenhets
mässigt med sig behov av skärpt kontroll på central nivå i andra avseenden 
(Kochen & Deutsch 1980). Paradoxen vad beträffar gränsöverskridande regionali-
sering är att medan de regionalpolitiska medlen åtminstone i viss mån är 
överstatliga ligger beslutskompetensen i fråga om vilka prioriteringar som skall 
göras fortfarande i händerna på statliga regeringar (Begg 1989:91). EU-
kommissionen är därför i hög grad beroende av subnationella institutioners aktiva 
medverkan i fråga om den slutliga utformningen av dess egna initiativ. Det bäddar 
för ett stort inslag av improvisation i det policy-nätverk som omger EU:s 
regionalpolitik. Nätverksrelationerna som utvecklas är både vertikala och 
horisontella. För att befrämja samarbete bör aktörerna uppleva att det på ett eller 
annat sätt gynnar dem att vara med. 

Gränsöverskridande regionbildning 

Först under andra hälften av 1980-talet har gränsöverskridande samarbete blivit 
ett uttalat mål för EU:s regionalpolitik. Redan Gerlach-rapporten från 1976 
(European Parliament 1976) pekade dock på att EU-kommissionen borde utarbeta 
enhetliga juridiska regler för gränsöverskridande samarbete i förenings- eller 
förbundsform39. EU-kommissionen uppmanades både 1983 och 198640 att tillämpa 
Europarådets ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och 
regionala organ från 1980 så att de medlemsstater som ännu inte ratificerat 
konventionen skulle göra det41. 

Enligt konventionen förväntas staterna lösa de legala, administrativa och 
tekniska svårigheterna som skapar barriärer för ett fungerande samarbete. 
Meningen med ramkonventionen är att enskilda stater skall ta på sig ett ansvar för 
att underlätta gränsöverskridande samarbete med vissa förbehåll som har med 
respekten för varje stats suveränitet att göra. Det heter att vederbörlig hänsyn skall 
tas till de konstitutionella rättigheterna som subnationella organ inom stater i 
övrigt har42. Förhoppningarna har visat sig vara alltför optimistiska. Det finns ännu 

39 Principiellt juridiskt stöd fôr att skapa regler för gränsöverskridande förbund finns i art. 235 i 
Romfördraget. Artikeln tillåter att Ministerrådet vidtar nödvändiga åtgärder i samband med den interna 
marknadens förverkligande efter att Europaparlamentet konsulterats. 

40 Boot-rapporten från 1983, European Parliament (1983), Dok. 1-1404/83 och Poetschki-rapporten från 
1986, European Parliament (1986), Dok. A2-170/86. 

41 Council of Europe, European Outline Convention on Transfrontier Cooperation Between Territorial 
Communities or Authorities, 1980. Senare har t illägg publicerats med modeller för hur överenskommelser 
kan se ut. 

42 Till exempel i fråga om att ingå internationella överenskommelser. 
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inte några överstatliga principer inom EU för hur gränsöverskridande samarbete 
skall organiseras43. 

Ramkonventionen har visat sig otillräcklig för att få någon motsvarighet i 
praktiken. Den har åtminstone två centrala brister. För det första, gör konven
tionen inte subnationella myndigheters initiativ till samarbete till en rättighet inom 
ramen för nationella författningar. Staterna förbinder sig bara att på olika sätt 
"befrämja" samarbete. För det andra, inskränker sig konventionen till grannskaps
relationer (art. 2), vilket har utnyttjats för att tolka konventionen som endast 
tillämpbar på geografiska områden i omedelbar anslutning till en statsgräns istället 
för att omfatta alla subnationella enheter oavsett avståndet44 till en statsgräns, det 
vill säga mellanregionalt samarbete i allmänhet (Condorelli & Levrat 1993:210). 
I båda fallen har staterna uppenbarligen velat bibehålla sin hegemoni över 
utrikesrelationerna. Bilaterala avtal framstår därför som ett mer framkomligt sätt 
att på juridisk-institutionell väg bädda för gränsöverskridande samarbete än 
multilaterala lösningar. Europarådet fortsätter dock att spela en roll för utvecklan
det av bättre rättsliga nationella ramar för samarbete. 

För EU:s vidkommande är vidareutvecklingen till stor del kopplad till 
regionalpolitikens utformning. En vändpunkt kom 1988 i samband med att EU:s 
regional- och strukturfonder reformerades (Förordning 2052/88). De ursprungliga 
målen för de regionala strukturfonderna kompletterades med artikel 10. Det 
öppnade möjligheter till att stödja gränsregioner finansiellt. Vändningen var 
resultatet av flera års påtryckningar. Europa-parlamentet hade länge kritiserat EU:s 
regionalpolitik för att inte tillräckligt beakta gränsöverskridande frågor45. Under 
artikel 10 ryms nya begrepp inom regionalpolitiken, till exempel markanvänd
ning, stadsplanering, gränsregionalt samarbete och generella ramar för samarbete 
mellan städer och regioner (Förordning 4254/88)40. 

Artikel 10 ger gränsregioner möjligheter att söka fondmedel ur ERDF under 
målsättningarna 1, 2, och 5b, men utgör inte mer än en procent av den regionala 
utvecklingsfondens totala finansiella resurser. Ytterligare möjligheter finns under 

43 EEIG (European Economic Interest Group) tillkom 1989 med avsikt att ge företag större möjligheter 
att samarbeta ö ver statsgränser. Formen verkar attraktiv främst för lokala myndigheter som vill utveckla 
samarbeten för k ommersiella syften, men ger ingen offentligrättslig status. EEIG möjliggör registrering och 
legal status inom hela EU förutsatt att minst två parter i samarbetet är från olika länder. EEIG har lett till 
samarbeten inom till exempel forskning och utveckling, uppköp, produktion, och service. 

44 Begreppet gränszon har definierats som ett område mellan 10 till 50 km från en gräns (jfr. Council 
of Europe, Handbook on transfrontier co-operation for local and regional authorities in Europe, 1995. 

45 Parlamentets kritik framfördes i European Parliament, Resolution on Community regional policy and 
the role of the regions, 1988, (Doc. A2-218/88). 

46 Under art. 3 §1, Förordning 2052/88 har det blivit möjligt att u tvidga stödformerna under ERDF. 
Författningen implementeras genom art. 10 av Förordning 4254/88. Det mesta av pengarna under artikel 
10 användes till pilotprojekt relaterade till gränsöverskridande samarbete (se Official Journal No. L374 
31/12 1988). 
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den sociala fonden (ESF, artikel 6) och under jordbruksfonden (EAGGF, artikel 
8). Till skillnad från de operationella programmen och stödramarna (CSF) som i 
övrigt är vägledande för fördelningen av strukturpolitiska medel, är Interreg-
programmet ett av EU-kommissionens egna initiativ. EU-kommissionen förfogar 
bara över ungefär en tiondel av EU:s regional- och strukturfonder, men anslagen 
bidrar till att finansiera ett stort antal program47. Interreg-programmet har 
sedemera kommit att ge en viktig impuls till gränsöverskridande samarbete (Hrbek 
& Wey and 1994:77). 

Gränsöverskridande samarbeten har indirekt uppmuntrats till att utveckla fastare 
organisationsformer inom ramen för Interreg. Utgångspunkten är nämligen att 
varje gemensamt utvecklingskoncept måste integreras och ansvaret på något sätt 
delas mellan minst två politiskt-administrativa enheter. Kravet är att projekten 
skall vara genuint gränsöverskridande till sin karaktär. EU:s aktiviteter bidrar 
därmed till att uppmuntra gränsöverskridande samarbetsformer med målet att 
utveckla en gemensam lokal och regional näringslivsstruktur (Hjern 1990:12). 
Numera tycks åtgärder riktade mot gränsregioner vara en självklar del av EU:s 
regionalpolitik. Gränsöverskridande samarbete antas öka möjligheterna för 
ekonomiskt eftersatta regioner att dra fördel av den gemensamma marknaden 
(Hingel 1993:29). Tre typer av aktiviteter uppmuntras (Commission of the 
European Communities 1994b:35-36): 

- Gemensam planering och implementering av gränsöverskridande program. 
- Åtgärder för att öka informationsflödet över gränser och mellan gräns

regioner; det involverar offentliga organ, privata organisationer och frivilliga 
sammanslutningar. 

- Upprättande av gemensamma institutionella och administrativa strukturer för 
att uppmuntra utökat samarbete. 

Nationella regeringar anser i allmänhet att EU-kommissionens initiativ borde 
utformas i mycket närmare samarbete med dem, men Interreg är ett av fa initiativ 
som beskrivits i positiva ordalag och fatt utökade resurser (Gabbe 1994:17). När 
Europeiska rådet sammanträdde i Edinburgh 1992 underströks att gränsöver

47 Förutom Interreg, STRIDE (forskning och utveckling i problemområden), ENVIREG (miljöproblem 
i kustområden överhuvudtaget och medelhavsområdet i synnerhet), REGIS (infrastruktur i p erifera områden 
ej socio-ekonomiskt integrerade), RECHAR (fysisk miljö i områden med nedlagda kolgruvor), REGEN 
(effektivare energiförsörjning), PRISMA (negativa effekter på företag p.g.a den interna marknaden), 
LEADER (utveckling i jordbruksområden), YOUTHSTART, NOW, HORIZON (handlar om 
yrkesutbildning med tonvikt på kvinnor och handikappade), TELEMATIQUE (telekommunikationstjänster), 
RETEX (ekonomisk differentiering i regioner beroende av textilindustri), och KONVER (ekonomisk 
differentiering i områden beroende av den militära sektorn), ADAPT (utbildning i samband med 
strukturarbetslöshet), URBAN (strukturstöd), och PESCA (lokala utvecklingsprogram på orter beroende 
av fiske). 
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skridande samarbete borde fortsätta att prioriteras inom ramen för struktur
fonderna. Utifrån de positiva erfarenheterna har det föreslagits att EU-kommissio-
nens initiativ borde reserveras för frågor av gränsöverskridande natur48. Exempel
vis frågor som antingen inte så lätt kan hanteras av medlemsstaterna eller är av 
så brådskande natur (t.ex katastrof- och brandberedskap) att normala besluts
modeller är svåra att följa (Bachtler & Mitchie 1993). Vilka sektorer det konkret 
är fråga om visar fördelningen av utgifterna inom ramen för EU:s Intereg-program 
(se Tabell 4.2). 

Tabell 4.2 Interreg-programmets (Interreg I) utgifter fördelat på sektorer (procent). 

Källa: LACE-projektet, 1995. 

Förekomsten av gränsöverskridande samarbete är en god värdemätare på hur den 
politiska integrationen i Europa fortskrider (Murphy 1993, Östhol 1993, Hingel 
1993). Eftersom gränsregioner ofta har de egenskaper som är typiska för en 
periferi - hög arbetslöshet, en överdimensionerad jordbrukssektor och relativt sett 
sämre kommunikationer erhåller de i stor utsträckning medel ur EU:s struktur
fonder. Den största enskilda kategorin mottagare är regioner med strukturproblem 
inom industri- och jordbrukssektorn (mål 2 och 5b). I fråga om resurstilldelning 
dominerar precis som inom regional- och strukturpolitiken i övrigt regioner som 
släpar efter ekonomiskt (mål 1). 

Det var gränsregionerna mellan Spanien och Portugal, Irland och Nordirland, 
Frankrike, Italien och Grekland som fick de största anslagen i den första fasen av 
Interreg-programmet, Interreg I (1990-1993). Inför dess andra fas, Interreg II 
(1994-1999), inkluderades också gränsregioner mellan Belgien/Frankrike och de 
nya tyska delstaterna med externa gränser som drabbats hårt av sjunkande 
industrisysselsättning under mål 1. Insatserna har en stark inriktning mot infra
strukturprojekt (upp till 75-80 procent av projekten). Delprogrammen har till syfte 

48 Det vill säga fordrar koordinerade lösningar över politiskt-administrativa gränser som är svåra att 
överbrygga på andra nivåer. 

Andel 
(%) 

T ransport/kommunikationer 
N äringsliv/turism 
Utbildning 
Miljö 
Landsbygdsutveckling 

45 
28 
11 
10 

6 
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att upphäva isoleringen, utveckla den inhemska potentialen, förbättra förutsätt
ningarna för jordbruk, bygga upp yrkesutbildning och skapa bättre möjligheter för 
att fullfölja regionalpolitiska mål. De subnationella enheternas delaktighet har varit 
svag i Europas fattigare länder. Centralregeringar fortsätter där att dominera 
utformningen av gränsregionala program, liksom det praktiska genomförandet 
(Martinos 1992). 

För perioden 1990-93 tilldelades Interreg-programmet 1.034 miljoner Ecu. 
Interreg II49 fick 1.900 miljoner av de totalt 141 miljarder Ecu som struktur
fonden tilldelats för perioden 1994-1999. Ansökan om operationella program 
under Interreg II behandlades av EU-kommissionen från årsskiftet 1994/1995. De 
externa gränserna har kommit mer i fokus i Interreg II än tidigare. Med 
anslutningen av de tidigare EFTA-staterna Österrike, Finland och Sverige har EU 
fatt externa gränser med Norge, Ryssland, Slovakien såväl som Ungern. Redan i 
Interreg I kunde externa gränsregioner medverka i projektansökningar under 
förutsättning att de på ett eller annat sätt stod för finansieringen själva. Det gällde 
regioner i Schweiz som har gränser med Tyskland, Frankrike och Italien; regioner 
i Tjeckien som gränsar till Tyskland (Bayern), gränsen mellan Italien och 
Slovenien (Friuli-Venezia-Giulia), Danmarks maritima gränser med östersjö
länderna samt Greklands gränser med Makedonien, Albanien och Bulgarien. 

Ett särskilt program, PHARE50, har fått komplettera Interreg II i syfte att 
förbättra möjligheterna till samarbete längs de externa gränserna mot central- och 
östra Europa; de nya delstaterna i Tyskland gränsar till såväl Polen som Tjeckien, 
Österrike gränsar till Tjeckien, Slovakien, Ungern, och Slovenien. Maritima 
gränser har också ägnats ett ökande intresse, de gränsöverskridande aktiviteterna 
i dessa regioner har framför allt kommit att handla om transport och miljöfrågor51. 

En ministerkonferens inom Europarådet, CEMAT (European Conference of 
Ministers Responsible for Regional Planning) verkade tidigt för att gränsöver
skridande samarbete skulle fa motsvarighet i bilaterala och multilaterala arbets-
kommittér för regional planering längs samtliga gränser i Europa (Council of 
Europe 1983). Det kan ha varit en bidragande orsak till den snabba utbyggnaden 
av gränsöverskridande statliga kommittéer i östra Europa efter 1989. 

Planering i stor skala är otillräcklig utan ett gränsöverskridande perspektiv. 

49 Interreg II bjuder in medlemss taterna att komm a in med förslag till projekt angående gränsutveckling, 
gränsöverskridande samarbete och förbättringar av energiförsörjningsnätet (ytterligare 500 miljoner Ecu 
finns avsatta för ändamålet) (se Official Journal No. C 180/60-68, 1991). 

50 PHARE är ett program som introducerades 199 4 för att stödja regioner i ce ntral- och Östeuropa som 
gränsar till EU. Finansieringen utgör ett ko mplement till de projekt som utvecklats inom ramen för Interreg. 
Budgeten för 1994 uppgick till 150 miljoner Ecu. PHARE-programmet sträcker sig fram till 1999 (se 
Official Journal No. L 171/14-16, 1994). 

51 Jfr. utvärderingen av LACE, "Cross-Border Cooperation in the European Border Regions, Practical 
Guide", som presenterades i o fullständig version vid LACE International Workshop, 6:e mars, Badajoz, 
1995. 
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Investeringar i exempelvis Europas transportnät kräver en skala som är både 
gränsöverskridande och bara undantagsvis sammanfaller med etablerade politiskt-
administrativa enheter. En tanke som framförts i samband med framtagandet av 
EU:s fysiska planeringsdokument Europe 200Cf2 är att regionstorleken i högre 
grad borde anpassas till planeringsbehov och hur de regionala sambanden faktiskt 
ser ut (Vickerman 1994:18, Commission of the European Communities 1991). Det 
övergripande syftet är att motverka många gränsregioners perifera läge genom att 
förbättra de kritiska länkarna ("missing links") mellan nationella system för att fa 
till stånd en mer sammanhängande europeisk infrastruktur. 

Även om gränsregionerna inte har det ekonomiskt sämre än genomsnittet inom 
EU är dess utveckling sämre än regioner närmare ekonomiska och politiskt-
administrativa centra i enskilda stater (Commission of the European Communities 
1991b). Motivet för Interreg har varit att gränsregioner skall kunna förstärka sina 
länkar med grannskapet på andra sidan statsgränser53. Stödet till gräns-regioner 
motiveras av att de behöver komma till rätta med de problem som uppstår genom 
dess relativa isolering i förhållande till politiskt-administrativa centra. Somliga 
regioner som är perifera i den nationella kontexten, framstår som mindre perifera 
i europeisk kontext (Vickerman 1991:39). Dessa gränsregioner förefaller ha 
särskilt mycket att vinna på politisk integration i Europa. 

Det gränsöverskridande samarbetet är inte bara en decentraliserad form av 
regionalpolitik, det ger upphov till regionbildning. I utvärderingen av Interreg I 
(LACE 1995) heter det att för att nå framgång med gränsöverskridande samarbete 
fordras subnationella organs aktiva medverkan. Bara 21 procent av projekten 
administrerades dock av subnationella organ. Eftersom Interreg-programmet är 
beroende av ansökningar från enskilda gränsregioner vilka också förutsätts spela 
en aktiv roll i utarbetandet av de operationella programmen är det en låg andel. 
I Interreg II är avsikten att skapa bättre förutsättningar gemensamma institutionella 
och administrativa strukturer. Gemensamma institutioner skall om möjligt ha 
befogenheter att på egen hand implementerà projekt54. Det förutsätter att det finns 
gemensamma verkställande organ. 

Interreg-programmet uppmuntrar därmed subnationella aktörer till att skapa 
institutionella strukturer där sådana tidigare inte funnits och en vidareutveckling 

52 Commission of the European Communties, Europe 2000: Outlook for the Development of the 
Community's Territory, Bryssel & Luxemburg, 1991. 

53 Från regional horisont blir det utomordentligt viktigt att en harmonisering av moms, företags
beskattning o .s.v sker för att gr änsregioner skall kunna dra nytta av fullbordandet av en intern marknad. 
Industri- och handelskammaren (IHK) i t.ex Trier (Tyskland), med gränser som vetter mot Frankrike, 
Luxemburg och Belgien framhäver kostnadsfaktorer för personal, energi, miljö och skattetryck som 
väsentliga lokaliseringsfaktorer som måste förbättras för att attrahera företag (Handelsblatt, 18 maj, 1989). 

54 Detta framgår av beskrivningen av Interreg-programmet (Official Journal, No. C 180/60, 1994, Evans 
1995:598). 
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av dem där de redan finns. Projekt och program skall i princip utarbetas och 
administreras gemensamt av subnationella myndigheter och berörda statliga 
myndigheter på ömse sidor om en statsgräns. Bristen på egna ekonomiska resurser 
på subnationell nivå gör att det finns ett behov av finansiellt tillskott. Det gör att 
det fortfarande är stater som prioriterar bland projektidéerna. 

Analysen har visat hur EU:s regional- och strukturpolitik har utvecklat sig och 
vilka dess territoriella konsekvenser blivit. De fördelningspolitiska ambitionerna 
avser både stater och subnationella myndigheter. Policy-nätverkets öppna struktur 
gör att förhandlingar plötsligt kan ändra förutsättningarna för gränsöverskridande 
samarbete. Den aktiva uppmuntran till gränsöverskridande regionbildning som 
finns har vuxit fram i takt med att subnationella enheter blivit mer delaktiga i 
utformningen av EU:s regional- och strukturpolitik. 

De två följande kapitlen skall behandla samarbete i två centralt belägna 
makroregioner i Europa. Det ger möjlighet att bedöma vilka konsekvenser som 
EU:s ambitioner att uppmuntra gränsöverskridande samarbete har fatt i två 
regioner - EUREGIO i Benelux-området och Regio Basiliensis vid Rhen. Båda 
samarbetena utvecklades tidigt och har aktivt bidragit till gränsregionernas 
gemensamma intresseartikulering genom gränsregionernas gemensamma organisa
tion AEBR. Det kan inte på förhand uteslutas att enskilda samarbeten genom egna 
och gemensamma ansträngningar har förmått påverka EU att göra insatser för 
gränsregioner. Så här långt räcker det att konstatera att analysen i det här kapitlet 
bekräftar att det finns ett samband mellan EU:s integration och subnationellt 
gränsöverskridande samarbete. Det har här tolkats som ett utfall av den interaktion 
som förekommer mellan aktörer verksamma på olika nivåer inom ramen för 
policy-nätverk. Sambandet skall preciseras närmare genom att den förekommande 
interaktionen studeras i detalj med hjälp av två fallstudier. 
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Gränsöverskridande regionbildning: 
EUREGIO 

I detta kapitel skall EUREGIO, en region inom EU behandlas. Detta för att fa mer 
kunskap om dels de funktionella och kulturella drivkrafterna bakom region
bildning, dels de statliga institutionernas och EU:s betydelse. Först anläggs ett 
historiskt perspektiv på de omgivande institutionella förutsättningarna för att 
bedriva gränsöverskridande samarbete i regionen. 

Institutionell historia 

Nederländerna är en statsbildning som, i likhet med Schweiz, tillkommit efter 
successiv utvidgning genom association och fördrag. Staterna har sitt ursprung i 
en union av oberoende enheter och har inte organiserats under ledning av en stark 
centralmakt (Forsyth 1981). Rokkan & Urwin (1983) beskriver de båda statsbild
ningarna som "contractual organizations", det vill säga resultatet av upprättade 
kontrakt mellan tidigare oberoende enheter, ursprungligen för att skydda sig mot 
yttre hot. Sju provinser; Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Overijssel, 
Gelderland och Utrecht, slöt sig samman i Utrecht-unionen 1579 för att bilda 
Republiken Förenade Nederländerna (Daalder 1981:185) och därigenom värja sig 
mot fortsatt spansk expansion. Bakgrunden till den nya statsbildningen var 
motståndet mot burgundernas och habsburgarnas ambitioner att centralisera sina 
besittningar i Nederländerna (Daalder 1989:3). Utrecht-unionen kom inte att 
innebära någon omedelbar centralisering. Istället för majoritetsstyre infördes en 
enhällighetsprincip som innebar att innan beslut kunde fattas fordrades de 
regionala myndigheternas samtycke. De var i sin tur ansvariga inför de lokala 
myndigheterna. Beslutsprocessen blev följaktligen mycket långsam (Kapteyn 
1996:35). Den lösa politiska sammanhållningen, den pluralistiska stads-strukturen 
utan något dominerande centrum och den långt utvecklade decentraliseringen fick 
nationalekonomen Friedrich List att karaktärisera staten, som ett konglomerat av 



126 

kommuner1. Vid återkommande tillfällen har Holland lösts upp i sina minsta 
beståndsdelar - kommunerna (Tilly 1992:55). 

De svaga centrala politiska institutionerna hade inte någon motsvarighet i 
ekonomisk svaghet. Ända in på 1900-talet har Holland bibehållit karaktären av en 
handelsvänligt och utåtriktad stat. Städerna och regionerna var så starka och 
utåtriktade att de länge, var och en i eget intresse, prioriterade utlandshandeln före 
avskaffandet av handelshinder inom unionen. Centralmaktens uppgift blev därför 
att först skapa en intern nationell marknad. Det skedde inte förrän på 1800-talet. 
Kommersiella intressen dominerade, vilket förde med sig en samhällsform där 
förhandlingslösningar blev utomordentligt viktiga i alla politiska och ekonomiska 
relationer. 

Republiken erkändes definitivt av stormakterna vid den Westfaliska freden 
1648. Samma år slöts fred med Spanien. Republiken förblev dock en löst 
sammanhållen konfederation under mer än två århundraden. Centralregeringen 
saknade många av den moderna statens kännetecken, till exempel central lag
stiftning och beskattning. I Holland liksom i Tyskland tycks samhörigheten ha 
föregått de politiska institutionerna2. I likhet med vad fallet var i Tyskland, fanns 
en gemenskap baserad på språk, med andra ord en nation, innan tidpunkten för 
inrättandet av statliga institutioner, tvärtemot vad fallet var i exempelvis Frankrike 
(Weber 1976). I det förra fallet föregick de politiska institutionerna snarast 
nationen, känslan av samhörighet. 

Den nederländska republiken var en stormakt från 1500-talet fram till 1795, inte 
på grund av territoriell expansion i Europa utan mest på grund av rollen som 
internationellt handelscentrum. I Rokkans konceptuella karta av Europa tillhör 
Nederländerna det "centrala handelsbältet", vilket utmärks av att det tidigt 
utvecklades städer som blev knutpunkter i det framväxande nätverket av utbytes
relationer. Internationella relationer snarare än militärmakt har bestämt republikens 
yttre gränser. Frankrike ockuperade territoriet mellan 1795 och 1813. Vid Wien
kongressen 1815 återupprättades kungadömet Oranien. Redan 1830 gjorde de 
södra delarna revolt för att bilda en egen stat, Belgien. Som följd av spänningar 
mellan Frankrike och Tyskland lösgjordes också Luxemburg från kungadömet vid 
en internationell kongress i London 1830-1831. Den nya konstitutionen från 1814 
och än mer den konstitution som blev resultatet av reformerna 1848 återspeglar 
en utveckling mot tilltagande politisk-administrativ centralisering. Trots att de 
historiska förutsättningarna påminner mycket om de som rådde i S chweiz antog 

1 List reciterad av Kohn 1956:57. 

Det vore dock missledande att mynta begreppet stat-nation i motsats till national-stat eftersom det inte 
behöver råda någon brist på legitimitet för de statliga institutionerna. Komplikationen är i stället att det på 
flera håll finns andra nationer som saknar politisk representation och känner sig främmande i de stater som 
de hör hemma i (Guibernau 1996). 
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inte Holland ett federalt statsskick. Istället utvecklades vad Lijphart (1975) kallat 
en consociational democracy som förenar en splittrad struktur inom ramen för 
gemensamma institutioner. I Holland har fragementeringen, framför allt den 
religiösa, ingen stark territoriell anknytning. Olikheterna bildar utgångspunkt för 
enhet genom pillarization. 

Den regionala nivån, provinserna, framstod under framväxten av den 
parlamentariska demokratin mer som resultatet av statens behov av administrativa 
indelningar och valkretsar än självständiga enheter med befogenheter att på egen 
hand ingå avtal. Alla likheter med ett federalt styrelsesätt upphörde. Vad som 
återstod av decentralisering efter Napoleons ockupation var de starka städerna och 
den decentraliserade socio-ekonomiska strukturen. Daalder (1981) konstaterar att 
även städernas dominerande representation i det politiska systemet successivt har 
minskat sedan republiken bildades. De agrara regionerna Drenthe, Brabant och 
Limburg fick i samband med utvecklingen mot ökad demokrati och centralisering 
en konstitutionellt likvärdig status med de sju ursprungliga provinserna även om 
skillnaderna i de ekonomiska styrkeförhållandena består. 

Öster om floden Ijssel ligger Tyskland, vars territorium förblev splittrat ända 
tills det tyska enandet under preussiskt ledarskap 1870. Inte olikt Nederländerna 
i fråga om graden av fragmentering bestod Tyskland dessförinnan av en stor 
mängd kungadömen, furstendömen och stadsstater. Från att ha varit över hundra 
enheter i slutet av 1700-talet sjönk antalet till 25 vid tiden strax före Tysklands 
enande (Rokkan et al. 1987:109). Territoriet som utgör Tyskland genomkorsas av 
flera historiskt viktiga farleder; floderna Oder, Weser, Elbe och framför allt Rhen. 
Från medeltiden har floderna format det tyska bosättningsmönstret. Handels
systemet byggde på utnyttjandet av floderna som förbindelse mellan städer. 
Genom att tillskansa sig det senaste i utvecklingen av transportteknologi och 
förbättrad infrastruktur har städerna kunnat bibehålla sina positioner långt efter att 
flodernas betydelse för transporter minskat. 

Tyskland och Nederländerna har det gemensamt, om man undantar 
Brandenburg-Preussen i östra Tyskland, att från medeltiden och framåt ha varit 
kapitalintensiva snarare än makt- och tvångsintensiva3. Det var först på 1800-talet 
under Preussens ledarskap som Tyskland gick mot större enhetlighet och centrali
sering. Ännu 1815 karaktäriserade Metternich, tongivande förhandlare vid Wien
kongressen, Tyskland som ett geografiskt begrepp (Mellor 1978). Det bestod av 
det geografiska område där tyska talades. Först under 1900-talet förstärktes den 
nationella integrationen. 

Liksom för sammanhållningen i Schweiz och Nederländerna spelade Napoleons 
expansion en avgörande roll för det nationella enandet. Det var trycket utifrån, 

3 Coercion-intensive och capital-intensive i Tillys (1992) terminologi. 
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snarare än den inre sammanhållningen som skapade gemensamma intressen. 
Resultatet blev en polycentrisk stat, huvudstaden Berlin konkurrerade med de 
tyska ekonomiska centra som vuxit fram intill Europas viktigaste handelsvägar, 
framför allt längs Rhen (Rokkan & Urwin 1983:38). Nederländerna, såväl som 
Tyskland, uppvisar fortfarande små regionala sociala och ekonomiska skillnader 
i motsats till andra mera ekonomiskt och geografiskt perifera stater i Europa. Båda 
staterna kan karaktäriseras som delar av Europas kärnområde - det centrala 
stadsbältet. 

Gränssamarbetet EUREGIO 

Längs den nära 60 mil långa gränsen mellan Tyskland och Holland finns fem 
långt utvecklande gränsöverskridande samarbeten organiserade enligt varierande 
principer, EUREGIO, Ems-Dollart, Rhein Maas-Nord, Maas-Rhein och Rhein 
Waal. EUREGIO är ett kommunalt förbund, formellt under privat rätt. Rhein 
Waal blev det första samarbete som tog steget fullt ut genom att skapa ett formellt 
gränsöverskridande offentligrättsligt organ på kommunal nivå4. EUREGIO som är 
beläget i området mellan floderna Rhen, Ems och Ijssel är ett av de äldsta 
formaliserade samarbetena i Europa. EUREGIO har fatt fastare organisatorisk 
form sedan starten 1958, året efter bildandet av European Economic Community 
(EEC) i Rom 1957. Det förefaller inte vara någon tillfällighet att EUREGIO:s 
tillkomst nära sammanfaller med tidpunkten för Romtraktaten. Det fanns gott hopp 
om att gränsregionerna skulle komma att ägnas större uppmärksamhet inom de nya 
ramar som gavs för Europa-samarbetet. EUREGIO försökte tidigt etablera 
kontakter med de europeiska institutionerna. Utvecklandet av samarbetet 
appellerade tidigt till de multilaterala organ som har att göra med gränsöver
skridande frågor - Europarådet och EG. Det började som nationellt organiserade 
kommunala förbund. 

Tyska politiker bildade redan 1954 ett kommunalt förbund mellan kommuner 
i regionerna Münster och Weser-Ems {Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems). En 
av de drivande bakom tanken att utvidga samarbetet över gränsen mot Holland var 
Alfred Mozer, en socialdemokratisk politiker, med erfarenheter som parlamen
tariker och med utvecklade kontakter med Europarådet. Han levde i exil i Holland 
under andra världskriget. Ett konkret syfte med EUREGIO var att arbeta för en 
förbättring av den lokala och regionala infrastrukturen, men också att aktivt 

4 Rhein Waal har sedan december 1993 upprättat en gränsöverskridande organisation bestående av 
samarbetande kommuner som även formellt fungerar under off entlig rätt. Detta kan ses som ett sätt att g öra 
det mesta möjliga av det som tysk/holländska fördraget tillåter. Det sker i form av så kallade 
Zweckverbände (sammanslutningsform under offentlig rätt). 
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medverka till att öka kontakterna över gränsen5. 
Idag omges alla fem bilaterala samarbeten längs tysk/holländska gränsen av 

samma rättsliga förutsättningar efter det mellanstatliga fördrag som ratificerades 
1993 och vars syfte var att göra det möjligt för politiskt-administrativa enheter och 
andra offentliga organ att utveckla formaliserat gränsöverskridande samarbete6. 
Avtalet följer den modell som anges i Europarådets ramkonvention från 1980 
(Council of Europe, 1980), vars viktigaste element är att stater förbinder sig att 
lösa legala, administrativa, tekniska svårigheter förknippade med gränsöver
skridande samarbete (art. 4) och överväger möjligheterna att förse subnationella 
myndigheter med de nödvändiga redskapen för att utveckla samarbete (art. 5). 
Konventionen har undertecknats av ett 20-tal stater. 

Det bilaterala avtalet bildar plattform för tre former av samarbete; skapande av 
kommunala förbund för särskilda ändamål, överenskommelser under offentlig rätt 
och upprättande av självständiga kommunala organ. Överenskommelser mellan 
subnationella organ far därigenom större legitimitet. Det bilaterala avtalet ersätter 
i princip en mängd överenskommelser som annars skulle ha behövts för att 
formalisera samarbetet över gränsen. Det ger större legitimitet till sådant som vi 
skulle gjort ändå, som chefen på EUREGIO, Jens Gabbe, uttryckte saken7. 

Stadgarna för EUREGIO vilar i praktiken på privaträttslig grund, men eftersom 
medlemmarna är offentligrättsliga organ tillämpas samma principer som under 
offentlig rätt. Samtliga kommuner ingående i EUREGIO har antagit samma 
stadgar och procedurregler, vilket gör att finansiella frågor och frågan om 
representation löses genom EUREGIO-rådet, det högsta beslutande organet. I 
praktiken innebär det ett system som i likhet med offentligrättsliga avtal både är 
bindande för medlemmarna, säkerställer finansiering och garanterar viss kontroll 
(Gabbe, von Malchus & Broos 1990:8). Europarådet har utarbetat ett tilläggs
protokoll som bäddar för permanenta institutioner, antingen under offentlig eller 
privat rätt och befogenheter att fatta rättsligt bindande beslut. Sådana organ äger 
rätt att sluta avtal om gränsöverskridande samarbete med territoriella myndigheter 
i andra stater. 

Namnet EUREGIO antogs 1965 och understryker skillnaden mellan en 
internationell region och en europeisk region (Mozer-Ebbinge & Cohen 1981). 
EUREGIO är regionalt vad EU är internationellt. Det är ett namn som både avser 
ett territorium och ett uppdrag. Att utses till "Euroregion" har under 1990-talet fått 

5 Alfred Mozer flydde själv till Holland under det andra världskriget, bland annat efter att ha skrivit 
en oppositionell artikel direkt riktad mot rikskansler Adolf Hitler. 

6 German-Dutch Crossborder Treaty - "Agreement between the Federal Republic of Germany, the Land 
of Lower Saxony, the Land of North Rhine Westphalia and the Kingdom of the Netherlands on 
transfrontier cooperation between territorial communities or authorities and other public authorities, 
XVI/189/91.EN, JMJ/smb, (en översättning av fördraget), 1991. 

7 Intervju med Jens Gabbe, chef vid EUREGIO-kontoret i Gronau, 15/2 1993. 
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halvofficiell status. Kännetecknande för Euroregioner är att de har en tydlig 
juridisk och institutionell form. Begreppet har efter hand förknippats med avsevärt 
förbättrade möjligheter till finansiellt stöd från EU-kommissionen beroende på den 
potential som finns i att samordna politik mellan flera olika politiskt-administrativa 
nivåer (Hingel 1993). Däremot finns ingen enhetlig mall8 för hur Euroregioner 
skall vara organiserade. 

En viktig förutsättning för EUREGIO:s uppkomst har varit den tilltagande 
politiska stabiliteten efter det andra världskriget. Att skapa en gränsöverskridande 
regim har haft lika stort symboliskt som reellt värde (Veggeland 1994). Principen 
"land utan gränser" vann anhängare bland gränsbor mellan Belgien, Holland och 
Tyskland några år efter det andra världskrigets slut. Den ökade tron på samarbete 
markerade en ny och fredlig tid i ett tidigare konfliktfyllt område. Men samarbetet 
har även en ekonomisk bakgrund. Principiellt är det rimligt att gränsregioner 
borde ha samma möjligheter att samarbeta över gränser som regioner utan extern 
gräns, inte minst ur konkurrenssynpunkt. 

Ett viktigt incitament för samarbete har varit de strukturella ekonomiska 
problemen på båda sidor av gränsen. Särskilt konkurrensen från politiskt och 
ekonomiskt mer centralt belägna och befolkningsrika regioner har varit en 
pådrivande faktor för att utöka samarbetet (Wendland & Roemheld 1987:262). 
Både Ruhr-området (Tyskland) och Randstad-området (Holland) finns inom inte 
allt för stora avstånd. Det är två av Europas mest befolkningstäta agglomerationer 
bara jämförbara med lie de France, det vill säga Paris med omnejd och Greater 
London. 

Ruhrgebiet är ett ekonomiskt centrum i Tyskland. Området har under senare år 
genomgått en genomgripande strukturomvandling som bland annat lett till minskad 
sysselsättning inom kol- och stålindustrin sedan mitten på 1970-talet. Krismed
vetandet bidrog till ökad samverkan mellan kommunerna och städerna i regionen 
(Kunzmann 1986), exempelvis samarbetet mellan Duisburg, Essen, Bochum, 
Dortmund, Köln och Düsseldorf, "the driving force of Germany" (Kommunal
verband Ruhrgebiet 1992). I Ruhrområdet bor omkring 10 miljoner människor. 
Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) är en organisation som bildats för att locka 
kapital till regionen (Jones 1994:56). De södra tyska delarna av EUREGIO håller 
på att bli attraktiva som bosättningsorter för arbetspendlare på grund av de i 
jämförelse billiga hus- och markpriserna. Randstad i Holland, det vill säga 
städerna Amsterdam, Rotterdam, Haag och Utrecht, är en agglomeration av 
jämförbar storlek. Randstad-området inrymmer omkring 5,6 miljoner invånare och 

8 Enligt ett förslag framfört i Gerlach-rapporten {European Parliament, Document 1 - 353/76) på 
uppdrag av Europa-parlamentet skulle s å kallade Euroförbund kunna bildas med stöd av artikel 235 i Rom-
födraget. Enligt förslaget skulle dessa kunna inkludera, ett regionalt råd (sammansatt av flera nivåer), och 
en administrativ kommitté (bestående av tidigare förtroendevalda eller experter). 
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är Hollands viktigaste näringslivscentrum. 
EUREGIO är perifert beläget i relation till både Ruhr och Randstad ur 

geografisk såväl som socio-ekonomisk synvinkel. Landskapet domineras av 
småstäder blandat med ren jordbruksbygd. Bara sex städer inom regionen har mer 
än 50.000 invånare. De flesta invånarna, 55 procent, bor på orter med färre än 
10.000 invånare. Befolkningstätheten i regionen är 271 inv./km2, vilket är något 
mer än genomsnittet i Tyskland (246 inv./km2), men under genomsnittet i Holland 
(350 inv./km2) (Commission of the European Communities 1993b). Regionens 
befolkningsmässiga kärna finns i gränsområdet mellan Gronau (Tyskland) och 
Enschede (Holland). Enschede är största stad med cirka 145.000. Staden har en 
betydligt viktigare roll i det holländska stadssystemet än vad Gronau har i det 
tyska. De båda gränsstäderna är därför inte helt jämförbara med varandra. 

Städerna har successivt fått se sig allt mer integrerade i de nationella 
ekonomierna. Det har inneburit att de båda regiondelarna under tiden efter det 
första världskriget blivit mer avskilda från varandra. Idag är samhörighetskänslan 
över gränsen endast svagt utvecklad på grund av en lång tid av systematisk 
nationell integration och standardisering. Språkundervisningen i skolorna har haft 
stor betydelse för utvecklingen. Bara en tiondel av tyskarna uppges förstå 
holländska. Det går därmed inte att påstå att EUREGIO har den språkliga 
gemenskap som finns i regioner som Baskien eller Katalonien (Wendland & 
Roemheld 1987). 

Den relativa betydelsen av både högtyska och högholländska9 har ökat i takt 
med den nationella integrationen under 1900-talet. Under medeltiden var emeller
tid varken språkgränsen eller den religiösa gränsen särskilt markerad. Den tyska 
dialekten som talas är en form av sachsiska, från början mer besläktad med 
holländska än med högtyska. Fortfarande har dock ungefär 37 procent av 
holländarna och 21 procent av tyskarna släkt på ömse sidor om gränsen10. Det gör 
att det finns potential för ökad kulturell gemenskap över gränsen. 

9 I b etydelsen standardiserat riksspråk. 
10 Wendland & Roemheld (1987) citerar Hülst, H. V. (red.) Die Grenze - Trennung oder Begegnung, 

Enschede. 
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Uppenbarligen är de funktionella och ekonomiska banden över gränsen starkare 
än de etniskt-kulturella. Det visar sig som gemensamma intressen över gränsen, 
men också likheter i fråga om socio-ekonomisk struktur. Tack vare den tidigt 
utvecklade textilindustrin på bägge sidor om gränsen utvecklades redan före första 
världskriget en till stora delar gemensam arbetsmarknad i regionen. Kring 1890 
kom hundratals holländska arbetare från norr för att arbeta i textilindustrin. De 
bosatte sig på den holländska sidan, men arbetade inte sällan i fabriker i Gronau 
på den tyska sidan. En geograf rapporterade på femtiotalet att: 

"The boundary in the textile district existed as long as in the north but had almost 
no affect on the lives of people in the d istrict before World War I. Dutch laborers 
went home to lunch in the Netherlands and then back to work in Germany" (Piatt, 
1958, s. 51). 

Ett viktigt skäl till strukturarbetslösheten i EUREGIO har varit nedgången i 
sysselsättningen inom de traditionellt viktigaste industrigrenarna. De flesta av de 
tidigare dominerande näringarna i regionen befinner sig i stagnation, exempelvis 
djuruppfödning, metall- och textilindustri. Arbetslösheten var hög redan i slutet 
av 1950-talet. Samarbetet inom EUREGIO har därför i hög grad tagit 
utgångspunkt i de strukturproblem som drabbat regionen hårt på båda sidor av 
gränsen (Wendland & Roemheld 1987:265)n. 

Periferialitet kan mätas i arbetslöshet och ekonomisk utvecklingsnivå. Periferin 
förutsätts ha det sämre förspänt på båda punkterna. Arbetslöshetsstatistiken för 
regionen är visserligen inte direkt jämförbar mellan de båda sidorna av gränsen, 
men räcker för att illustrera problematiken (Gabbe 1992:190). Under årtionden har 
båda sidor av EUREGIO haft högre arbetslöshet än genomsnittet i respektive stat. 
Särskilt på den tyska sidan har skillnaden gentemot det nationella genomsnittet 
ökat under senare år (van Run 1989:8). Arbetslöshetsnivåer på uppemot 20 
procent av den arbetsföra befolkningen har inte varit ovanliga vare sig på den 
tyska eller den holländska sidan. Två aktuella siffror är 19 respektive 18 procent 
(van der Veen 1993:91). Den genomsnittliga arbetslösheten uppges av en annan 
källa ha varit 15 procent i regionen som helhet 1992 (EUREGIO 1994:20). 

Som framgår av Tabell 5.1 nedan har andelen sysselsatta inom jordbruk och 
industri fallit de senaste åren, medan jobben inom servicenäringen relativt sett 
ökat. Särskilt snabb har minskningen av andelen sysselsatta inom textilindustrin 
varit. Mellan 1960 och 1987 hade denna sektors andel av sysselsättning sjunkit 
från 21 till 5 procent. Minskningen har varit betydligt snabbare än inom industri
sektorn i övrigt. Det är en avgörande orsak till varför arbetspendlingen över 

Detta bekräftas i en intervju med Viktor von Mal chus, Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung, Dortmund/Hannover, i Gronau, den 20/3 1995. 
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gränsen faktiskt har minskat i olika omgångar under 1970-talet och i början av 
1980-talet, trots den europeiska integrationsprocessen. 

Tabell 5.1 Andelen sysselsatta fördelade per sektor. 

Regionalt: Nationellt: 
EUREGIO Tyskland Holland 

1960 1987 1990 1990 1990 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Jordbruk 18 10 9 4 2 
Industri 50 37 35 41 28 
Service 32 53 56 55 70 

Källa: Van Run 1989, LACE Databas 1995 och Commission of the European Communities, 
1993b. 

Med hjälp av EU:s skattningar av regional inkomstnivå mätt som köpkraft (PPS) 
bekräftas EUREGIO:s perifera egenskaper med statistik på NUTS Il-nivå. 
Generellt påstås gränsregioner både ha sämre inkomstnivå och högre arbetslös
hetsnivå än nationella genomsnitt (Mestre 1992:5). Statistik på både den 
holländska och den tyska sidan bekräftar detta (Tabell 5.2), trots att Münster
regionen felaktigt ingår i statistiken (NUTS Il-nivån). Inkomstnivån i Münster är 
relativt sett högre än i de övriga delarna av EUREGIO, vilket gör statistiken 
missvisande. 

Ser vi till statistiken på NUTS III-nivå visar sig mycket riktigt skillnaden 
gentemot de nationella genomsnittsnivåerna bli större. Det är möjligt att 
avvikelsen från nationella genomsnitt skulle framträda ännu tydligare om 
statistiken bröts ned på de enskilda kommuner som ingår i EUREGIO, det vill 
säga Gemeinden och Gemeenten, men på den nivån finns inte någon jämförbar 
statistik tillgänglig. För EU:s program är det NUTS III som är den relevanta 
nivån. 
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Tabell 5.2 Ekonomisk utvecklingsnivå (BNP/capita mätt i PPS, köpkraftsparitet, 100 
genomsnittet inom EU 12-området). 

NUTS Ih NUTS III: 

Münster 92 Borken 82 
Weser-Ems 89 Steinfurt 83 
Gelderland 88 Grafschaft Bentheim 83 
Overijssel 90 Achterhoek 83 
Drenthe 88 Zuid-Oost Drenthe 97 

Twente 85 
Coesfeld 72 
Emsland 88 
Osnabrück (LK) 72 

Genomsnitt: 

EUREGIO (NUTS II) 89 
EUREGIO (NUTS III) 84 
Tyskland 112 
Holland 102 

Källa: Commission of the European Communities 1993, 1993b. 

EUREGIO:s organisation 

För tillkomsten av fördraget mellan Holland och Tyskland har den planerings
kommission som bildades mellan tyska och holländska myndigheter redan 1967 
haft stor betydelse. EUREGIO har kommit att sammmanföra ett hundratal 
kommuner. Med inrättandet av en officiell statlig huvudkommission med två 
underkommissioner 197712 blev formerna för gränsöverskridande samarbete 
likartade längs hela den tysk-holländska gränsen, från Groningen i norr till Aachen 
och Maastricht i söder (Grotefels 1993:35-36). De holländska provinsernas roll i 
planeringsfrågor är jämförbara med de tyska delstaternas, men planeringen och det 
informationsutbyte som äger rum över statsgränsen har outvecklad institutionell 
form genom att besluten inte är direkt bindande13. I praktiken införlivas den 
gränsöverskridande regionplaneringen i två separata nationella regionplaner. För 
att utveckla en bindande och gemensam gränsöverskridande regionplan fordras 

12 Planeringskommissionen, Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission (DNRK), fick 1977 
egna stadgar som reglerade samarbetet och dess orgnisation. 

13 För den framtida utvecklingen av gränsöverskridande regional planering står tre alternativ till för
fogande; utveckla en gemensam regionplan som är bindande, eller inarbeta de gränsöverskridande 
regionplanerna i nationell planering, alternativt överges tanken på självständig nationell planering helt 
(Grotefels 1993). 
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långtgående harmonisering av regelverken på båda sidor av gränsen om inte 
regional planering skall förbli en mellanstatlig angelägenhet utan att det tillåts 
någon inblandning från subnationella myndigheters sida. 

Det är omvittnat att kontakterna mellan Holland och Tyskland beträffande 
gränsöverskridande planeringsfrågor längs gränsen började ta konkret form någon 
gång 1977-78. De första kontakterna hade att göra med regionalpolitikens utform
ning. De regionala planeringsmyndigheterna uppges tidigt ha utövat påtryckningar 
för att fa en aktivare roll14. Enligt handläggningsrutinerna, skall kommunerna 
hållas informerade om vilka planer som finns, exempelvis skall byggnadsplanen 
stämmas av och delges kommunerna15. I princip opererar kommun- och delstats
nivå i olika skala. I Tyskland är tumregeln att kommunernas beslutsområde 
omfattar skalan 1:2000 och delstatsnivån 1:50 000. 

Eftersom den gränsöverskridande planeringen redan hade fatt sin utformning 
genom bildandet av planeringskommissionerna fick Europarådets ramkonvention 
aldrig någon avgörande betydelse (Grotefels 1993:42). Konventionen kräver 
mellanstatliga fördrag eller avtal för att fa någon giltighet. Fördraget mellan 
Holland och Tyskland var ett av de första som helt motsvarade intentionerna i 
ramkonventionen. Det ger stöd för bildandet av kommunala förbund. Kommuner
na i EUREGIO finns samlade i tre förbund, ett tyskt Kommunalgemeinschaft 
Rhein-Ems och två holländska samverkansförbund - Samenwerkingsverbande 
Twente och Oost-Gelderland (Wendland & Roemheld 1987, Lande Andersen 
1992:31). Det regionala samarbete som åsyftas i fördraget är både decentraliserat 
och bilateralt till sin karaktär. De minsta territoriella enheterna är kommunerna, 
vilka ansluter sig till samma typ av kommunala förbund på ömse sidor om 
gränsen. 

De gränsöverskridande konsultationerna ledde småningom till skapandet av ett 
EUREGIO-råd 1978. Det var den första gränsöverskridande parlamentariskt 
sammansatta församlingen för gränsöverskridande samarbete (van der Veen 
1993:89). Rådet skiljer sig från andra nationella, regionala och lokala parlament 
på ett avgörande sätt. Det utses genom indirekta val och har därmed bara indirekta 
befogenheter gentemot medborgarna. EUREGIO-rådet består av representanter för 
kommunerna, totalt 60 politiskt valda representanter, 31 tyska politiker och 29 
holländska (Gabbe 1992:191). Platserna är fördelade på partier som i vilket annat 
parlament som helst, men det är bara kommunernas fullmäktigeledamöter som är 
valbara. Det hindrar inte att gränsöverskridande partifraktioner är på väg att växa 
fram. Kommunalförbundet Rhein-Ems utser till exempel representanterna för fyra 
tyska Kreise. Rådets sammansättning baserar sig på befolkningens storlek och ser 

14 Bekräftas i en intervju med Pieter van Run, Consultancy Bureau European Affairs, Leiden, i 
Apeldoorn den 24/3 1995. Han var tidigare verksam vid det holländska finansdepartementet. 

15 Jfr. intervju med Viktor von Malchus i Gronau, den 20/3 1995 och Grotefels 1993:68-69. 
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ut på följande sätt: 

Holland 
Samverkansförbundet Twente 
Samverkansförbundet Oost-Gelderland 

21 platser 
8 platser 

Tyskland 
Kommunalförbundet Rhein-Ems, nominerar från: 
Kreis Coesfeld 
Kreis Borken 
Kreis Steinfurt 

4 p latser 
11 platser 
12 platser 

4 platser Kreis Grafschaft Bentheim 

Totalt: 60 platser 

Rådet samlas fyra gånger om året. Ordföranden väljs med kvalificerad majoritet 
samtidigt som två ställföreträdare utses. Rådet är högsta beslutande organ i den 
gränsöverskridande organisationen. Det är samtidigt beredande organ för frågor 
som har med stadgarna att göra. 

Gentemot andra offentliga myndigheter saknas verkställande befogenheter, vare 
sig i förhållande till centralregeringarna, delstaterna (Tyskland) eller provinserna 
(Holland). I förhållande till de centrala regeringarna är rådet ett slags påtryck
ningsgrupp som söker statens uppmärksamhet för att påverka till exempel stads-
och gatuplanering, polis, rättsinstanser, och fördrag om kommunal samverkan 
genom att plädera för ett perspektiv som ser regionen som en sammanhängande 
enhet - i praktiken en region. Rådet far därigenom bättre möjligheter att föra fram 
sina åsikter i samhällsdebatten. 

Inom ramen för EUREGIO har tio grupper inrättats vilka ansvarar för varsitt 
område. De har till uppgift att undersöka praktiska frågor, understödja styrelsen 
och bereda ärenden som beslutas av styrelsen. Ledamöterna i arbetsgrupperna är 
företrädare för de kommunala förbunden. Platserna fördelas lika mellan holländska 
och tyska ledamöter. Arbetsgrupperna och i synnerhet EUREGIO-sekretariatet 
sköter de dagliga frågorna och har på det sättet bättre möjligheter att följa den 
löpande verksamheten än vad rådet har. Styrelsen utser de sex ledamöterna i 
EUREGIO-rådet. En och samma person kan inte vara ledamot av både rådet och 
styrelsen samtidigt. 

Länkningsutskottet har till uppgift att förankra arbetet på flera politiskt-
administrativa nivåer (EUREGIO 1992), det vill säga på regional, nationell såväl 
som överstatlig nivå. Ingår gör politiker från Europa-parlamentet (EU), ministerier 
(Wirtschaftsministerium) i Tyskland, Holland och delstaterna Niedersachsen och 
Nordrhein-Westfalen, och representanter för provinserna Gelderland och Overijssel 
(den regionala nivån i Holland), regeringsordförandena i Weser-Ems och Münster 
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(Bezirksregierungen) och EUREGIO. Styrgruppen har förutom närvarorätt rollen 
som rådgivande organ i förhållande till EUREGIO-rådet. 

Figur 5.1 Organisationsschema EUREGIO 

106 medlemmar — kommuner & kretsar, organiserade i regionförbund 

Kommunförbundet 
Rhein-Ems 

Regionalförbund 
Twente 

EUREGIO 
arbetsgrupper 
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Achterhoek 
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Källa: EUREGIO, 1992. 
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Verkställande organ är fackutskotten i vilka specialister från båda sidor finns 
representerade i så kallade Arbeitskreise. Fackutskott finns för näringsliv, teknik
spridning, miljö, jordbruk, trafik och transport, skola och utbildning, turism, 
alldagliga gränsproblem och katastrofberedskap, sociala frågor, kulturfrågor 
(Mozer-kommissionen) och turism. Utskotten har beredande uppgifter och därmed 
fortlöpande kontakt med EUREGIO-rådet. Fackutskottens sammansättning är 
blandad. Bland aktörerna finns en mångfald representanter för olika samhälls
sektorer; arbetsmarknadens organisationer, handelskamrar, enskilda företag, för
troendevalda, statliga regionala företrädare, jordbruksorganisationer, statliga verk, 
miljöorganisationer, socialförsäkringstjänstemän, sjukkassan, företrädare för 
universitet och högskola etc. Mozer-kommissionen är ett fackutskott som formellt 
har egen budget sedan 1971. Förvaltningskostnaderna betalas dock i realiteten 
inom ramen för EUREGIO:s budget. Kommissionen intar en särställning i 
förhållande till EUREGIO: s organisation i övrigt genom att den kan ta initiativ till 
projekt. Mozer-kommissionen utgörs av 15 ledamöter och en beredningsgrupp. 

Sedan 1985 har EUREGIO ett eget sekretariat för sin verksamhet vid gränsens 
omedelbara närhet på den tyska sidan. Det förestås av två chefer, en från vardera 
sidan. Sekretariatet sköter alla löpande ärenden. I samband med EU:s pilot-projekt 
LACE beslutades att ett särskilt EUREGIO-hus skulle uppföras i Gronau inom 
ramen för EU:s Interreg-program. För den huvudsakliga finansieringen stod EU, 
50 procent, och delstaten Nordrhein-Westfalen, 30 procent. I huset arbetar 
personalen sedan 1992 med att administrera EU:s regionala program och egna 
projekt. 

Till de arbetsuppgifter som man tagit sig an inom EUREGIO hör: 
- att lösa alldagliga problem i anslutning till gränsöverskridande pendling 
- att utarbeta ett gemensamt turistprogram 
- att förbättra miljö- och sopåtervinning 
- att skapa nätverk mellan jordbrukare 
- att verka för gränsöverskridande yrkesutbildning och sköta arbetsförmedling 
- att ge konsumentrådgivning 
- att fungera som huvudkontor för den gränsregionala intresseorganisationen 

AEBR 
- att vara ett centrum för europeiska gränsregioner 

Större demokratisk insyn, fastare organisatorisk struktur och full offentlighet är 
de fördelar som finns med rådslösningen framför det lapptäcke med dålig insyn 
som informella kontakter, enskilda kontrakt och överenskommelser annars riskerar 
att medföra. Icke formellt reglerade arbetsformer kan vara effektiva när det gäller 
att åstadkomma gemensamma problemlösningar, men är mindre tillfredsställande 
ur demokrati- och ansvarssynpunkt. I ett tidigt skede tog samarbetet formen av 
informella konsultationer och överläggningar i samband med planeringsfrågor. 



140 

Fördraget mellan Tyskland och Holland har gett bättre möjligheter till rutiniserat 
samarbete inom fastare ramar. 

Institutionella relationer 

Olika legala och institutionella traditioner bidrar till att skapa barriärer mellan 
stater. EU-kommissionen definierar gränsregioner som administrativa eller 
institutionella regioner mindre än regionerna på nivå II i NUTS-systemet (Mestre 
1992:4), det vill säga provincies och Regierungsbezirke. Formellt är Holland en 
decentraliserad enhetsstat och Tyskland en federation. På den holländska sidan är 
provinserna den högsta subnationella nivån - Overijssel, Twente och Oost 
Gelderland. På den tyska sidan är det delar av delstaterna Niedersachsen och 
Nordrhein-Westfalen. Planeringskontoren på delstatsnivå och provinsnivå är 
viktiga genom sina resurser och kunskaper. 

Skillnaderna i befogenheter mellan de politiskt-administrativa systemen är större 
på regional än på lokal nivå. De 12 holländska provinserna är av den anledningen 
mer att jämföra med Tysklands Regierungsbezirke och Kreise än med Länder 
(delstatsnivån). De båda myndigheterna har befogenheter att utöva insyn och 
kontroll över kommunerna. Även om det i första hand är delstaterna som reglerar 
kommunernas verksamhet i Tyskland. Två tyska Regierungsbezirke är berörda -
Weser-Ems och Münster och sex Kreise - Emsland, Steinfurt, Coesfeld, Borken, 
Osnabrück och Grafschaft Bentheim. 

EUREGIOis lägsta och mest operativa nivå är varken delstater, provinser eller 
regionala statliga myndigheter utan den lokala nivån, kommunerna. De samverkar 
inom ramen för kommunala förbund. Det gränsöverskridande regionbegreppet 
överensstämmer i princip inte med någon nationell politiskt-administrativa nivå, 
däremot sammanfaller det på den holländska sidan med EU:s nomenklatur 
(NUTS). Holland har ännu inte genomfört någon genomgripande regionreform. 
EU-integrationen har dock aktualiserat en sådan (Hedriks, Raadschelders & 
Toonen 1995). För Hollands del har man i nomenklaturen fört samman kommuner 
för statistiska ändamål utan att det har någon motsvarighet i den gällande 
territoriella indelningen. NUTS III består av sammanslagningar av kommuner i 
planeringsområden - så kallade COROP-Regio's. Fyra sådana konstruerade 
regioner är involverade i EUREGIO-samarbetet. Det är Twente, Achterhoek, 
Noord-Overijssel och Zuid-Oost Drenthe. EUREGIO inberäknar inte mindre än 
106 städer och kommuner, varav 60 tyska och 46 holländska (LACE 1995, 
EUREGIO 1994). 

Den lägsta nivån är kommunerna, Gemeenten (650 st) i Holland och Gemeinden 
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(16.068 st) i Tyskland16. Av olika skäl finns inget av dessa båda kommunbegrepp 
representerade i EU:s nomenklatur. Den lägsta nivån NUTS III, det vill säga den 
kommunala nivån, motsvaras i Tyskland istället av Kreise. En åtskillnad görs 
mellan landsbygdskommuner (Landkreise) och stadskommuner (Stadtkreise). Tre 
Landkreise, Grafschaft Bentheim, Emsland och från och med 1992 Osnabrück i 
delstaten Niedersachsen finns med i EUREGIO och tre Stadtkreise belägna i 
delstaten Nordrhein-Westfalen - Steinfurt, Borken och Coesfeld. Tre av dessa 
saknar omedelbar kontakt med statsgränsen - Coesfeld, Osnabrück och Emsland. 

Medlemskapet i EUREGIO ger en aning om att alternativa gemenskaper kan 
växa fram bland befolkningen som avviker från den gällande politiskt-
administrativa indelningen. Ser vi exempelvis till befolkningens storlek finns det 
en knapp majoritet holländska medborgare, medan en majoritet av de 
medverkande politiskt-administrativa enheterna är tyska. Eftersom samarbetet 
omfattar flera nivåer är den lägsta nivån rimlig som utgångspunkt för gränsöver
skridande regionbildning. Den bakomliggande principen är att intresse av 
samarbete snarare än administrativ tillhörighet bör avgöra om en kommun skall 
delta eller inte. Något enhetligt regionbegrepp finns inte att tillgå. Provinserna i 
Holland kan inte med något formellt stöd i konstitutionen sluta gränsöverskridande 
avtal. Delstaterna i Tyskland kan däremot under överinseende av den federala 
regeringen ingå utrikes avtal (se kapitel 3). Det skapar ett assymetriskt förhållande 
mellan staterna även om det inte har någon större praktisk betydelse efter det 
fördrag som har upprättats mellan Tyskland och Holland. 

Banbrytande avtal 

De båda tyska delstaterna i EUREGIO föreslog redan 1969 den typ av avtal som 
sedemera upprättades 1991. Delstaternas påtryckningar skall ses mot bakgrund av 
att Holland redan tidigare ingått avtal beträffande subnationellt samarbete med 
Belgien och Luxemburg 1986 och senare undertecknat Benelux-konventionen 
1989. Det möjliggör gränsöverskridande samarbete mellan offentliga myndigheter 
(Gabbe, von Malchus, & Broos 1990)17. Avtalet mellan Tyskland och Holland 
banar väg för två typer av samarbete; 1) samarbete i ett administrativt organ med 
grund i nationell lagstiftning för samverkan mellan kommuner, 2) samarbete med 

16 Siffran för Tyskland inberäknar de nytillkomna kommunerna efter återföreningen. 
17 Benelux Economic Union, Convention Benelux Concernant la Cooperation Transfrontaliere entre 

Collectivités ou Autorité Territoriales, 1994, ger lokala myndigheter i Holland, Tyskland och Belgien 
möjligheter att implementerà gränsöverskridande samarbete, antingen i offentligrättslig form genom 
mellankommunalt samarbete eller genom ett mer begränsat samarbete baserat på administrativa 
överenskommelser, utan att någon ny juridisk enhet behöver bildas. 
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grund i en gränsöverskridande överenskommelse och bildandet av ett gemensamt 
administrativt organ. Den senare formen skiljer sig från det förra genom att det 
är fråga om en juridisk person. 

Skillnaden i befogenheter är synbar i avtalet (German-Dutch Crossborder Treaty 
1991). Avtalet undertecknades av fyra parter, kungadömet Nederländerna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och de båda delstaterna Niedersachsen och 
Nordrhein-Westfalen. Samma parter som ingått avtalet äger rätt att upplösa det 
(art. 14, § 3), med den viktiga skillnaden att om Niedersachsen eller Nordrhein-
Westfalen önskar upplösa avtalet så kvarstår dess giltighet mellan de andra 
undertecknande parterna, de centrala regeringarna. Avtalet tillåter bildandet av 
kommunala förbund för särskilda syften, avtal under offentlig rätt, och upprättan
det av kommunala samarbetsorgan. Offentliga myndigheter far genom avtalet 
etablera gemensamma funktioner som om det gällde angelägenheter under 
nationell lagstiftning. Den interna strukturen för bildandet av kommunala förbund 
är reglerad i avtalet och bär likheter med vad som tidigare bara gällt inom stater. 

Det tysk-holländska avtalet har skapat möjligheter för samarbete i frågor som 
nationellt sköts av offentligrättsliga organ. Det har gjort det möjligt att genom fri
villiga överenskommelser decentralisera implementeringen av EU:s största gemen
skapsinitiativ, Interreg-programmet. De tyska delstaternas större konstitutionella 
befogenheter, kompenseras i betydande utsträckning av den flexibilitet som 
kännetecknar den kommunala nivån i Holland. I många avseenden framstår den 
holländska territoriella indelningen som mindre rigid än Tysklands mer konstitu
tionellt reglerade relationer, vilka kan skapa inbördes låsningar. 

Samarbetet i EUREGIO vilar som vi sett i praktiken på offentligrättslig, men 
formellt på privaträttslig grund. Avtalet möjliggör; 1) att överenskommelser 
mellan subnationella enheter kan träffas under offentlig rätt, 2) att en subnationell 
enhet kan agera i en annans ställe gentemot utländska aktörer, 3) att gränsöver
skridande arbetsgrupper kan bildas som är beslutsmässiga, men officiellt saknar 
befogenheter, 4) att kommunala förbund {Zweckverbände) kan bildas som kan 
agera gränsöverskridande för sina medlemmars räkning. 

Samarbetets innehåll 

Genom att samarbetet bedrivs i form av ett kommunalt förbund far EUREGIO 
prägel av ett nedifrån snarare än ett statligt initierat samarbete. Den offentlig
rättsliga legitimiteten vilar på ett bilateralt avtal, vilket bland annat innebär att 
planeringsfrågor formellt inte kan överlåtas till den kommunala nivån. Det mellan-
statliga avtalet måste å andra sidan fyllas med ett praktiskt innehåll genom att 
involvera aktörer för att inte bli ett tomt skal. 
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Den relativt långa tid som samarbetet funnits etablerat har givit goda 
möjligheter att utveckla nätverksrelationer. På sikt finns utsikter för att gränsöver
skridande samarbete kan bidra till att skapa en gemensam kulturell och regional 
identitet (van der Veen 1993:94). Det skulle fa praktiska konsekvenser för både 
aktörers sätt att se sig själva och på regionen. EUREGIO vinnlägger sig om att 
väga in både sociala och kulturella aspekter18. Det heter att dessa frågor bör få 
växa fram parallellt med utvecklandet av funktionellt samarbete. Erfarenheterna 
visar, uppger en talesman för EUREGIO:s projektverksamhet att inkorporerandet 
av socialt och kulturellt utbyte gör det lättare att engagera aktörer19. Möjligheterna 
till engagemang ökar med offentligrättslig status. Det både balanserar och 
kompletterar den mer funktionella och nyttoorienterade profil som regionbildning 
i så hög grad visat sig vara förknippad med (jfr. kapitel 3). 

När en representant för EUREGIO ombads rangordna sakområden prioriterades 
det funktionella samarbetet högst. Det skapar länkar som ökar det socio-
ekonomiska utbytet över en statsgräns. En väl utbyggd infrastruktur är till exempel 
en viktig förutsättning för att öka det funktionella utbytet. De aggregerade data 
som redovisades i tvärsnittsanalysen i kapitel 3 gav liknande resultat. En aning 
förvånande är att turist- och kulturfrågorna är så högt prioriterade. I turistfrågor 
framstår intressena på ömse sidor om gränsen tydligen som komplementära, vilket 
bidrar till att befrämja uppkomsten av praktiskt samarbete. Även utbildnings
frågorna finns högt upp på listan i jämförelse med resultaten i den tidigare 
tvärsnittsanalysen (se Tabell 5.3). Å andra sidan finns inte forskning och 
utveckling med på listan. 

Tabell 5.3 Rangordning av samarbetsområden, EUREGIO. 

Rangordning: 
1 Kulturellt utbyte 
2 Utbildning 
3 Turism 
4 Infrastruktur 
5 Miljöskydd 

Källa: LACE Databas, 1995. 

Prioriteringsordningen är en indikation på vilka aktörer som bedöms som viktiga 
i nätverksrelationerna som uppstått. Handelskamrar och andra företagssamman

18 Jens Gabbe, chef vid EUREGIOrs kontor i Gronau betonade i en intervju den 15/2 1993, att de 
sociala och kulturella frågorna måste utvecklas i samma takt som de ekonomiska samarbetsfrågorna. 

19 Intervju med Wietse Hermanns, projektkoordinatör, EUREGIO i Gronau, den 23/3 1995. 
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slutningar spelar en viktig roll, liksom olika utvecklingsorgan i mer eller mindre 
offentlig regi. Viktigast i nätverken är dock andra subnationella organ. Mer 
hierarkiska relationer gentemot överordnade offentliga myndigheter är kvalitativt 
sett viktiga, inte minst i samband med infrastruktur- och arbetsmarknadsfrågor, 
områden inom vilka centrala regeringar spelar den dominerande rollen. Det är 
också dessa frågor som i första hand engagerar intresseorganisationer. Organisa
tioner, stiftelser och föreningar av mer ideell karaktär spelar stor roll i samband 
med det kulturella utbytet. 

Identitets- och kulturfrågor har av allt att döma sin givna plats när det gäller 
att åstadkomma både resultat och förankring. I det långa loppet är "medborgarnas 
Europa" ett centralt tema för att fördjupa gränsöverskridande samarbete med 
betoning på - civila och sociala rättigheter, utbyte av information och kultur samt 
utbildning. Åtgärder inom dessa områden har potential att på längre sikt skapa nya 
identifikationsgrunder och skapa en känsla av gemenskap (da Silva Santos & 
Ganier-Raymond 1990). Regional integration av administrativa enheter har inte 
minst av konsulter börjat betraktas som ett värde i sig; regionen far möjlighet att 
förstärka sin identitet. Det förstärker den interna sammanhållningen och hjälper 
till att profilera regionen utåt. På det sättet kan en gränsöverskridande region 
profilera sig under ett samlande region-begrepp och framstå som ett föredöme för 
den europeiska integrationen i sin helhet (van Run 1989). Enligt en uppskattning 
av Viktor von Malchus20 har gränsöverskridande samarbete varit en bidragande 
orsak till att uppskattningsvis 80 procent av invånarna idag har kännedom om vad 
EUREGIO är för något. 

Den interna organisationen prioriterades högst när det gällde vad som var de 
viktigaste formerna för praktiskt samarbete, följt av gränsregionala projekt för 
gemensam planering, utbyte av information, erfarenheter och samfinansiering (se 
Tabell 5.4). De olika pilot-projekten av vilka de flesta kommit igång med hjälp 
av delfinansiering från EU-kommissionen rangordnades först på femte plats. Detta 
vittnar om hur lång tid det tar att bygga upp organiserade former av samarbete 
och skapa administrativa rutiner. Det tyder också på att samarbetet har en egen 
dynamik vid sidan av EU:s aktiva stöd. Vissa projekt var igång redan innan EU:s 
Interreg program hade startat. 

20 Intervju med Viktor von Malchus den 20/3 1995. 
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Tabell 5.4 Typ av aktivitet, EUREGIO. 

Rangordning: 

1 Intern organisation 
2 Samarbete i gemensamma gränsöverskridande projekt 
3 Utbyte av information och erfarenheter 
4 Samfinansiering 
5 Pilot-projekt 

Källa: LACE Databas 1995. 

Projektverksamhet har funnits sedan 1988, då i egen regi. 1989/90 fanns 10 
pilotprojekt omfattande 12 miljoner D-mark varav man fått tillsammans 4,6 
miljoner i stöd. Under Interregis första fas (Interreg I), perioden 1990-93, 
igångsattes 59 projekt omfattande 29 miljoner Ecu varav EU stod för totalt 36 
procent av kostnaderna (EUREGIO 1994:36). Endast ett fatal projekt kom att 
förlängas inom ramen för Interreg II 1994-1999. 

Att finna former för samfinansiering är ett väsentligt inslag i samarbetet. För 
det kulturella samarbetet erhåller EUREGIO speciella anslag från delstaterna 
Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen liksom från centralregeringen i Holland, 
och provinserna Gelderland, Overijssel och Drenthe. Den årliga budgeten uppgår 
till 5,2 miljoner Ecu (1992). Utöver detta är det enskilda projekt som kostar. EU, 
delstaterna, den holländska regeringen och provinserna bidrar med pengar (Gabbe 
1992:194). Av budgeten används cirka 18 procent till den löpande administra
tionen och 82 procent till projektverksamhet. Enskilda projekt finansieras 
maximalt med upp till 50 procent av EU (se Tabell 5.5). Det gör EU till den 
viktigaste källan för finansiering av projekt. Det går därför inte att bestrida att EU 
har en viktig roll för EUREGIO:s verksamhet. 

Tabell 5.5 Källor till finansiering för projekt och administration under Interreg I 
(procent). 

Adm. kostnader 
(%) 

Projektkostnader 
(%) 

Medlemmar 
Regionen 
Staten 
EU-kommissionen 
Privat 

75 
5 

10 
10 

10 
10 
25 
45 
10 

Källa: LACE Databas, 1995. 
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Merparten av de löpande administrativa kostnaderna stod subnationella aktörer för, 
det vill säga de egna medlemmarna i regionen. När det gäller kostnaderna för 
projekt var EU:s roll avsevärt större, de stod för inte mindre än 45 procent av 
kostnaderna. Värt att notera är att statens del av finansieringen av projekt 
fortfarande överstiger vad som betalas subnationellt (den egna regionen plus 
medlemmar). 

Utsikter till regional integration 

Gränsen mellan Holland och Tyskland skiljer sig på ett avgörande sätt från 
interface-periferier genom att den politiska gränsen sammanfaller med existerande 
språkliga och historiska skillnader (Vanhove & Klaassen 1987:120). Det är därför 
i politisk-geografisk mening fråga om en bekräftande gränsdragning, "subsequent 
boundary" (Tägil 1982, Pounds 1963). Inom EUREGIO är tvåspråkigheten 
begränsad, utan att språkskillnaderna därför är någon oöverstiglig barriär. Framför 
allt är det tyskarna som inte kan det holländska språket (van Geenhuizen, van der 
Knaap & Nijkamp 1995). Jens Gabbe, chef vid EUREGIO, uppskattar andelen 
tyskar i regionen som utan några större svårigheter kan kommunicera med 
holländare till omkring 1/3 av befolkningen21. För närvarande finns det ett tiotal 
skolor som kan erbjuda undervisning i både tyska och flamländska varför det finns 
anledning att tro att tvåspråkigheten kommer att öka i framtiden. Det har stor 
betydelse för såväl förutsättningarna för kommunikation som potentialen för 
gemensam identifikation. Språkskillnaderna upplevs av många fortfarande som en 
konstlad barriär22. 

Bristande möjligheter till social kommunikation har samma negativa effekt för 
utsikterna till interaktion som stora geografiska avstånd. På det sättet kan man 
uppskatta hur mycket mindre interaktionen mellan regionpar är till följd av att det 
finns en politisk gräns. Enligt denna definition borde exempelvis Gronau höra 
ihop med Enschede om regionen har mer interaktion med den holländska sidan 
än med det formellt överordnade regioncentrat Münster (Vanhove & Klaassen 
1987:115). 

För att vi skall kunna tala om regional integration borde EUREGIO ha 
motsvarighet i andra former av interaktion än enbart konsultationer, informations
utbyte och tjänsteresor i en snäv krets av tjänstemän inom offentliga myndigheter 
eller näringslivet. Gränser skärmar av institutionella aktörer och medborgare från 
varandra. Ett tillgängligt mått på socio-ekonomisk interaktion är den gränsöver

21 Intervju med Jens Gabbe i Gronau, den 15/2 1993. 
22 Intervju med Viktor von Malchus i Gronau, den 20/3 1995. 
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skridande arbetspendling till och från arbetet som förekommer. 

Gränsöverskridande arbetspendling 

Antalet arbetspendlare motsvarade ungefar 0,3 procent av den totala arbetskraften 
i regionen som 1987 omfattade 789.000 personer (Gabbe 1992:189). Totalt sett 
är inte arbetspendlingen mellan Holland och Tyskland i ögonfallande hög i 
jämförelse med genomsnittet inom EU. I jämförelse med gränsen mellan Tyskland 
och Holland i övrigt är EUREGIO en pendlingsintensiv region (se Tabell 5.6). 

Tabell 5.6 Skattning av gränsöverskridande arbetspendling nationellt 1993 och i 
EUREGIO 1992 (antal). 

Bostad i: Arbetsplats i: Nationellt EUREGIO 

Holland Tyskland 14.583 2.500 
Tyskland Holland 1.552 500 

Totalt: 16.135 3.000 

Källa: de Falleur & Vandeville 1994, EUREGIO 1994. 

Arbetspendlingen mellan Holland och Tyskland inom EUREGIO omfattade 1983 
totalt 958 personer. Det var en minskning från 1974 då motsvarande antal var 
2.269 personer. Nästan hela minskningen kan förklaras med att inpendlingen av 
holländare till Tyskland minskade under perioden 1974-1983. Inpendlingen av 
tyskar till Holland låg under samma period på en jämförelsevis låg nivå. En 
blygsam ökning kunde dock registreras under den aktuella perioden (van Run 
1989:9). Nedgången totalt sett kan sättas i samband med minskningen av antalet 
industrianställda i regionen. Arbetspendling är extra känslig för skiftande 
konjunkturer, särskilt i en region som EUREGIO med en relativt ensartad 
industristruktur. I tider av nedgång i produktionen är arbetspendlarna bland de 
första som drabbas. Faktorer som påverkar flödena är löneskillnader, utsikter till 
arbete och kulturella band (de Falleur & Vandeville 1995:182)23. 

Hela minskningen av antalet gränsöverskridande arbetspendlare mellan 1974 
och 1983 tycks nu vara återhämtad. Det innebär emellertid bara att dagens 
arbetspendling är marginellt större än den som förekom i början av 1970-talet. I 

23 Betydelsen av dessa faktorer kvarstår efter kontroll för gränsernas längd, befolkningstäthet och 
skillnader i b efolkningstäthet mellan regionpar. 
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jämförelse med 1983 hade dock antalet fram till 1992 i det närmaste tredubblats. 
I båda riktningarna uppgick den sammanlagda pendlingen 1992 till runt 3.000 
personer (EUREGIO 1994:21). En stor del, 28 procent, av arbetspendlingen över 
gränser inom EU äger rum inom den makroregion som EUREGIO är del av -
Benelux och Rehnlandet (de Falleur & Vandeville 1995:178). Hur stor effekten 
har blivit av avskaffandet av gränskontrollen längs EU:s interna gränser 1992 och 
Schengen-överenskommelsen24 från 1990 är det för tidigt att dra slutsatser om. 

Institutionell utveckling 

En talesman för EUREGIO, Viktor von Malchus, vidhöll på en Europa-konferens 
för gränsregioner 199225 att regionalt samarbete fungerar bäst på kommunal nivå. 
Han ansåg att gränsöverskridande organ skall arbeta specifikt med gränsfrågor för 
att dess verksamhet inte skall kollidera med andra kommunala angelägenheter. 
Som utvecklingskoncept föreslogs att samarbete borde föregås av en genom
gripande socio-ekonomisk analys. I samband med den borde en regions starka 
respektive svaga sidor kartläggas. Därefter kan klara målsättningar formuleras och 
projekt initieras. Uppmaningen var entydig, låt inte tjänstemän och nationella 
organ fa allt för stort inflytande! Det gränsöverskridande organet bör ansvara för 
processen, från förslag till implementering. 

EUREGIO.s utvecklingskoncept vilar på två grundpelare: 
1) Att påta sig kulturella och socio-ekonomiska uppgifter i takt med att 

möjligheter öppnar sig genom den vidare europeiska integrationsprocessen. 

2) Att konsekvent arbeta med utgångspunkt i ett för regionen gemensamt 
regionbegrepp (Gabbe 1992:195). 

Kopplingen mellan gränsöverskridande samarbete och utvecklandet av gemensam 
infrastruktur är stark. Infrastrukturen spelar en nyckelroll genom att investeringar 
i gränsöverskridande länkar sammanför aktörer i en region. För att påverka en 
framtida utbyggnad av ijärrtrafiknätet hävdas det exempelvis i årsberättelsen från 
1992 att det behövs gemensamma ansträngningar. I samband med fjärrtrafik-
projektet har en förbättring av sträckan mellan Hengelo och Osnabrück ansetts 
nödvändig för att stärka de inomregionala banden inom EUREGIO (EUREGIO 

24 I art. 8 i Enhetsakten antas medlemsstaterna avskaffa gränskontroll. Passkontroll och visa-bestämmel
ser fortsätter dock att vara instrument för statlig kontroll därför har kompletterande överenskommelser 
kommit till för att uppfylla målsättningen i Enhetsakten. Den viktigaste av dessa är Schengen-
överenskommelsen. 

25 Refererar till Viktor von Malchus tal vid konferensen "European Border Regions, Lace, Intereg -
Networks of European Integration", 15-17 oktober i C arrickmacross, Irland, 1992. 
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1992). 
Det är i fråga om infrastrukturinvesteringar som EUREGIO.s framgångar hittills 

varit störst. Regionen har i det närmaste uppnått vad man förutsatt sig. Autobahn 
(väg nummer A 31) sträcker sig numera från Ruhr-området till Gronau trots att 
underlaget från början inte sades räcka för en sådan investering26. Även den öst
västliga förbindelsen, Rotterdam - EUREGIO - Berlin - Warszawa öppnades för 
trafik 1992 (väg nummer E 30). Återstår på önskelistan gör bland annat en 
utbyggnad av spårvagnstrafiken. Fortfarande saknas 6,5 km räls för att det skall 
gå att öppna för reguljär persontrafik. 

Vilka barriärer är det då som återstår? Bland de problem som nämndes i 
enkätsvaren prioriterades åtgärder mot problem på arbetsmarknaden relaterade till 
rörligheten över gränsen högt. Ett problem som uppstår har att göra med det 
dubbelbeskattningsavtal27 som finns mellan Holland och Tyskland. Det existerande 
avtalet har inte reviderats sedan 1980 och anses innebära att den pendlande 
arbetskraften diskrimineras av skatteskäl. Det andra problemet som nämndes har 
att göra med svårigheterna för pendlare att äga bostad i det land som han eller hon 
inte är medborgare i. I båda fallen hänvisar EUREGIO:s respondent i sitt 
enkätsvar (LACE Databas 1995) till att det är finansdepartementen i respektive 
stat som kan bidra till en tillfredsställande lösning på problemen. Frågor som 
beskattning, byggnation och socialförsäkringar har inte en region själv möjligheter 
att hantera. Inom dessa områden har staterna onekligen stora möjligheter att 
förbättra villkoren för gränsöverskridande aktiviteter. I två fall ansågs bättre ETJ-
regler vara lösningen. Det gällde upphandlingsregler och utbildningsfrågor. I det 
första fallet efterfrågades mer flexibla regler i det sistnämnda fallet angavs att den 
fria konkurrensen var hotad på grund av skillnaderna i formella utbildningskrav. 

Institutionalisering 

Gränsöverskridande institutionella lösningar inrymmer en delikat flernivåproble-
matik. Det bilaterala fördraget beträffande gränsöverskridande samarbete mellan 
Holland och Tyskland är inte det enda existerande avtalet mellan staterna. På 
samma sätt som det är stater som mest kraftfullt kan erbjuda lösningar på gräns
problem kan de lika gärna bidra till att bygga upp legala och institutionella 
barriärer för interaktion. Signalerna är motstridiga, ett avtal kan å ena sidan bidra 

26 Intervju med Viktor von Malchus i Gronau, den 20/3 1995. 
27 Dubbelbeskattningsavtal tillkommer för att reglera hur personliga inkomster, företaginkomster, eller 

kapitalinkomster skall beskattas där uppbö rdslandet är ett annat än verksamhetslandet. I al lmänhet innebär 
ett sådant avtal någon form av skattelättnad genom att man undviker att beskatta åtminstone någon 
skattetyp i två länder. 
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till att hindra tillvaratagandet av en regionbildnings potential, men å andra sidan 
väsentligt underlätta betingelserna för samarbete. Det gör att det aldrig går att 
bortse från de huvudsakligen hierarkiska relationer som offentligrättsliga organ 
skapar mellan sig. 

Det multilaterala samarbetet inom EU har hittills varit framgångsrikt när det 
gäller att riva ner barriärer, åstadkomma så kallad negativ integration. Det 
förbättrar generellt möjligheterna till gränsöverskridande utan att automatiskt 
upphäva andra former av gränshinder. För detta fordras separata avtal och 
eventuellt nya former av institutioner och implementering, med andra ord positiv 
integration. Fördelen med EU-samarbetet är att det finns en tredje part, EU-
domstolen, som har till uppgift att se till att ingångna överenskommelser verkligen 
efterlevs. Någon sådan tredje part finns inte ifråga om att tillse efterlevnaden av 
mellanstatliga bilaterala avtal. Gränsöverskridande regionbildning är på det sättet 
ett slags positiv integration på mikronivå som för med sig politisk integration utan 
att de mellanstatliga relationerna behöver vara dominerande. 

När unilaterala och bilaterala lösningar inte är tillräckliga ökar behovet av 
multilaterala lösningar. Inom EUREGIO har man insett betydelsen av detta, både 
när det gäller att finna legala och finansiella lösningar. Från regionens egen 
synvinkel kan överstatliga lösningar mycket väl visa sig vara de som är mest 
ändamålsenliga. De största förhoppningarna på EU-kommissionen är än så länge 
främst knutna till ekonomiska frågor (LACE Databas 1995). Problemen som anses 
relaterade till EU:s förmåga att minska barriärer har att göra med förväntningar 
på negativ integration, det vill säga avskaffande av olika slags gränshinder. Inte 
i första hand dess förmåga att omfördela beslutskompetens. 

EUREGIO är ett utvecklat exempel på ett samarbete organiserat som ett 
kommunalt förbund. Genom denna organisationsform har myndigheter och 
sammanslutningar av olika slag; handelskamrar, och arbetsgivare blandats med 
diverse intressegrupper. Handelskamrarna har en dubbel roll i förhållande till 
EUREGIO. De är visserligen starkt organiserade både subnationellt och nationellt, 
men har sällan en subnationell infallsvinkel. De brukar heller inte vara villiga att 
finansiera lokala och regionala aktiviteter28. Näringslivsorganisationer har 
traditionellt snarast befrämjat funktionell integration och rent av centralisering 
inom stater. Även om detta har ifrågasatts under senare år genom att 
näringslivsorganisationer konstate-rats medverka till regionalism (Coleman & 
Jacek 1989) kvarstår bilden av att dess dominerande perspektiv antingen är 
sektoriellt eller subnationellt, sällan både och. 

Delegeringen av befogenheter till EUREGIO-rådet gör inte att organet kan 
frigöra sig från vad som gäller under nationell lagstiftning. Detsamma gäller de 

28 Intervju med Jens Gabbe i Gronau, den 15/2 1993. 
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politiska representanter som utses (German-Dutch Cross-border Treaty, 1991), 
vilka är ansvariga inför en stats lagstiftning (art. 4, § 5). I rättslig mening kan 
därför aldrig upprättandet av ett samarbetsorgan bli ett sätt för offentliga 
myndigheter att vidga befogenheterna utöver vad som gäller inrikes. Omvänt 
gäller att domstolar i utlandet inte kan driva en process gentemot offentliga organ 
i en annan stat (Ibid., art. 11). Skulle en tvist uppstå mellan organ involverade i 
samarbetet innebär det, i enlighet med principen loi unique, att den skall lösas 
inom ramen för en stats rättsväsende. 

Offentliga samarbetsorgan är förpliktigade att informera nationellt överordnade 
organ i fråga om förändringar av samarbetets form och innehåll. De överordnade 
organen skall, som det heter, skydda egna underordnade organ i deras samarbete 
med utländska parter (Ibid., art. 9). Ett gränsöverskridande organ kan, enligt det 
bilaterala avtalet, utföra uppgifter för andra parters räkning, men inte ersätta dem 
genom att ikläda sig rollen som överstatlig offentlig myndighet med tvingande 
befogenheter i förhållande till tredje part. I övrigt skall framgå vilka uppgifter som 
skall skötas av det kommunala samarbetsorganet, hur implementering skall gå till 
och platsen för dess huvudkontor. Om inte annat anges i avtal skall det 
kommunala samarbetet fungera under den lagstiftning som gäller i den stat där 
huvudkontoret ligger. 

De kommunala förbund som tillåts enligt avtalet går inte att jämställa med 
mellanstatliga organisationer. Mellanstatliga organisationer upprättas genom för
drag mellan stater som ger dem rätt att agera under internationell rätt. En sådan 
tolkning skulle kunna leda till att gränsöverskridande regionbildning gav upphov 
till nya mer eller mindre rigida politiska gränser (Mozer-Ebbinge & Cohen 
1981:196). Ett sätt att se till att minska risken för ökade institutionella barriärer 
är att låta samarbetet fortsätta att bygga på frivillighet och öppenhet. 

Det avtal som ingåtts erbjuder möjligheter till mer sofistikerade former av 
gränsöverskridande samarbete. Formen ger en högre grad av demokratisk insyn 
än vad privaträttsliga arrangemang ger. Avtalet öppnar möjligheter till samarbeten 
mellan offentligrättsliga organ på två nivåer - lokal och regional. Alternativet är 
att etablera samarbete unilateralt inom ramen för nationell administrativ lagstift
ning. Mellanregionalt samarbete har redan stöd i Tysklands grundlag. De tyska 
delstaterna kan med förbundsregeringens samtycke överlåta beslutsbefogenheter 
till regionala samarbetsorgan (grenznachbarschafiliche Einrichtungen). Artikel 2429 

har fogats till de allmänna bestämmelserna om överlåtelse av befogenheter30. Det 
är inte orimligt att tänka sig att lagstiftningen kommer att fortsätta att utvecklas 

29 Innebörden i art. 24, § 1, är att i de fall där förbundsländerna besitter befogenheter skall de med 
godkännande av förbundsregeringen kunna överföra sin suveräna rätt t ill internationella instanser inom 
ramen för exempelvis gränsöverskridande samarbete. 

30 Jfr. SOU 1993:14, EG och våra grundlagar, s 83-84. 
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i denna riktning i fler länder. 
Nackdelen med icke gränsöverskridande institutionella arrangemang är framfor 

allt att de inte kan få status som juridiska personer. Genom att öppna möjligheter 
för att bilda kommunala förbund över riksgränser visar EUREGIO att samordning 
kan ske på en rad områden om bara den politiska viljan finns. Samarbetsformen 
fungerar så länge de enskilda kommunerna är beredda att agera gemensamt. Det 
holländsk-tyska fördraget anger bara den yttre ramen för samarbete. 

Lärdomar av regionbildning 

Avtalet mellan Holland och Tyskland bäddar för upprättande av liknande sam-
arbetsstrukturer på andra håll i Europa. Den typ av gränsöverskridande som växer 
fram i regionen är av stort intresse för framtiden därför att EUREGIO är en av 
spjutspetsarna för utvecklingen av subnationellt samarbete, när det gäller att finna 
institutionella former. I språkbruket märks de hittillsvarande landvinningarna 
genom att man gärna använder ord som gränsöverskridande integration och 
institutionalisering för att beskriva samarbetet. Man tycks medvetet vilja markera 
att det rör sig om regionbildning och att denna process är den subnationella 
motsvarigheten till den stora Euintegrationen. Det bilaterala fördraget mellan 
Holland och Tyskland ger möjligheter att bilda parlamentariskt sammansatta och 
gränsöverskridande samarbetsorgan, i praktiken verksamma under offentlig rätt. 
Ambitionerna ligger väl i linje med det övergripande målet för EU - europeisk 
integration, särskilt tydligt har det blivit i samband med förverkligandet av den 
gemensamma marknaden och Interreg-programmet. 

På lite längre sikt kan utökat gränsöverskridande samarbete fa bättre 
motsvarighet i människors sätt att identifiera sig. Det finns anledning att tro att 
institutionalisering, från centralregeringars synpunkt, inledningsvis mindre 
uppfattas som antagonistisk regionalism än om en region sammanfaller med en 
gränsöverskridande historisk och/eller etniskt-kulturell samhörighet. Eftersom 
betoningen ligger på att utveckla funktionellt samarbete är utvecklingen av ett 
gränsöverskridande regionbegrepp relativt okontroversiellt så länge relationerna 
mellan de inblandade staterna är vänskapliga i övrigt. 

Organisatorisk förankring på kommunal nivå förbättrar möjligheterna till att 
vidareutveckla samarbetet under hänvisning till praktiska och funktionella behov 
utan att riskera att initiativen motarbetas. Det har gjort de institutionella 
relationerna mindre besvärliga. De förhållandevis mäktiga tyska delstaterna har 
aktivt uppmuntrat gränsöverskridande samarbete och faran för kompetenstvister 
har i hög grad avvärjts genom det mellanstatliga avtal som tydligare avgränsar 
olika beslutsnivåer från varandra. En följd är att assymetrin mellan de två olika 
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politiskt-administrativa systemen har minskat. Holländska provinser är statliga 
regionala myndigheter som säkert velat ta del i gränssamarbetet på ett mer aktivt 
sätt, men den kommunala nivån har visat sig vara flexibel när det gäller att 
hantera funktionella gränsöverskridande frågor. 

Den holländska traditionen med starka kommuner har underlättat framväxten 
av gränsöverskridande kontakter på lokal nivå, vilken under alla omständigheter 
förefaller vara mest lämpad för att utveckla ett gränsöverskridande regionbegrepp. 
Filosofin bakom EUREGIO är att regionbildning bör utgå från lägsta möjliga nivå, 
både för att harmonisera assymetriska institutionella förhållanden och för att 
åstadkomma decentraliserade relationer. Både den harmonisering som skett genom 
avtal och de decentraliserade relationer som upprättats vittnar om att gränsöver
skridande regionalisering pågår. 

Ett funktionellt regionbegrepp snarare än ett etniskt-kulturellt är lämpligt för att 
karaktärisera EUREGIO. Regionbildning sker med hjälp av sammanlänkande 
praktiska projekt, men utan den dynamiska socio-ekonomiska expansion som 
kännetecknar befolkningstäta stadsregioner. I sådana finns ett behov av investe
ringar i sammanbindande länkar för att få bort flaskhalsar31 som hindrar ökad 
socio-ekonomisk interaktion och som i sin tur bäddar för fortsatt expansion. Inom 
EUREGIO finns det inte någon stad med tillräcklig expansionskraft för att kunna 
dominera över angränsande regioner genom sin "naturliga" dragningskraft på 
exempelvis arbetskraft. Flaskhalsproblem är därför inte något överhängande 
problem i regionen. Däremot kan gränsövergången i det aktuella området komma 
att bli viktigare för fjärrtrafik i öst-västlig riktning i takt med att gränsbarriärerna 
minskar. Det sker stora investeringar i infrastruktur som på sikt stärker regionens 
position i det europeiska kommuniktationsnätet. Från EU-kommissionens sida 
uppmuntras generellt insatser av detta slag på grund av den integrationsbefräm-
jande effekt de förmodas ha. 

De socio-ekonomiska förutsättningarna i EUREGIO-regionen är sammanfatt
ningsvis sämre än de politiskt-administrativa och kulturella. Regionen uppvisar en 
rad av periferins kännetecken. Inkomstnivån är i förhållande till respektive 
nationella genomsnitt relativt låg. Mönstret framträder tydligare ju lägre politiskt-
administrativ nivå som analyseras. Statistik på NUTS Il-nivån bidrar till att skyla 
över graden av ekonomisk eftersläpning i regionen genom att inkludera områden 
administrativt nära, men geografiskt långt från gränsen. På NUTS III-nivån, 
kommunnivån, vilken visat sig vara den mest relevanta att studera framträder de 
ekonomiska skillnaderna gentemot nationella genomsnitt tydligare. De 
inomregionala skillnaderna inom EUREGIO är avgjort mindre och regionhalvorna 
har all anledning att samarbeta för att förstärka sin position i ett vidare europeiskt 

31 Till exempel trängsel eller andra tecken på att infrastrukturen är fö r dåligt utbyggd för att f ullfölja 
sin uppgift på ett tillfredställande sätt. 
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perspektiv, inte minst med tanke på de förväntade effekterna av den inre 
marknaden, framför allt ökad regional konkurrens, och den höga arbetslösheten 
i regionen som helhet. 

EU:s bidrag till i första hand projektverksamheten är betydande. Interreg-
programmet i kombination med regional- och strukturpolitiken har under senare 
år inneburit en dramatisk ökning av de resurser som finns tillgängliga för att 
utveckla samarbete över gränsen. Allt tyder på att EU har en viktig roll att spela 
även för ett sedan långt tillbaka etablerat gränssamarbete som EUREGIO. EU-
kommissionens aktiviteter kan dock mer betecknas som "learning by doing", som 
en holländsk konsult valde att uttrycka det32, än en medveten strategi med ett 
bestämt slutmål i fråga om innehåll och organisatorisk form. Resultatet är ett 
betydande tillskott av resurser, inte bara från EU. Ökade krav ställs på att statliga, 
men även lokala och regionala medel skjuts till för att förverkliga gränsöver
skridande projekt. Staterna medverkar i högsta grad till gränsöverskridande 
samarbete inte minst genom att bidra till verksamheten för att "matcha" de 
resurser som EU skjuter till. Det tydliggör regionbildningens flernivåberoende 
karaktär. 

Tillräckligt långtgående institutionalisering har skett för att man skall kunna tala 
om regionbildning. Projekt understöds bara om partners på båda sidor om gränsen 
är involverade i att genomföra dem med avseende på organisation, finansiering, 
personal och tekniskt innehåll. För det andra, måste projekten otvetydigt vara av 
sammanbindande natur. En bieffekt av EU:s Interreg-program är att det ger 
gränsöverskridande organ en så stor roll i implementationsfasen att det blir en 
pådrivande faktor mot en utveckling som ad hoc leder till fastare organisations
former33. Att det företrädelsevis är regioner och kommuner på NUTS III-nivån 
som far resurser förstärker intrycket av att den kommunala nivån är den viktigaste 
subnationella samarbetspartnern även för EU. Interreg kan som mest finansiera 
upp till 75 procent av ett projekt i mål 1 regioner, annars upp till 50 procent. De 
resterande 25-50 procenten måste skjutas till av staten. Lokala och regionala 
aktörer ger även de betydande bidrag till finansieringen av gränsöverskridande 
verksamhet (Gabbe 1994:18). 

Tillgången på resurser gör att samarbetsformerna institutionaliseras utan att den 
överstatliga nivån erbjuder några juridiska lösningar. Det måste ske på mellan-
statlig väg. Avtalet mellan Tyskland och Holland överför de facto befogenheter 
att implementerà Interreg-programmet till EUREGIO. Förslag till projekt kommer 

32 Intervju med Pieter van Run, Consultancy Bureau European Affairs, Leiden, i Apeldoorn, den 24/3 
1995 med erfarenheter från det holländska finansdepartementet och utvärdering av EUREGIO-samarbetet. 
Van Run är dessutom en av LACE-konsulterna med uppgift att ut värdera LACE-projektet. 

33 Bekräftas i en intervju med Wietse Hermanns, projektkoordinatör v id EUREGIO, i Gronau, den 23/3 
1995,. 
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från den så kallade styrgruppen där förutom representanter för nationella och 
subnationella organ även EU-kommissionen finns representerad. Projekt-idéerna 
sänds till EUREGIOis sekretariat för slutligt godkännande. 

Längs den holländsk-tyska gränsen överväger gränsöverskridande samarbeten 
att inrätta offentligrättsliga organisationer för samarbete, särskilt Euregio Rhein-
Waal. Stöd för att utveckla sådana former av samarbete finns i avtalet som blev 
resultatet av många års förberedande arbete i anslutning till ambitionerna att 
åstadkomma gränsöverskridande regional planering. Kommunerna blev på detta 
sätt involverade i samordningen av övergripande fysisk planering redan på 1970-
talet. Beredskapen för EU.s gränsregionala initiativ förbättrades på ett avgörande 
sätt av att det redan fanns en etablerad gränsöverskridande samarbetsstruktur. Om 
det finns en inlärningsprocess så är det den växande insikten om att en fastare 
institutionalisering av tidigare lösa och nätverksliknande relationer behövs för att 
upprätta ett effektivt fungerande partnerskap med EU-kommissionen34. 

Gränsöverskridande samarbeten som fungerar under offentligrättsliga former har 
utan tvekan bättre möjligheter att implementerà Interreg-programmet än renodlat 
privaträttsliga. Europarådets mycket allmänt hållna ramkonvention är inte 
tillräcklig för att harmonisera politiskt-administrativa system. Förutom finansiellt 
stöd efterfrågas generellt effektivare och mer demokratiskt legitima organisatoriska 
lösningar, bland annat större politiskt inflytande via partirepresentation i 
gränsöverskridande och folkvalda organ. Än så länge är de folkvalda organen bara 
indirekt valda, men motsvarar i och för sig majoritetsläget i de enskilda kommu
nerna. Det ger större politisk legitimitet, men är inte helt okontroversiellt. Att 
organisera kommunala förbund är ett sätt att uppnå offentligrättslig status, men 
fördelarna är inte entydiga. Frågor som tidigare förenat experter, administratörer 
och planerare kan med en större inblandning av partipolitiker splittra aktörer och 
förstärka de meningsskiljaktigheter som finns. 

Större partipolitisk inblanding torde också färga av sig i samarbetets innehåll. 
På sikt är troligen en bättre balans mellan socio-kulturella och funktionella frågor 
en nödvändighet för att man skall kunna tala om regionbildning. Hittills har 
Mozer-kommissionen förtjänstfullt hanterat dessa frågor, delvis vid sidan av den 
övriga organisationen. Men inte ens EUREGIOis chef var så sent som 1993 
övertygad om att offentligrättslig status skulle innebära någon fördel eftersom han 
ansåg att det kunde ge upphov till ökad kontroll uppifrån och därmed låsa fast den 
institutionella strukturen i onödan. I klartext riskerar det att medföra en onödigt 
hög grad av formalisering av det ömsesidiga förtroende och utbyte mellan aktörer 
som gränsöverskridande samarbete ytterst bygger på35. Ökad formalisering sätts 
i samband med ökad statlig kontroll i kontrast till det genom praxis utvecklade 

34 Bekräftas i en intervju med Viktor von Malchus i Gronau, den 20/3 1995. 
35 Intervju med Jens Gabbe i Gronau, den 15/2 1993. 
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policy-nätverkets mera lösa natur. 
Det går inte att förneka att gränsregionerna tillsammans lyckats fa bra gehör för 

sina krav genom sin gemensamma intresseorganisation, AEBR. Organisationen har 
blivit en legitim partner till både Europarådet där man har närvarorätt och EU, 
framför allt genom LACE-projektet, som avser att ta till vara mer än 20 års 
erfarenheter av gränsöverskridande samarbete och regionbildning på subnationell 
nivå. Tillsammans är det faktorer som bidragit till både vertikal och horisontell 
institutionalisering, det vill säga både regionbildning på mikronivå och gränsöver
skridande regionalisering genom växande flernivåberoende. 

Ett uttryck för att institutionaliseringen fortsätter är att en initierad talesman för 
EUREGIO, knappt två år efter intervjun som just citerades ansåg att formellt 
offentligrättsliga stadgar inte är ett alltför avlägset mål, framför allt inte på den 
tyska sidan36. I Tyskland är de institutionella relationerna generellt starkt juridi-
cerade inom ramen för federationen. Fördelarna är bland annat att det ger större 
möjligheter att påverka beslut, bättre tillgång till långsiktig finansiering och större 
öppenhet gentemot medborgarna. Det ger också möjligheter att bredda de frågor 
som hanteras inom ramen för samarbetet. En viktig organisatorisk aspekt som inte 
skall underskattas är att offentligrättslig status ger bättre anställningstrygghet åt 
personalen och gör att verksamheten allmänt får bättre utsikter att bygga upp 
långsiktiga relationer37, vilket gör det attraktivare att arbeta i organisationen. 

Gränsöverskridande samarbete är en flernivåberoende företeelse. På ett tidigt 
stadium hämtades inspiration från den europeiska gemenskapens utveckling. 
Samarbetet tillkom bara omkring ett år efter Rom-fördraget som bidrog till att 
fördjupa EG-samarbetet 1957. EUREGIO har kommit att bli ett föredöme för de 
många samarbeten som upprättats därefter, inte minst längs EU:s externa gränser 
mot östra Europa. Euroregion har blivit ett begrepp som fått ge namn åt den 
regionbildning som i praktiken äger rum inom ramen för gränsöverskridande 
samarbete och förknippas med en förhållandevis fast organisatorisk struktur. Att 
förlägga den organisatoriska basen för gränsöverskridande verksamhet till 
kommunala förbund har visat sig vara framgångsrikt, inte minst därför att det blir 
lättare att hitta en minsta gemensam nämnare mellan politiskt-administrativa 
system som i övrigt kan förefalla inkompatibla. Själva namnet, EUREGIO/ 
Euroregion, är ett begrepp som för samman den europeiska integrationen med 
olika former av regional integration, inte bara funktionell utan på längre sikt också 
social och kulturell integration. 

EU:s gemenskapsinitiativ kan sägas medverka till att behovet av offentlig
rättsliga former växer till följd av att resursberoendet ökar och knyter samman fler 
aktörer på olika nivåer utan att någon vägledning ges i fråga om valet av 

36 Intervju med Wietse Hermans i Gronau, den 23/3 1995. 
37 Intervju med Viktor von Malchus i Gronau, den 20/3 1995. 
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organisatorisk form. Samarbetets organisatoriska utformning bestäms än så länge 
i högre grad av hur de institutionella relationerna ser ut mellan centrala regeringar 
och subnationella enheter i och mellan stater än de formella relationerna till EU. 
Vad EU:s inflytande istället visar är styrkan i de objektivt sett svaga länkar som 
gemenskapsinitiativen ger upphov till. I EUREGIO:s fall har trägna påtryckningar 
småningom lett till det mellanstatliga avtal som reglerar samarbetets form och 
definierar aktörernas inbördes relationer. Avtalet vittnar om att Holland trots att 
det är en enhetsstat velat vidga möjligheterna att skapa gränsöverskridande 
organisatoriska strukturer för att minska de legala och institutionella barriärerna 
för samarbete. Det är i och för sig inte förvånande med tanke på att det i Holland 
finns en stark tradition av decentraliserade och semifederala relationer som går 
långt tillbaka i tiden, innan olika former av barriärer förstärktes av den nationella 
integrationen. De tyska delstaternas särskilda befogenheter att engagera sig i 
utrikesfrågor kommer till uttryck genom den för subnationella enheter unika 
ställning de har fått som undertecknare av det bilaterala avtalet. 

För att få en uppfattning om generaliteten i de erfarenheter som gjorts längs den 
holländsk-tyska gränsen skall nästa kapitel behandla en annan gränsregion längre 
söderut längs Rhen som förefaller ha lika goda förutsättningar att utveckla 
gränsöverskridande samarbete med tanke på sitt centrala läge i Europa, Regio 
Basiliensis i Övre Rhendalen. Skillnaden är att detta samarbete sträcker över en 
av EU:s externa gränser, gränsen till Schweiz. En analys av Regio Basiliensis ger 
därmed möjligheter till att närmare än vad som tidigare skedde i kapitel 3 
precisera vilka följder det får att stå utanför EU. 
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Gränsöverskridande regionbildning : 
Regio Basiliensis 

I detta kapitel skall Regio Basiliensis, ett gränsöverskridande samarbete i Övre 
Rhendalen, analyseras närmare. Till skillnad från EUREGIO är Regio Basiliensis 
ett samarbete över en av EU:s yttre gränser. Subnationella enheter i tre stater är 
berörda av samarbetet, förutom Schweiz, också Frankrike och Tyskland. Först 
skall de institutionella förutsättningarna belysas i ett övergripande historiskt 
perspektiv. 

Institutionell historia 

Relativ isolering har genom århundradena format en särpräglad gemenskap och 
kultur i alpdalarna (Siegfried 1950:25). Kulturen i Schweiz existerar i små 
historiska rum som aldrig helt har standardiserats av centralmakten. De 
subnationella gemenskaperna har grundat sig på starka identiteter, tidigare oftast 
med ursprung i religion, senare har språkskillnaderna blivit viktigare. Det 
ekonomiska oberoendet mellan olika landsändar är betydande (Dikshit 1975:32). 
Den territoriella indelningen i kantoner är basen för en demokrati byggd på 
federala principer. Från att ha varit en löst sammanhållen konfederation antogs 
1848 en mer centraliserad konstitution1. Det skedde först efter ett kortare 
inbördeskrig 1847. Upprinnelsen var att katolska kantoner hade slutit ett separat 
fördrag mellan sig ett par år tidigare, vilket uppfattades som ett försök att utträda 
ur konfederationen (Linder 1994:6). 

Den schweiziske statsvetaren Frenkel (1993) har karaktäriserat schweizisk 
historia som en långsam utveckling mot en fastare sammanhållen allians mellan 

1 Formellt är Schweiz en konfederation, men statsskicket har alla drag som kännetecknar en federal 
maktstruktur. Konstitutionen från 1848 etablerade ett schweiziskt medborgarskap i en nation med en 
utrikespolitik, en nationell ekonomi i e n tullunion. Varje schweizare var fri att bosätta sig i vilken kanton 
som helst. 
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starkt oberoende grupper av kommuner och självstyrande stadsstäder. Schweiz har 
vare sig något entydigt dominerande politiskt eller ekonomiskt centrum. Förhand
lingar och avtal spelade en väsentlig roll för statsbildningens tillblivelse (Rokkan 
et al. 1987). Staten upprättades först som ett förbund, det så kallade Edsförbundet 
1291 med de tre ursprungliga medlemmarna, Uri, Schwyz och Unterwald och har 
successivt utvidgats med fler medlemmar. Den schweiziska konfederationen var 
vid den tiden ett förbund av städer och territorier som avvek från den påbörjade 
statsbildningsprocessen i Europa. Externa hot har därför haft stor betydelse för 
statens raison d'être. Statsbildningen försenades av en önskan att inte bli del av 
någon annan stat, till att börja med inte heller Schweiz (Zalad 1994:202). 

Basel anslöt sig till den schweiziska konfederationen först efter kriget med 
Tyskland 1499. Kantonerna Basel-Stadt och Basel-Land tillkom 1501. Valet stod 
mellan att ansluta sig till konfederationen och gradvis förlora sitt oberoende eller 
löpa risken att omedelbart slukas upp av någon framväxande nationalstat. Hoten 
har senare kommit från det habsburgska imperiet, Spanien och de franska 
härtågen. Schweiz var ockuperat av Napoleon från 1798 fram till Wien-kongressen 
1815. 

Språkfrågan är potentiellt ett inre hot mot sammanhållningen i Schweiz. När 
opinionen i den österrikiska regionen Vorarlberg öppet visade sig vara för en 
anslutning till Schweiz under mellankrigstiden var det nära att bli en påfrestning 
för sammanhållningen i republiken. Det hade gjort den tyska majoriteten ännu 
större och därmed riskerat balansen mellan språkgrupperna i landet. Det allvarli
gaste hotet kom 1947 då politiska krav på större självständighet kom från Jura, 
ett distrikt som ingick i kantonen Bern. Det utvecklades till ett inrikes problem. 
Krav ställdes först på större representation i kantonens verkställande råd och på 
att franska skulle göras till officiellt språk (Petersen 1976). Det utmynnade i att 
Jura slutligen bildade en egen kanton 1978. 

Statsbildningen bygger på en till synes bräcklig, men som det visat sig stabil 
balans2 mellan språkgrupper; tysktalande (73 procent), fransktalande (20 procent), 
italiensktalande (5 procent) och den mindre grupp som talar rätoromanska 
(omkring 1 procent) (McRae 1983). Möjligheterna till social kommunikation över 
statsgränserna är stora eftersom de officiella språken är huvudspråk i grannstaterna 
Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien. Av den anledningen har Schweiz setts 
som en gränsregion i sin helhet (Hansen 1981). Det är förrummet (Herold 
1948:10) till tre stora språkområden. Schweiz visar att det inte behöver finnas 
någon stark koppling mellan statliga institutioner och språklig samhörighet för att 
upprätta en stat vars yttre gränser inte ifrågasätts. Tvärtom har det schweiziska 

2 Lord Acton har skrivit att: "The Swiss are ethnologically either French, Italian, or German; but no 
nationality has the slightest claim upon them, except the purely political nationality of Switzerland" (Lord 
Acton 1956:165). 
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samhället fatt sin identitet genom sina politiska institutioner (Linder 1994:5). 
Kohn (1956) konstaterar dock att många tyskspråkiga schweizare länge känt 

dubbla lojaliteter; kantonen var deras politiska hemvist, medan det ännu kring 
sekelskiftet oklart definierade Tyskland var deras kulturella hemland. Detsamma 
kan sägas om de fransktalandes forhållande till den franska kulturen. Av Schweiz 
26 kantoner är sex huvudsakligen franskspråkiga, flertalet, 19 stycken, domineras 
av tysktalande, bara en av dem har italienska som officiellt språk3. 

Invånarna i det aktuella området i Övre Rhendalen talar i någon mån samma 
språk, närmare bestämt olika tyska dialekter. Alemannic är fortfarande en dialekt 
med betydande spridning i Alsace på den franska sidan. Det är en form av 
lågtyska (Gras 1982:341). På den schweiziska sidan talar man i stor utsträckning 
en form av högtyska, samtidigt finns inget tysktalande land, med undantag för det 
officiellt franskspråkiga Luxemburg där dialekternas ställning är så stark4 (Lundén 
1993:97). Den tyska dialektens fotfäste i Alsace har dock försvagats under tiden 
efter det andra världskriget. Även om det är en väsentlig del av identiteten att tala 
tyska fortsätter betydelsen av franska att växa, särskilt bland yngre. Omkring en 
miljon människor i Frankrike uppgavs 1989 tala dialekten (Lundén 1993). 

Krav på politiska rättigheter bemöttes länge med stark misstro eftersom de ännu 
långt efter andra världskriget förknippades med tysk revanschism. De politiska 
kraven på en stärkt ställning för det tyska språket har efterhand tonats ned. 
Nazitiden kom att bli en stor påfrestning för Alsace relation till Paris eftersom en 
betydande del av oppositionen uppfattades som öppet tyskvänlig. Politiska krav 
på autonomi har kommit att ersättas av snävare definierade språkliga och 
kulturella anspråk. Kraven inskränker sig numera till tvåspråkighet i skolorna, inte 
inom administrationen (Blaschke 1980:99, Philipps 1978). De starka gränsöver
skridande historiska banden går dock inte att förneka. Förr var det vanligt att tala 
om "Basel i Alsace" (Zalad 1994:201). Regionen är traditionellt ett omstritt 
område som skiftat statstillhörighet, en så kallad interface-region (Rokkan et al. 
1987). Gränsen mellan Tyskland och Frankrike har skiftat inte mindre än fyra 
gånger mellan 1871 och 1945. 

Täta kulturella och socio-ekonomiska relationer utvecklades långt före de 
nuvarande politiska gränserna mellan Tyskland, Frankrike och Schweiz drogs. 
Stadens betydelse för handel- och kommunikation går tillbaka till romartiden. 
Floden Rhen, vägnätet och senare järnvägen har givit Basel en unik position i 
förhållande till en av Europas absolut viktigaste handelsvägar, förbindelsen mellan 
Norditalien och norra Europa. Alltsedan 1600-talet har den nationalism som utgått 
från nationella centrum fatt ökad betydelse även i Schweiz. I takt med att national

3 Rätoromanska är också officiellt språk. Det talas mer än någon annanstans i kantonen Graubünden, 
men är in te majoritetsspråk i n ågon kanton. 

4 Schyzertiitsch används hemma och i a rbetslivet, i r adio och lokal-TV och ofta i re klam. 
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staterna konsoliderades blev språkfrågan allt mer spänd under 1800-talet (Fischer 
1949:211). Långsamt har statsgränserna fatt bättre motsvarighet i befolkningens 
identitet, men det har skett till priset av en skarpare språkgräns trots i övrigt 
gynnsamma villkor för att utveckla en gemensam identitet baserad på Rhen som 
överbryggande transportled istället för politisk gräns. Geografen Karl Becker-Marx 
konstaterar att området förblivit ett sammanhängande område i den europeiska 
geografin trots de många försöken att dela upp området på tvären (Lindeborg 
1995:21). 

Schweiz har blivit något av ett "laboratorium" för gränsöverskridande 
samarbete. Att de tre största språken finns representerade i grannstaterna skapar 
"mjuka" kulturella övergångar och därmed utmärkta möjligheter för social 
kommunikation och samhörighet, nationsbyggnad för att följa Deutsch (1966). 
Övre Rhendalen har tagit chansen att profilera sig som en sammanhängande 
kulturregion, kort och gott "Regio"5 eller Dreyeckland (landet med tre hörn). 
Begreppet Regio avsåg tidigare i första hand Regio Basiliensis i nordvästra 
Schweiz, men mot bakgrund av den snabba ökningen av antalet Euroregioner i 
Europa har en ny benämning kommit i bruk under senare år - Euregio Oberrhein. 
Eftersom Regio Basiliensis i första hand varit förknippat med Basel är namnet ett 
sätt att markera att det inte bara handlar om att tillgodose den schweiziska sidans 
intressen6. Det återspeglar den vidareutveckling som regionbegreppet har genom
gått. 

Övre Rhendalen har förmåga att bilda en kulturell bro mellan folken i staterna 
kring Rhen, men bara om dess regionala särprägel och gemensamma identitet far 
ett bättre erkännande på ömse sidor om gränserna och insatser görs för dess 
gemensamma utveckling (Oesterle 1994:186). Under hösten 1994 hissades för 
första gången officiellt Övre Rehndalens egen flagga i samband med Oberrhein-
dagen den 9:e september. Den sponsrades av det multinationella kemi- och 
läkemedelsföretaget Ciba-Geigy med säte i Basel. Flaggan är en symbol för att 
affärsintressen och intresset för att markera kulturell särart sammanfaller. 

Basels karaktär är dubbelbottnad - staden är på en och samma gång inåtvänd, 
särpräglad, geografiskt och kulturellt eccentrisk å en sidan; starkt kosmopolitisk 
och en geografisk och kulturell medelpunkt i Europa å den andra (Gossman 
1994:66). Det är framför allt en europeisk stad, skriver Gossman (1994). Sedan 
renässansens dagar har Basel berikats av mötet mellan fransk och tysk kultur, 
vilket skapat ett slags kulturell smältdegel. För bara några år sedan kunde äldre 
Basel-bor höras säga "vi åker till Schweiz", på samma sätt som om de åkte till 

5 "Regio" är det latinska ordet för ett gemensamt gränsöverskridande landskap som avser Övre 
Rhendalen (Oesterle 1994). 

6 Intervju med Christian Haefliger, chef för Regio Basiliensis i Informationsbulletin der Regio 
Basiliensis, april 1994, s. 2. 
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Tyskland eller Frankrike, det vill säga till utlandet. 

Gränssamarbetet Regio Basiliensis 

Regio Basiliensis är namnet på det gränsöverskridande samarbete som etablerades 
i Basel-området 1963. Det började som en förening kallad Arbeitsgruppe Regio 
Basiliensis. Avsikten var att delta i planering och samtidigt på olika sätt befrämja 
regionens ekonomiska, politiska och kulturella utveckling. Deltagare i arbets
gruppen var representanter från offentliga organ, universitet och näringsliv. 
Samma år, 1963, bildades en arbetsgrupp, Gesellschaft zur Förderung der Arbeits
gruppe Regio Basiliensis, med uppgift att understödja gränsöverskridande 
aktiviteter. Medlem kunde i princip vem som helst bli som ville engagera sig. I 
praktiken bestod arbetsgruppen av inflytelserika personer inom politik och 
näringsliv. Representanter för regionala myndigheter uppträdde i egenskap av 
privatpersoner. 

Under 1964 samlades omkring tusen politiker, vetenskapsmän och planerare 
från 19 länder i Basel för att i tre dagar diskutera temat "Regional framtid och 
dess planering - en uppgift för vår tid". Konferensen hade närmast som postulat 
visionen om "regionernas Europa" (Speiser 1993:32). Redan tidigt på 1960-talet 
hade kontakter upprättats mellan handelskamrarna i området, även i Baden-
Württemberg och Alsace, mindre än två årtionden efter det uppslitande andra 
världskriget. Diskussionerna kretsade kring motorvägsbyggen, program för 
yrkesutbildning och industriell utveckling. Bland de konkreta projekten fanns tidigt 
uppförandet av en gemensam flygplats för Karlsruhe och Strasbourg (Koch 
1974:31). Kontakterna var av informell karaktär till 1967 då handelskamrarna i 
Stuttgart och Strasbourg beslutade om ett mer organiserat utbyte. 

I maj 1968 tog Baden-Württemberg och Alsace initiativ till ett möte med andra 
mindre regioner och kommuner i området. En överenskommelse träffades om 
finansieringen av en ny bro över Rhen och om förenklade tullrutiner vid 
gränsövergångar. I gränsområdet mellan centrala Alsace (Frankrike) och Breisgau 
(Tyskland) bildades det så kallade Rhen-rådet 1968. Utan några formella 
gränsöverskridande befogenheter lyckades representanter från lokala myndigheter, 
handelskamrar och jordbrukarorganisationer få ett visst inflytande genom att 
samordna regional planering och insatser för miljön. Överenskommelsen hade ett 
symboliskt värde. Motståndet från centralt håll, främst från Paris, gjorde att Rhen-
rådsinitiativet rann ut i sanden. Paris accepterade inte att lokala och/eller regionala 
företrädare skulle ha någon del i upprättandet av vad man ansåg vara mellan-
statliga relationer. Det ansågs vara en exklusiv angelägenhet förbehållen centrala 
regeringar (Koch 1974:32-33). 
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Initiativtagarna till Regio Basiliensis var även det främst handelskamrar och 
lokala näringslivsintressen, inte i första hand planerare och politiker (Herzog 
1991:594). Engagemanget återspeglade ett stort intresse för ett utvidgat samarbete 
över gränserna från näringslivets sida. En regeringskommission inrättades efter ett 
mellanstatligt fördrag mellan Frankrike, Tyskland och Schweiz i Bonn 1975. Dess 
uppgift var att lösa grannskapsfrågor. Med stöd i fördraget inleddes året därpå den 
första gränsöverskridande regionala regeringskonferensen. Konferensen samman
träffar sedan dess minst två gånger per år. Uppemot 25 arbets- och expertgrupper 
har kommit till efter hand. Från och med 1994 finns gemensamma sekretariat i 
Kehl, Lauterbourg och Village Neuf vilka är delfinansierade av EU. 

Till regeringskonferensen hör prefekterna från två franska département i Alsace, 
Bas-Rhin och Haut-Rhin, regeringscheferna i Basel-Stadt och Basel-Land, 
regeringspresidenten från Neustadt i Südpfalz, samt Karlsruhe och Freiburg i 
Baden. Regeringskonferensen utgör en paraplyorganisation och ett forum för 
kontakter över gränserna för så gott som hela Övre Rhendalen. Regerings
konferenserna präglas dock av det formella utbyte som många gånger omger 
mellanstatligt diplomatiskt utbyte, varför det funnits ett behov av att stärka 
länkarna till andra förekommande samarbeten i regionen genom att aktivt 
involvera andra gränsöverskridande organisationer. 

Regio Basiliensis har idag över 500 medlemmar - det är förutom företag och 
organisationer, kantonerna Basel-stadt, Basel-Land, samt delar av Aargau, 
Solothurn och Bern7. Syftet med Regio Basiliensis är enligt stadgarna {Regio 
Basiliensis 1992) att ge en impuls till utvecklandet av en sammanhängande 
europeisk region (art. 1). Organi-sationen har sin hemvist i Schweiz, men Basel
områdets inflytande sträcker sig i praktiken långt in i Südbaden i Tyskland och 
Haut-Rhin i Frankrike (Speiser 1993:31). Basel vill gärna se sig som centrum för 
denna större region (Grossman 1994). Naturgeografiskt begränsas regionen av 
Jura-bergen i söder, Schwarzwald i öster och bergskedjan Vosgeserna i väster8. 

Till sina partners räknar Regio Basiliensis sedan 1985 sin tyska motsvarighet 
Freibur ger Regio Gesellschaft och sedan 1965 Regio du Haut-Rhin på den franska 
sidan. I Frankrike har numera regionen Alsace (Conseil Regional Alsace) samma 
formella status som Haut-Rhin (Conseil Général Haut-Rhin) och Bas-Rhin 
{Conseil Général Bas-Rhin). Det vidgar de facto gränssamarbetets geografiska 
storlek utanför Schweiz gränser. Gemensamt bildade organisationerna 1990 var sin 
pelare av de gränsöverskridande organet Koordinationsausschuss der drei Regio-
Gesellschaften (KAR), ett slags "think tank" för Övre Rhendalen. Detta samord
nande utskott satte i utsikt att stå som modell för gränsöverskridande samarbete 
i Europa, som det hette i målformuleringen (Speiser 1993:46). Det avskaffades i 

7 
"Regio - Ein Modell für Europa?", Regio Basiliensis, 1988. 

g 
Avståndet mellan Vosges och Schwarzwald är bara c:a 42 km. 



164 

samband med bildandet av Regiorat 1995. Det är fortfarande bara Regio 
Basiliensis som kan sägas ha erhållit en halvt offentligrättslig status genom det 
organ, Internationale Koordinationsstelle (IKRB), som har till uppgift att länka 
samman regeringarna i kantonerna Basel-Land och Basel-Stadt. 

Regio Basiliensis organisation 

Regio Basiliensis har privaträttslig status. Det är juridiskt en förening, Verein\ 
som består av både juridiska och enskilda personer som enligt stadgarna stöder 
Regio Basiliensis moraliskt och finansiellt10. Medlemmarna bestod 1993 av 222 
kollektiva och 319 enskilda medlemmar11. De betalar en minimiavgift som 
fastställs av styrelsen. De viktigaste organen är förutom styrelsen, styrelsens 
arbetsutskott, ett slags konsultgrupp (Begleitsgruppe) med ett eget utskott 
(Begleitausschuss), samt en revisionskommitté {Kontrollstelle). 

Konsultgruppen (eg. ledsagargruppen) består av högst 24 ledamöter. De 
företräder olika samhällssektorer; främst politik, näringsliv och myndigheter. 
Meningen är att gruppen skall ge impulser till och allmänt understödja den övriga 
verksamheten. Ledsagarutskottet, utgör en mindre grupp bestående av högst 9 
medlemmar som kontinuerligt skall understödja och bistå chefen för sekretariatet 
som kallas Geschäftsfiihrer. Denne leder de sammanträden som äger rum en gång 
i veckan. 

Styrelsen består av en ordförande samt minst sex ledamöter som utses på tre 
år (Regio Basiliensis 1992). Stadgarna föreskriver att minst en ledamot som 
antingen företräder Basel-Stadt eller Basel-Land skall finnas med (art. 5). 
Styrelsen är högsta verkställande organ. Den sammanträder minst tre gånger per 
år. Bland dess uppgifter ingår förutom att följa den löpande verksamheten också 
att exempelvis utarbeta arbetsprogram, budgetförslag och tillsätta projektgrupper. 
Inom styrelsen utses ett verkställande utskott vars uppgift är att förbereda alla 
styrelsemöten, även deltagande i andra regionala konferenser i Övre Rhendalen. 
Den fastställer också dagordningen för styrelsemötena (art. 7). 

Beslut fattas med enkel majoritet. Bland befogenheterna ingår i princip alla 
angelägenheter som inte uttryckligen strider mot stadgarna och som inte tillhör 
generalförsamlingens befogenheter (art. 6). Formellt är det generalförsamlingen 
som gör ändringar i stadgarna, utser styrelse, ordförande och revisionskommitté, 
avger årsberättelse, årsredovisning och ger styrelsen ansvarsfrihet. Generalförsam

9 I en lighet med art. 6 0 i d en schweiziska civillagstiftningen. 

Jfr. art. 2 i stadgarna, Regio Basiliensis, "Statuten" 1992. 
Jfr. u ppgifter från Regio Basiliensis, "Jahresbericht" 1993. 
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lingen har också möjligheter att i vissa frågor fatta egna beslut. 
Internationale Koordinationsstelle (IKRB) intar en särställning med stöd i ett 

fördrag mellan Basel-Stadt och Basel-Land för att företräda de båda kantonerna 
i samband med gränsöverskridande samarbete i Övre Rhendalen (art. 13). 
Samordningskontoret är ett verkställande organ med ett tiotal anställda. Det 
initierar studier, undersökningar och medverkar i olika former av aktioner12. I 
praktiken ger överenskommelsen Regio Basiliensis i uppdrag att sköta det 
gräns överskridande samarbetet. Det är chefen för Regio Basiliensis som leder 
arbetet. Verksamheten finansieras av de båda kantonerna tillsammans. Formellt gör 
det organet direkt ansvarigt i förhållande till kantonernas departement och 
direktioner. 

Basel är en agglomeration13 som med förorter inberäknar något över 500.000 
invånare14. Staden är bokstavligen belägen på gränsen till Frankrike och Tyskland. 
Gränserna är belägna ungefär 15 minuters resa från Basels centrum. En särpräglad 
internationell atomsfär skapas av att en stor del av stadens invånare, över 125.000, 
är fransmän eller tyskar (Maillat 1988). Om man räknar in områdena utanför den 
urbaniserade kärnan omfattar regionen som helhet uppemot 2,1 miljoner invånare 
(Briner 1986:47). I denna större regionbildning utgör paradoxalt nog de 
schweiziska medborgarna en minoritet, ungefär 37 procent är fransmän, 36 procent 
tyskar och 28 procent schweizare. 

Näringsgeografiska likheter mellan områdena på ömse sidor om gränsen finns 
utvecklade sedan länge. Basels dominerande näringsgrenar är förutom läkemedels-
och kemisk industri, maskin- och elektronikindustri, transport, logistik, och 
tjänstesektorn, framför allt bank- och försäkringsverksamhet. I jämförelse med 
andra större schweiziska städer, Genève, Zürich och Bern, är industrins andel av 
sysselsättningen stor. Basel är fortfarande framför allt en industristad. Som 
framgår av Tabell 6.1 är industrins andel av sysselsättningen betydligt högre än 
de nationella genomsnitten i både Frankrike, Tyskland och Schweiz. Andelen 
sysselsatta inom servicesektorn ligger däremot klart under de nationella genom
snittsnivåerna. 

12 Till exempel Regio Forschungsinstitut Wenkenhof och Basler Regio Forum koordinerar igångsatta 
projekt. 

13 Ofta kallad Dreiländer Agglomeration. Sedan medeltiden kallades regionen Dreyeckland, landet med 
tre hö rn. 

14 Den tidigare chefen för Regio Basiliensis, Hans Briner (1986:47), har uppskattat regionens 
invånarantal till 502.000 om man räknar in Basels förorter. 
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Tabell 6.1 Fördelning av sysselsatta per sektor 1990 (procent). 

Regio Basiliensis: Tyskland: Frankrike: Schweiz: 

Jordbruk 
Industri 
Service 

1990 
(%) 

2 
56 
42 

1990 1990 
(%) (%) 

4 6 
41 30 
55 64 

1990 
(%) 

6 
35 
59 

Källa: Commission of the European Communities 1993b, Annuiare statistique de la Suisse 1992, 

LACE Databas 1995. 

Institutionella relationer 

Den politiskt-administrativa indelningen i den vidgade regionen ser annorlunda ut 
än de närings geografiska sambanden. Förutom de schweiziska kantonerna 
Solothurn, Basel-Land, Basel-Stadt och Aargau tillkommer den franska delen som 
innefattar Haut-Rhin (département) med sex àrrondisements; Mulhouse, Colmar, 
Thann, Guebwiller, Altkirch, Ribeauvillé. På den tyska sidan finns fem Kreise, 
dels Stadtkreis Freiburg, dels fyra Landkreis - Lörrach, Emmendingen, Breisgau-
Hochschwartzwald och Waldshut. 

De institutionella relationerna och förhållandet mellan medborgare och offent
liga organ varierar mellan staterna. I Tyskland har delstaterna en grundlagsenligt 
stark ställning som tillåter dem att med den federala regeringens samtycke, 
underteckna avtal med utländska parter (se kapitel 3). Frankrike å andra sidan har 
en lång tradition av centraliserade maktförhållanden, men även där har en 
uppmjukning skett i samband med de regionala reformerna under 1980-talet. 
Regionala myndigheter far ingå gränsöverskridande avtal med motsvarande 
utländska organ om det inte står i motsatsförhållande till Frankrikes förpliktelser 
i övrigt15. 

Kantonerna i Schweiz har traditionellt en stark konstitutionell ställning. Att ingå 
internationella fördrag är emellertid också i Schweiz i första hand en angelägenhet 
för den federala regeringen (art. 8). Bara på vissa områden har kantonerna lagenlig 
rätt att ingå överenskommelser med motsvarande parter i utlandet. Det gäller 
grannskapsfrågor, polisfrågor och offentlig ekonomi, förutsatt att överens
kommelserna inte står i motsats till, som det heter, konfederationens eller andra 

15 Jfr. art. 131 i den lag från 1992 kallad Loi Joxe som är avsedd att un derlätta samarbete över gränser. 
Den möjliggör bildandet av Zweckverband (en form av ekonomisk sammanslutning) ( Lindeborg 1995:194). 
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kantoners intressen (art. 9). Den praktiska tolkningen är inte oproblematisk 
eftersom det inte står något i grundlagen som uttryckligen avser relationerna 
mellan subnationella enheter över statsgränser (Craven 1993). 

Det finns i huvudsak tre kanaler genom vilka kantonerna kan upprätta 
internationella fördrag i Schweiz: 1) kantonerna blir konsulterade eller informerade 
av den federala regeringen, 2) kantonerna deltar i förberedande överläggningar i 
Bern, 3) kantonerna ingår i officiella delegationer. Den allmänna slutsatsen är att 
det inte finns samma garantier som i Tyskland för att gränsöverskridande 
samarbeten far sina intressen tillgodosedda i mellanstatliga förhandlingar. Rela
tionerna mellan kantonerna och den federala regeringen är inte lika institutiona
liserade. Någon motsvarighet till den tidigare berörda Lindau-överenskommelsen, 
ämnad att samordna de båda nivåernas agerande i utrikesfrågor finns inte i 
Schweiz. I princip är befogenheterna delade mellan kantonerna och central
regeringen när det gäller internationella frågor. Det gäller även områden som 
normalt ligger inom kantonernas befogenheter med betydelse för miljö, politik, 
kultur och ekonomi (Ricq 1982:107) (till exempel utbildning, offentlig ekonomi, 
polis, hälso- och sjukvård etc.). 

Conférence Tripartite som bildades 1971 var från början ett informellt forum 
för samordning av regional planering i de tre angränsande staterna. Lokala och 
regionala representanter från Övre Rhendalen träffades för att samordna sina 
insatser. Konferensen hölls två gånger per år och förde med sig allt tätare 
kontakter mellan experter. Det var på den tiden ett unikt organ eftersom det var 
både mellanstatligt och omfattade flera politiskt-administrativa nivåer i tre 
politiska system. 

Krav främst från den franska regeringen låg bakom den formalisering av det 
gränsöverskridande samarbetet som skedde i och med att en regeringskommission 
bildades 1975 - Deutsch-französich-schweizerische Regierungskommission für 
nachbahrliche Fragen (hädanefter kallad regeringskommissionen). Regeringskom
missionen delade upp samarbetet i Övre Rhendalen i ett sydligt och ett nordligt 
utskott (Kistenmacher & Maier 1992:123-125). I det trilaterala Comité Tripartite 
ingår alla tre staterna, medan Comité Bipartite är ett bilateralt organ som på 
motsvarande sätt inrättades för att hantera gränsen mellan Tyskland och Frankrike 
längre norrut. De båda kommittéerna är högsta beslutande organ i treparts
samarbetet och har befogenheter att ge i uppdrag åt arbetsgrupper att behandla 
frågor av gränsöverskridande karaktär (se Figur 6.1) . 
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Figur 6.1 Organisationsschema Oberrhein 
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Regeringskommissionens jurisdiktion är Övre Rhendalen som helhet. Den bildar 
länk både till det trilaterala (södra) utskottet och det bilaterala (norra) utskottet. 
Organet har speciella uppgifter, vilka bland annat består i att; 1) presentera 
rekommendationer for att möjliggöra internationella överenskommelser, 2) 
utveckla modeller för hur mellanstatliga fördrag kan se ut (Scott 1989). Regerings
kommissionen sammanträder en gång per år och består av ledamöter utsedda av 
utrikesministrarna i var och en av staterna. De regionala utskotten är delar av 
Oé^rrÄ^m-konferensen sedan 1991. Det skall dock inte tolkas som att allt 
samarbete koordineras genom detta organ, vilket antagligen skulle innebära en 
kostnadsbesparing. I förlängningen skulle det förekommande subnationella sam
arbetet kunna standardiseras och förses med klara hierarkiska, men öppnare 
strukturer. Diskussioner pågår, men vare sig schweizare eller fransmän vill se 
någon harmonisering mellan de nationella systemen i syfte att göra region
begreppet enhetligt (Lezzi 1994:330)16. 

Regeringskommissionen fortsätter att sammanföra ett antal organisationer och 
arbetsgrupper under ett och samma paraply. Det mesta av den löpande planeringen 
sköts dock av ett förberedande och mer informellt samverkande organ med 
representanter från alla nivåer - Periodische Internationale Koordinierungs
gespräch (PIK) (sedan 1971). Det sammanträder minst sex gånger per år. Andra 
informella organ som upprättats är Kleiner Oberrhein (sedan 1976) och Konferenz 
Oberrheinsicher Regionalplaner (sedan 1972). Inget av dessa har något eget 
mandat att fatta beslut i fråga om gränsöverskridande angelägenheter. 

I jämförelse med samarbetet inom ramen för Regio Basiliensis utvidgas 
samarbetet med, förutom Haut-Rhin också Bas-Rhin i Alsace (Frankrike), Region 
Südlicher Oberrhein och Region Mittlerer Oberrhein, som består av tre 
Regieringsbezirke, Karlsruhe och Freiburg i Baden-Würtemberg (Tyskland) och 
Rheinhessen-Pfalz i delstaten Rheinland-Pfalz (Speiser 1993:55). Övre Rhendalen 
som det definieras av regeringskommissionen omfattar inte mindre än 4,6 miljoner 
invånare. Regionbegreppet är främst geografiskt (se kartan nedan). Befolk
ningstätheten är 230 invånare per km2 (Kistenmacher & Maier 1992:124). 
Regionen är inte lika befolkningstät som Regio Basiliensis med 514 invånare per 
km2 eftersom landskapet till stor del består av jordbruksbygd. De viktigare 
städerna som tillkommer med utvidgningen är utöver Freiburg, Mulhouse och 
Basel; Strasbourg (Frankrike), Baden-Baden och Karlsruhe (Tyskland). 

16 För att undvika överlappande organ, resursslöseri och onödig rivalitet vore en tänkbar lösning att 
göra mellanstatliga kommissioner till paraplyorganisationer med uppgift att koordinera alla samarbets
insatser i olika områden. I så fall skulle Oberrhein-konferensen kunna inrikta sig på att samordna sina 
insatser med intilliggande, tysk-schweiziska planeringskommissionen och Bodensee. 
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Arbetsgrupperna utgör verkställande organ och delas in sektorsvis i områdena 
energi, miljö, ekonomi, transport, media och kultur (Briner 1986:47). Regerings
kommissionen är sammansatt av representanter för flera politiskt-administrativa 
nivåer, schweiziska kantoner, franska prefekter (statligt tillsatta representanter för 
département), regionen Alsace, samt den tyska delstaten Baden-Württemberg, 
indelad i Regierungsbezirke och Kreise. Dessa representerar till synes asym
metriska enheter. Detta vållar problem framför allt på den franska sidan där 
varken departementen eller regionerna haft rätt att ingå internationella avtal. 

Den territoriella indelningen varierar även på lägre nivåer. Antalet kommuner 
är fortfarande stort och befolkningstalen varierar åtskilligt dem emellan. I Schweiz 
finns ungefär 3.000 kommuner, i Tyskland 16.000 och i Frankrike uppemot 
36.000 (Lidström & Johansson 1993)17. Den kommunala nivån, det vill säga 
NUTS III-nivån, àrrondisment (Frankrike) och Gemeinden (Schweiz och 
Tyskland) inkluderas inte i analysen beroende på att de i brist på genomgripande 
kommunreformer vare sig har resurser eller befogenheter som kan jämföras med 
de holländska kommunerna som berörts tidigare. 

EU:s nomenklatur för territoriell statistik hjälper till att skapa en viss statistisk 
jämförbarhet. Kantonerna i Schweiz motsvarar närmast NUTS II i nomenklaturen, 
medan delstaterna i Tyskland som redan påpekats motsvarar NUTS I, det vill säga 
den högsta subnationella nivån. Regionen Alsace i Frankrike är klassificerad som 
en NUTS Il-region och är därmed snarare att jämställa med Regierungsbezirke 
eller Kreise i Tyskland än med tyska delstater. 

Det regionala samarbetet i Övre Rhendalen har påverkats av att finansiella 
medel har blivit tillgängliga för att befrämja gränsöverskridande samarbete genom 
EU:s Interreg-program. För perioden 1990-1993 beviljades en rad projekt stöd från 
Interreg I, varav Schweiz som icke EU-medlemmar deltog i omkring hälften. I 
norr har sedan tidigare PAMINA (Palatinat-Mittlerer Oberrhein-Nord Alsace), 
Arbeitsgemeinschaft Mittlerer Oberrhein/Südpfalz/Alsace Bas-Rhin och Oberrhein-
Bodensee fatt stöd från EU-kommissionen. 

PAMINA är ett av de samarbeten längs den tysk/franska gränsen som fatt stöd 
från Interreg. Det består av delar av de tyska delstaterna Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg och Alsace. Det bildades för att bevaka utvecklingsfrågor i regionen. 
Bland deltagarna i bevakningskommittén inom Oberrhein-konferensen finns 
förutom EU-kommissionen, relevanta departmenet i de båda staterna, represen

17 Inte i någon av de aktuella staterna har någon omfattande kommunreform skett, möjligen med 
undantag av Tyskland. 
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tanter för den federala regeringen i Bonn och DATAR i Paris18. PAMINA fanns 
med bland de totalt 31 program som fick finansiering redan under Interreg I, 
1990-93. Bland annat har en tågförbindelse mellan Karlsruhe och Basel rustats 
upp inom ramen för PAMINA, en region med cirka 1,3 miljoner invånare som 
inte inkulderar den schweiziska sidan. 

Under 1993 var cirka 40 projekt aktuella till en kostnad av 18 miljoner Ecu, 
finansieringen från EU uppgick i runda tal till 9 miljoner Ecu (Lindeborg 
1995:260). Inte mindre än 23 av de 40 projekten hade schweiziskt deltagande 
under Interreg I trots att inte Schweiz är medlem av EU19. Den schweiziska sidan 
bidrar på egen hand med en stor del av finansieringen. Det har generellt blivit en 
stridbar fråga hur mycket Schweiz skall bidra med i olika projekt inom ramen för 
Interreg II. Den tidigare lösningen innebar att den franska och tyska sidan var för 
sig bidrog med 20 procent av kostnaderna på samma sätt som den schweiziska 
sidan. Den avgörande skillnaden var att EU inte bidrog med något till de 
schweiziska kantonerna, medan EU matchade insatserna från den franska och 
tyska sidan. Tillsammans betalade de lika mycket som EU bidrog med (40 
procent). 

Inför Interreg II såg samma lösning ut att kunna nås, men parterna blev oense 
bland annat därför att lösningen ansågs gynna Schweiz. Enligt Christian Haefliger 
nådde förhandlingarna ett kritiskt skede redan när den federala regeringen i Bern 
antydde att man efter att folket sagt Nej till EES-avtalet insåg att behovet av 
gränsöverskridande samverkan i Basel-området hade ökat ytterligare och kunde 
tänka sig att skjuta till öronmärkta pengar för att garantera kantonernas medverkan 
i Interreg. Från den stunden var det inte Oberrhein som stod i centrum utan hela 
frågan antog nationell karaktär. Basel-borna framstod mer än något annat som 
schweizare20. Utspelet kom i praktiken att motverka den schweiziska sidans 
intressen. Särskilt från Frankrikes sida togs Berns inblandning till intäkt för att 
gränssamarbetet verkligen var en nationell angelägenhet, medan tyskarna inte 
förefaller ha varit lika avvisande. En följd av detta blev att det inte lades någon 
fast ram för hur samverkan skulle gå till i Interreg II, istället måste olika lösningar 
nås från gång till gång, vilket ökar transaktionskostnaderna för att bedriva projekt. 

De många gränserna i regionen splittrar ett område som annars i stor 
utsträckning sammanhänger både funktionellt och kulturellt. Det bäddar för 

18 DATAR (= Délégation à L'Aménagement du Territoire et à L'Action Régionale), bildades 1963 för 
att utöva statlig kontroll över regional planering genom att knyta experter till sig i e n kommission. DATAR 
var organisationen som gjorde det möjligt för staten att b ehålla sitt planeringsmonopol under de Gaulle
regimen. Successivt, särskilt till följd av regionreformerna och den inre marknaden har den regionala 
planeringen genomgått en kris, den slits mellan behovet av decentralisering och de krav som den europeiska 
integrationen ställer (Winchester 1993:218-219). 

19 Informationsbulletin der Regio Basiliensis, april 1994. 
20 Intervju med Christian Haefliger, chefen för Regio Basiliensis i Basel, den 4/3 1996. 
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uppkomsten av olika gränsöverskridande samarbetsprojekt för att överbrygga de 
barriärer som statsgränserna skapar. För finansieringen av projekt finns två 
huvudsakliga källor att tillgå utanför Regio Basiliensis, grannstaterna och EU. 
Administrationen finansieras till 25 procent av medlemsavgifter (se Tabell 6.2). 
Den egna budgeten uppgår till 650.000 Ecu (LACE Databas 1995). 

Tabell 6.2. Finansieringens källor för projekt och administration (procent). 

Adm. kostnader Projektkostnader (Interreg I) 
(%) (%) 

Medlemmar 25 -

Regionen 75 20 
EU-kommissionen - 40 
Samarbetsländer - 40 

Källa: LACE Databas 1995. 

I samarbetena deltar regioner med relativt hög inkomstnivå i jämförelse med 
nationerna och även EU som helhet. Regionen ligger antingen högt över nationella 
genomsnitt som i Basel-Stadt eller omkring genomsnittsnivån som i Haut-Rhin och 
Karlsruhe (se Tabell 6.3). Området i Regio Basiliensis omedelbara närhet, 
Freiburg och Haut-Rhin står sig i likhet med de båda Basel-kantonerna väl i 
ekonomiskt hänseende. 

Tabell 6.3. Ekonomisk utvecklingsnivå, Övre Rhendalen 1989-90 (Index, BNP/capita). 

Schweiz Tyskland Frankrike 
NUTS II (1990) NUTS II (1989) NUTS II (1989) 

Basel-stadt 125 Karlsruhe 117 Bas-Rhin 117 
Basel-land 99 Freiburg 104 Haut-Rhin 108 
Solothurn 92 Rheinhessen-
Aargau 98 Pfalz 108 

Schweiz 100 Tyskland 112 Frankrike 109 
EU 100 EU 100 

Nationella BNP/Capita mätt i ECU 1990 (PPS): 

Schweiz 19.459 
Tyskland 16.954 
Frankrike 16.157 
EU 14.488 

Källa: Annuaire statistiq ue de la Suisse, 1995; Commission of the European Communities 
1993b. 
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För att kunna säga något om interaktionens karaktär behöver vi veta mer om 
innehållet i det samarbete som försiggår. 

Samarbetets innehåll 

Av Tabell 6.4 framgår att den gemensamma planeringen är väl utvecklad i 
regionen. En talesman för Regio Basiliensis som ombads att rangordna vikten av 
olika samverkansformer gav både första och andra prioritet till verksamheter som 
nära anknyter till planeringsfrågor. I andra hand kom kontaktskapande verksamhet 
i olika nätverk och i tredje, införskaffande av information. En starkt drivande 
faktor bakom samarbetet är utbytet av erfarenheter och spridandet av information. 
Mera systematisk kunskapsutbyggnad spelar en blygsammare roll. Studier och 
forskning angavs först som femte prioritering21. 

Tabell 6.4 Rangordning av former för samarbete, Regio Basiliensis. 

Källa: LACE Databas, 1995. 

Bland de konkreta landvinningarna märks skapandet av ett gemensamt studentkort 
och gemensamma kursprogram. Det gör det enklare för studenter i Övre 
Rhendalen att röra sig mellan regionens universitet (Council of Europe 1993b). 
Av övriga samarbetsprojekt som gett positiva erfarenheter är ett flertal relaterade 
till forskning- och utveckling. Området är rikt på högklassiga forskningsinsti
tutioner. Sammantaget är forskningspotentialen i Övre Rhendalen därför stor, 
framför allt finns det tekniska universitet och forskningslaboratorier. De samverkar 
i nätverket EURCOR {Europäische Konföderation der Oberrheinischen 
Universitäten). I förbundet ingår ett flertal universitet; Universitetet i Basel, de 
tyska universiteten i Freiburg/Breisgau och Karlsruhe, samt de franska universi

21 Utgivning av publikationer är återkommande. Sedan 1980 ges till exempel en årsskrift ut som 
behandlar den ekonomiska utvecklingen i r egionen - Regio Wirtschaflstudie Nordwestschweiz. 

Rang: Form: 

2 
3 
4 
5 

Planering av projekt 
Implementering av projekt 
Skapande av informella och formella nätverk 
Utbyte av information och erfarenheter 
Studier och forskning 
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teten i Mulhouse, Strasbourg och Colmar22. Tillsammans har universiteten i 
regionen omkring 100.000 studenter. Bland samarbetsprojekten märks tekniksprid
ning, klimatologi, fiber-optisk kommunikationsöverföring, medicinsk forskning 
och bioteknik. För utvecklingen av den för regionen viktiga forskningsverksam
heten har ett särskilt symposium inrättats, Symposium Universtät und Region. 
Under 1988 startades ett internationellt institut för management med speciell 
inriktning på europeiska affärsrelationer. 

En rad konst- och kulturprojekt har kommit till där aktörer i alla tre staterna 
stått som medarrangörer. Till framgångarna med samarbetet hör också miljöen
gagemanget. Schweizerhalle-katastrofen, det vill säga läckaget från kemi- och 
läkemedelsföretaget Sandoz i Rhen gjorde behovet av miljösanering och gräns
överskridande planering akut. En annan besvärlig miljöfråga har koncentrationen 
av kärnkraftsanläggningar i regionen varit. Som en konsekvens av miljöengage
manget startade en radiostation {Radio Verte-Fessenheim) redan 1980 sändningar 
över Basel-området (da Silva Santos & Ganier-Raymond 1990). 

Sedan 1991 finns också en gränsöverskridande tidning, Dreiland-Zeitung, som 
utkommer en gång i veckan. Grundtanken med projektet är att gynna den sociala 
integrationen i regionen. Tidningen utkommer som bilaga till Basler Zeitung och 
innehåller artiklar på både franska och tyska. Redaktioner finns i Basel, Alsace 
och Südbaden. En väsentlig del av innehållet består av information om 
gränsöverskridande aktiviteter, politisk utveckling och lokala nyheter (LACE 
1995). 

Ett gemensamt forskningsprogram bedrivs sedan 1989 genom REKLIP (Regio-
Klima-Projekt) med målsättningen att kartlägga klimatförändringar, undersöka 
luftföroreningar och energihushållning23. Den första gemensamma rapporten 
presenterades 1992. Efter Tripartite-konferensen samma år tillsattes arbetsgrupper 
med uppgift att undersöka luftföroreningarna i området mer systematiskt (Funck 
& Kowalski 1993). Modeller som utvecklats på subnationell nivå har i vissa fall 
kommit att stå som förebild för det mellanstatliga samarbete som försiggår i syfte 
att lösa globala miljöproblem. Den schweiziska regeringen tog 1987 initiativ till 
internationella förhandlingar beträffande miljöfarligt avfall. Basel har fatt ge namn 
åt den konvention som förhandlingarna ledde fram till 1989; Basel-konventionen 
om kontroll av gränsöverskridande transporter och förvaring av miljöfarligt avfall. 

Infrastrukturutbyggnad är som tidigare konstaterats en central del av den 
gränsöverskridande regionplaneringen. Utvecklandet av storskaliga transport- och 

22 Universiteten i förbundet är Albert-Ludwigs Universität, Freiburg. Universität Basel, tre universitet 
i Strasbourg; Université Louis Pasteur, Univers ité Robert Schuman, och Université des Sciences Humanies, 
Universität Karlsruhe och Université de Haute Alsace (Övre Alsace) (Pestalozzi, K. "The EUCOR case", 
CRE-action, nr 99, 1992/93). 

23 Jfr. Universität Basel, "Das Regio-Klima-Projekt", Auszug aus dem Jahresbericht 1989/90 der 
Universität Basel. 
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trafiksystem fordrar samarbete över gränserna. Uppförandet av en gemensam 
flygplats, Euro Airport Basel-Mulhouse, som drivs gemensamt av den franska och 
schweiziska sidan tillhör de största framgångarna. Utbyggnaden av järnvägsnätet, 
S-Bahn, fortsätter. I december 1989 möttes president Mitterand, förbundskansler 
Kohl och den schweiziske förbundspresidenten, Delamuraz i Basel i samband med 
25-årsjubileet av Regio Basiliensis. De undertecknade ett gemensamt program i 
tolv punkter som rörde fortsatta projekt i Övre Rhendalen, bland annat höghastig
hetståg. Ett avgörande skäl till att inte fler samarbetsprojekt kommit till stånd för 
att bygga ut transportnätet är de legala, politiska, och finansiella restriktioner som 
fortfarande finns på central nivå. Beslut om höghastighetståg är fortfarande en 
strikt nationell angelägenhet. 

Den rangordning av prioriteringar som Regio Basiliensis gjort bekräftar 
samarbetets profilering inom miljöområdet och forskning och utveckling (FoU). 
Bara infrastrukturutbyggnad prioriterades högre. Därefter följde arbetsmarknads
frågor. Först på femte plats rangordnades det kulturella utbytet (LACE Databas 
1995) som prioriterades så högt inom EUREGIO. Regionen tycks ha ambitionen 
att utnyttja den styrka som ligger i dess samlade forskningsresurser. Det gör 
forskningsinstitutioner och olika utvecklingscentrum viktiga för att utveckla den 
gränsöverskridande potentialen. 

Regionbildningens styrkeposition ifråga om kompetensförsörjning och närings
livsstruktur, står i kontrast mot den svaga position som gränsregioner förknippas 
med i traditionell lokaliseringsteori (Hoover 1948, Lösch 1954). Att det finns en 
kulturell bas för samarbetet förbättrar utsikterna för funktionellt samarbete, vilket 
tidigare visat sig spela en dominerande roll i samarbetsnätverken (se kapitel 3). 
Olika regler för finansiella anslag, bistånd och statsbidrag utgör fortfarande 
barriärer för att etablera administrativa nätverk mellan centralregeringar och 
subnationella myndigheter. Flernivåberoende skapar i r egel otydliga ansvarsförhål
landen (Dupuy 1982:59). Antingen uppstår blandformer av institutioner eller så 
växer olika mer eller mindre informella nätverksrelationer fram (Scharpf 1976) . 

Ett gränssamarbete som Regio Basiliensis måste attrahera investeringar och se 
till att centrala regeringar stöttar de projekt som man vill förverkliga (Scott 
1989:155). Erfarenheterna från det samarbete som sker inom Regio Basiliensis 
pekar på att det är subnationella aktörers initiativ till utvecklingsprojekt som redan 
kan uppvisa ekonomiska resultat som har de största möjligheterna att få benäget 
bistånd från andra politiskt-administrativa nivåer. Gränsen utgör inte bara en 
restriktion. Lika ofta beror svårigheterna att etablera varaktiga relationer på att 
potentiella samarbetspartners har olikartade intressen eller helt enkelt saknar 
kunskap om förhållanden i andra länder (Lezzi 1994). Vad som krävs är fortsatt 
interaktion mellan aktörer på skilda politiskt-administrativa nivåer. 
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Regional integration 

Regio Basiliensis har hafì som syfte att koordinera olika insatser för att befrämja 
den fortsatta ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen i regionen. Särskilt 
det halvt offentligrättsliga internationella koordineringssekretariatet (IKRB) som 
grundades av Basel-Stadt och Basel-Land har bidragit till att institutionalisera 
samarbetet på offentligrättslig grund sedan början av 1970-talet (Briner 1986, 
Haefliger 1993). Det har gjort att sekretariatet fått en relativt självständig roll i 
förhållande till kantonerna, men inte saknar förankring. 

Den gränsöverskridande potentialen gör att barriäreffekterna som generellt 
uppkommer i gränsområden syns tydligare i Basel än på de flesta andra håll 
(Ratti 1993). Om det inte vore för statsgränsen är föreställningen att Basel hade 
expanderat mer i både nordlig och västlig riktning (Maillat 1990:41, Ratti 1993). 
Christian Haefliger, chef för Regio Basiliensis, har sagt att "vi har helt enkelt för 
många gränser i den här regionen"24. Basels alternativa expansionsutrymme 
söderut är effektivt avskuret av en naturgeografisk barriär, Jura-bergen. 

Ett kritiskt test på graden av gränsöverskridande regional integration är att mäta 
interaktionen mellan stadsregioner för att se om städerna i Tyskland och Frankrike 
i närheten av Basel i praktiken tillhör samma agglomeration. I så fall skulle till 
exempel Mulhouse (Frankrike) mycket väl kunna ha mer interaktion med Basel 
än med det regionala centrat Strasbourg, trots att staden befinner sig högre upp i 
den franska ortshierarkin25. En funktionell region kännetecknas av att den har mer 
interaktion inom sig än med någon annan region (Vanhove & Klaassen 1987:115). 
Vi har inte tillräckligt med interaktionsdata för att slå fast att så är fallet, men 
Basel-regionen brukar betraktas som en typisk funktionell regionbildning beroende 
på frekvensen av socio-ekonomiska kontakter som finns med både den tyska och 
franska sidan (Ratti 1993:250). 

Gränsöverskridande arbetspendling 

Under återkommande perioder har behovet av arbetskraft i Baselområdet varit 
större än tillgången. Exempelvis läkemedelsindustrin och den kemiska industrin, 
inte minst de multinationella jättarna Ciba-Geigy, Roche och Sandoz har i olika 
omgångar upplevt brist på arbetskraft. Det har medfört ett behov av att se sig om 
efter arbetskraft i närområdet. Det är en anledning till att de i jämförelse 

24 Sagt vid Europarådets konferens - The Challenges facing European society with the approach of the 
year 2000: The transborder co-operation within sustainable regional/spatial planning in central Europe, 
Wien, 31 mars-1 april, 1993. 

25 Avser rangordning av städer i storleksordning inom stater. 
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ekonomiskt svagare regionerna i grannstaterna (Funck & Kowalski 1993:209) har 
uppfattat Basels roll i samarbetet som alltför dominerande. En iakttagare drar 
slutsatsen att Regio Basiliensis började arbeta gränsöverskridande först när 
bidragsgivarna insåg att en alltför stark betoning på lokala intressen i Basel skulle 
stöta bort franska och tyska aktörer (Koch 1974). Basels ekonomiska inflytande 
särskilt i Alsace är betydande, i utbyte mot investeringar och kapital finns tillgång 
till arbetskraft. Förhållandet påminner på så sätt om en traditionell centrum
periferi relation. Basels efterfrågan på industrimark sträcker sig långt in i Tyskland 
och Frankrike26. Efter motstånd från miljöopinionen kom en större bioteknisk 
anläggning att placeras på den franska istället för den schweiziska sidan. Det 
illustrerar både ömsesidig sårbarhet, risken för miljö-dumping, men också det 
ömsesidiga beroendet. 

I början av 1970-talet omfattade inpendlingen från Tyskland och Frankrike 
omkring 25,000 personer, den övervägande delen kom från Frankrike. Trafiken 
har i det närmaste varit enkelriktad. I en undersökning från 1975 visade det sig 
att Schweiz ensamt stod som mottagare för uppemot en tredjedel av det totala 
antalet gränsöverskridande arbetspendlare i Europa (Ricq 1982:102). Förutom 
Schweiz och Luxemburg som står i en klass för sig är Irland, Nordirland och 
Tyskland länder med ett betydande mått av inpendling (de Falleur & Vandeville 
1995:181). 

Enligt en undersökning utförd av Ricq (1981), fanns schweiziska gränsregioner 
i början av 1980-talet med i tre av västra Europas fyra mest pendlingsintensiva 
gränsregioner. Tyskland är representerade i lika många, men har å andra sidan 
både längre gränser och fler grannstater. Enligt Ricq var de mest frekventa pend
lingsregionerna; Ticino-Lombardia 30.200 (Italien-Schweiz), Geneve - Ain Haute-
Savoie 28.400 (Frankrike-Schweiz), Moselle-Saar-Luxemburg 24.000 (Frankrike-
Tyskland/ Luxemburg), Basel-Südbaden-Haut-Rhin 22.500 (Frankrike/Tyskland-
Schweiz), och Nord-Brabant-Anver-Limburg 18.300 (Holland/Belgien-Tyskland). 

Sammanställningen i Tabell 6.5 är talande för arbetskraftens internationalise
ring. Ökningstakten har varit snabbare i Schweiz än inom EU-området under den 
redovisade perioden. Gränspendlingen ökade med 74 procent inom EU mellan 
åren 1970 och 1990. Flödena till Schweiz ökade under samma period med hela 
121 procent (de Falleur & Vandeville 1994:7). Den regionala koncentrationen är 
påfallande; Geneve och Basel står tillsammans som mottagare för ungefär hälften 
av inpendlingen till Schweiz (Murphy 1993:108). Schweizisk statistik över antalet 
gränsöverskridande arbetstillstånd som utfärdats bekräftar den snabba ökningen 
{Annuaire statistique de la Suisse 1991:48). Antalet gränspendlare utgör 19 pro

26 I ett temanummer av tidskriften Financial Times görs bedömningen att regionen är "absurt 
överutvecklad" och i stor brist på utrymme (Financial Times, "Basle and the Upper Rhine: Tantalising Goal 
of Unity", nov. 21, 1991). 



179 

cent av det totala antalet förvärvsarbetande utlänningar på den internationaliserade 
schweiziska arbetsmarknaden (Annuaire statistique de la Suisse 1992:88). 

Tabell 6.5 Utvecklingen av gränsöverskridande arbetspendling 1970-1990 i EU och 
Schweiz. 

År: 1970 1975 1980 1985 1990 
Flöde: 

Inom EU-området 92.164 117.119 104.813 103.096 126.989 
Till Schweiz 70.142 94.101 93.541 103.968 154.951 

Källa: de Falleur & Vandeville 1994. 

Arbetspendlingen är konjunkturkänslig. Det sammanhänger inte bara med 
sysselsättningsutvecklingen utan även förändringar av exempelvis invandrar
politiken. I början av 1960-talet när arbetspendlingen längs de schweiziska 
gränserna började öka hade restriktioner införts ungefär samtidigt för andra 
kategorier av utländsk arbetskraft som gjorde att man aktivt började söka 
arbetskraft på närmare håll (Maillat 1990:41). 

Regio Basiliensis eller Nordwestschweiz, det vill säga kantonerna Basel-Stadt, 
Basel-land, Aargau och Bern/Solothurn är alla mottagare av en avsevärd mängd 
arbetspendlare. Antalet gränsöverskridande pendlare bara från Frankrike uppgick 
i regionen till 16.900 (1984). Hela 68,4 procent av dessa arbetade i Basel-Stadt 
och 23,6 procent i Basel-Land. De resterande 8 procenten fördelade sig på andra 
kantoner (Gallusser 1991:40-41, Meyer 1986). Arbetspendlingen återspeglas till 
exempel i ett ökande antalet ansökningar om byggnadslov beroende på att 
pendlare vill slå sig ned i det land där de har sitt arbete. 

Behovet av gemensam planering är inte förvånande sett mot bakgrund av den 
stora arbetspendling som förekommer. Industri- och handelskammaren redovisar 
som framgår av Tabell 6.6 betydligt högre siffror från 1991 (Fiieg & Grieder). 
Håller vi oss till Meyers (1986) undersökning som har fördelen att kunna redovisa 
en lång tidserie är den totala ökningen från 1958, det första år från vilket data 
finns, 42 procent fram till 1985. Tittar vi närmare på siffrorna visar det sig att det 
är Frankrike som står för hela ökningen. Fransmännens pendling ökade under 
perioden med 104 procent. Den tyska pendlingen har under samma tid tvärtom 
sjunkit, minskningen mellan 1958 och 1985 var 17 procent. Regio Basiliensis var 
1985 mottagare av 7.120 inpendlande tyskar (Ibid.). Mellan 1973 och 1976 låg 
pendlingen på en särskilt hög nivå. En nedgång kom 1977-1978, men en 
återhämtning skedde redan 1979. I början av 1980-talet planade utvecklingen ut. 
Trots den osäkerhet som förekommer i statistiken kan vi sluta oss till att det skett 
en stadig ökning av antalet arbetspendlare sedan dess. Ökningen har av allt att 
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döma accelererat ytterligare efter 1985 och in på 1990-talet (de Falleur & 
Vandeville 1994, Flieg & Grieder; Kessler 1991,). 

Tabell 6.6 Skattningar av antalet gränsöverskridande arbetspendlare nationellt (1990) 
och regionalt i Regio Basiliensis (antal pendlare). 

Bostad i: 

Schweiz 
Tyskland 
Schweiz 
Frankrike 

Arbetsplats i: 

Tyskland 
Schweiz 
Frankrike 
Schweiz 

Nationellt 

* 

32.769 
1.000 

78.097 

Regionalt 

500 
10.000 

250 
33.000 

* ingen uppgift 

Källa: Meyer 1986, Kessler 1991:120-121, de Falleur & Vandeville 1994, Füeg & Grieder. 

Institutionell utveckling 

Den socio-ekonomiska interaktionen över statsgränserna kring Basel gör att 
potentialen för regionbildning är stor, men den löper risk att hamna i konflikt med 
gällande politiskt-administrativa indelningar (Murphy 1993:109). Christian 
Haefliger kallar i en intervju gränsdragningen för en relik från Wien-kongressen 
och den napoleanska ordningen som inte stämmer med den aktuella situationen27 

på grund av att de ekonomiska, sociala, och infrastrukturella frågorna idag är av 
gränsöverskridande natur. Det stora antalet ad toc-lösningar som blivit resultatet 
skapar en komplex situation ur ansvarssynpunkt därför att de politiskt-administra
tiva enheterna framstår som underdimensionerade28 i förhållande till olika former 
av interaktion. Med den förre chefen för Regio Basiliensis, Hans Briner, kan sägas 
att: 

"A paradoxical situation arises: the growing requirements of the states lead, on the 
one hand, to a consolidation of the existing borders at all levels; on the other hand, 
the economic and social development of the region expands beyond these borders 
and creates a growing discrepancy between the socio-economic and jurisdictional 
division of the area" (Briner, 1986, s. 52) 

Inrättandet av en Oberrhein-konferens inte bara förskjuter den gränsöverskridande 
regionens administrativa och befolkningsmässiga tyndpunkt längre norrut i Övre 

27 Intervju med Christian Haefliger i Informationsbulletin der Regio Basiliensis, april 1994, s. 3. 
28 Bennet (1989, 1993) har my ntat begreppen under-bounded och over-bounded. 
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Rhendalen sett från Basels horisont. Genom att inkludera mellanstatligt samarbete 
skapas en tydligare fördelning av befogenheter mellan de politiskt-administrativa 
nivåerna. Regeringskommissionens verksamhet vilar på ett entydigt sätt på 
nationell rätt. Andra upprättade mellanstatliga fördrag och internationell rätt som 
avser samarbete över gränser berörs inte av regeringskommissionens arbete. De 
subnationella parternas handlingsutrymme begränsas formellt av de inskränkningar 
av deras befogenheter som finns i övrigt. Utan subnationella aktörers egna 
aktiviteter hade å andra sidan knappast regeringskommissionen kommit till stånd. 

Regio Basiliensis privaträttsliga organisationsform har visat sig vara mycket 
flexibel i fråga om att knyta gränsöverskridande kontakter. Det handlingsutrymme 
som dess informella karaktär ger framstår som mindre kringskuret än det 
gränsöverskridande samarbete som bedrivs under offentlig rätt. Beroende på de 
rådande omständigheterna kan delegationer som representerar Regio Basiliensis 
antingen i k läda sig rollen som en grupp som officiellt representerar subnationella 
enheter i Schweiz eller uppträda i egenskap av en mer informell grupp experter 
som utifrån sina respektive professioner är ute i syfte att utbyta information eller 
exempelvis diskutera gränsöverskridande planeringsfrågor (Scott 1989:144). Denna 
form av utbyte utmanar inte på något påtagligt sätt de anspråk på kontroll som 
centrala regeringar har. 

Det har visat sig vara lättare att vinna gehör hos centrala regeringar för svagt 
institutionaliserade former av samarbeten än att fa gehör för ett fastare organiserat 
samarbete under offentlig rätt (Koch 1974). Den organisationsform som Regio 
Basiliensis valt har visat sig vara flexibel jämfört med många av dess 
motsvarigheter i Övre Rhendalen, av vilka flera uppfattats som konfrontatoriska 
i relation till centrala regeringar. CIMAB (Communauté d'Interrêt Moyenne 
Alsace-Brisgau) tog utgångspunkt i samma ursprungligen tyska föreningslag
stiftning som fanns kvar i Alsace från 1898 efter andra världskriget. Att lagstift
ningen redan var likartad öppnade för ett fastare organiserat samarbete under 
privat rätt. CIMAB bildades på initiativ av borgmästaren i Colmar redan 196229 

i syfte att studera ekonomiska, kulturella, och sociala problem samt turistfrågor, 
gemensamma för regionen på ömse sidor om gränsen. Det fanns ursprungligen 
planer på gemensam offentlig service i form av skolor, sjukhus, och fritids
anläggningar. Tanken var att utbyggnaden av gemensamma funktioner skulle 
finansieras av dåvarande EG som ett pilotprojekt och därigenom bli förebild för 
andra samarbeten. Projektet bemöttes dock med likgiltighet från centralrege
ringarnas sida och lades sedemera ner (Koch 1974:31-32). Enligt Beatrice Speiser 
byggde borgmästarnas utbyte på personliga kontakter som det inte gått att 

29 Innan CIMAB bildades förekom möten och samtal mellan borgmästarna i 11 tyska och 16 franska 
städer (Lindeborg 1995:422). 
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bibehålla eller institutionalisera30. 
Under 1990 tog borgmästarna i Freiburg och Mulhouse initiativ till ett 

samarbete över gränsen på lokal nivå. Tanken var att institutionalisera ett utbyte 
mellan inte mindre än 19 borgmästare i regionen. I likhet med det kommunala 
samarbete som försiggår mellan Saarland, Luxemburg och Lorraine inom ramen 
för Saar-Lor-Lux (och COMREGIO) bildades Oberrhein-Süd på initiativ av 
Freiburg. Det var tänkt att bli en vidareutveckling av Borgmästarkonferensen, som 
aldrig kom igång på allvar31. Eisenhammer, tjänsteman i delstaten Rheinland-Pfalz 
och ansvarig för gränsöverskridande frågor, anser att grundprincipen bör vara att 
inte blanda representanter från institutioner med alltför varierande befogenheter. 
Istället har han efterlyst ett avtal av den typ som finns längs den holländsk-tyska 
gränsen32. 

Till skillnad från borgmästarutbytet står det nybildade regionrådet, Regiorat 
öppet inte bara för kommuner utan även för andra offentligrättsliga organisationer 
(t.ex. kantoner) och icke-territoriella privaträttsliga organisationer (t.ex vetenskaps-
och näringslivsorganisationer). Samarbetet kompletterar det mer etablerade utbytet 
på statlig och regional nivå och är tänkt att fungera parallellt med Oberrhein-
konferensen vars stora brist har varit den dåliga samordningen med lokala och 
regionala initiativ (Haefliger 1993). CIMAB, de tre samarbetskontoren, Borgmäs
tarkonferensen och det mera informella samarbetsorganet PIK {Periodische 
Internationale Koordinationsgespräche) äger rätt att delta som fullvärdiga 
medlemmar i Regiorat (Figur 6.2). 

Regionrådet bildades 1995 av de tre Regio-kontoren i Basel, Mulhouse och 
Haut-Rhin för att ersätta det tidigare koordinationsutskottet. Mellan 17 och 20 
ledamöter från vardera stat inbjöds att delta33. De tre delegationernas storlek är 
enligt stadgarna maximerade till 20 ledamöter. Ingen medlem far representeras av 
fler än en ledamot. Varje delegation står för en tredjedel var av budgeten. Den 
beslutande plenarförsamlingens funktion kan inte jämställas med ett parlament34. 
Den har inte befogenheter att fatta gränsöverskridande beslut. Däremot kan för
samlingen fatta beslut om ändringar i stadgarna, upptagande av nya medlemmar, 
fastställa medlemsavgift och budget (art. 4). Beslut fattas med kvalificerad 
majoritet. På dagordningen finns konkreta projekt som till exempel utbyggnaden 

30 Bygger på samtal med Dr. Beatrice Speiser, konsult på Euregia Consultants GmbH/Sàrl, Basel 4/3 
1996. 

31 Jfr. Badische Zeitung, 27 oktober, 1994. 

32 Dietmar Eisenhammer reciteras i e n intervju utförd av Lindeborg (1995:428). 

33 Jfr. Koo rdinationsausschuss der Drei Regio-Gesellschaften, Projekt Regiorat, Fassung, juni, 1994. 
Från den schweiziska utpekades 20 potentiella medlemmar, från Frankrike och Tyskland 17. Kommuner 
med mindre än 15.000 invånare uppmuntras att slå sig samman i kommunala förbund (jfr. Regio 
Basiliensis, Aufruf zur Mitgliedschaft im REGIORAT, 23 november, 1994). 

34 Jfr. Neue Zürcher Zeitung, 20 oktober, 1994. 



183 

av flygtrafiken, hälsovård och narkotikapolitik35. 
Ett bakomliggande motiv till omorganisationen är att stärka den lokala och 

regionala förankringen. Med den nya organisationsformen far regionen lättare att 
tala med en röst. Organisationen är till formen en frivillig arbetsgemenskap 
(Arbeitsgemeinschaft), det vill säga en förening med egen beslutande församling, 
styrelse och ordförande, egen budget och eget sekretariat36. Till dess förste 
ordförande utsågs André Klein, förvaltningschef i Haut-Rhin. I sitt öppnings
anförande sade Klein bland annat att Regiorat är det första gränsöverskridande 
organet baserat på kommunal nivå som verkligen har chansen att agera 
gränsöverskridande i regionen. Rådet är ett verkställande organ utan normgivande 
befogenheter37. Det har framförts som ett argument för det nya Regionrådet att det 
har goda chanser att fa finansiering från Interreg Il-programmet, som mest 
uppemot 40 procent. 

Figur 6:2.  Organisationsschema Regionrådet 

Näringslivs- Städer & 
grupp kommuner 

Offentlig- Vetenskaps
rätt grupp  ̂<»J M 

Tysk Fransk Schweizisk 
delegation delegation delegation 

REGIONRÅD 
Samlas 2 gånger/år • Utser styrelsen 

ORDFÖRANDE 

STYRELSE•8 FACKUTSKOTT 
Samlas 3 gånger/år • Utser ordförande 

SEKRETARIAT 
["I Regio Freiburger 

^ Regio du Haut-Rhin 

B Regio Basiliensis 

35 Jfr. Blick, 20 oktober, 1994. 
36 Jfr. Regio Basiliensis, Informationsbulletin der Regio Basiliensis, september 1994. 
37 André Klein citeras i D reiland-Zeitung, 2 februari, 1995. 
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Lärdomar av re gionbildning 

Det som började som ett funktionellt samarbete i Övre Rhendalen med starka 
näringslivsintressen som drivkraft har efterhand utvecklats till en del av ett 
gränsöverskridande kommunalt förbund. Regiorat är den större Oberrhein-
konferensens fristående motsvarighet på lokal nivå. Det förbättrar den lokala 
förankringen och är onekligen ett sätt att sänka transaktionskostnaderna i 
jämförelse med O&errAem-konferensen som involverar en stor mängd mycket 
disparata aktörer i tre olika stater och har en komplicerad organisatorisk struktur 
utan att det finns ett enhetligt regionbegrepp. En av drivkrafterna bakom 
inrättandet av Regiorat var uppenbarligen utsikterna till att upprätta partnerskap 
med EU-kommissionen. 

De gränsöverskridande samarbeten som fatt stöd av EU:s Interreg-program 
överensstämmer inte helt med de geografiska avgränsningar och subnationella 
initiativ som fanns etablerade sedan tidigare. PAMINA fick sin nuvarande 
organisation i syfte att övervaka Interreg-programmet, ett gemensamt sekretariat 
inrättades först 1991. Det mesta tyder på att Interreg haft en självständig effekt på 
de samarbetsstrukturer som växt fram i regionen under senare år. Inom ramen för 
Oberrhein-konferensen finns ett särskilt utskott som administrerar Interreg-
programmet. Förutom PAMINA ingick till exempel Oberrhein Mitte Süd i den 
första fasen av Interreg-programmet. 

Gränssamarbetena i regionen överlappar varandra. Övre Rhendalen fortsätter 
därför i första hand att vara ett geografiskt begrepp snarare än ett politiskt. 
Regionen binds samman av Rhen, medan de politiska gränserna klyver regionen 
i en västlig och östlig del längs floden. Den kulturella gemenskapen har sin 
motsvarighet i den tyska dialekt som talas, bebyggelsemönster och närings
struktur. Regionen är i vid bemärkelse en kulturregion (Briner 1986, Speiser 1993, 
Oesterle 1994), men framför allt är det en funktionell region. Som tidigare 
konstaterades i analysen av EUREGIO kan det vara en fördel med en mer 
alldaglig profil med utgångspunkt i praktiskt samarbete framför att som i fallet 
CIMAB (Colmar-Breisgau) skapa onödigt misstroende genom att för tidigt ställa 
krav på status som gränsöverskridande region. 

Övre Rhendalen har stor potential för att vidareutveckla den föreställda 
gemenskap som finns, men det ena utesluter inte det andra. Det är kombinationen 
av funktionella och kulturella förutsättningar som skapar möjligheter att uppnå 
praktiska resultat. Maillat (1990) ger följande råd för att utveckla ett 
gränsöverskridande regionbegrepp: 

1) Inom regionen gäller det att skapa förutsättningar för att öka både det 
informella och formella utbytet, främst i syfte att skapa närhetsbaserade 
nätverk inom ett territorium. 
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2) På mellanregional och internationell nivå gäller det att profilera regionen som 
samarbetande i stället för konkurrerande, vilket innebär att ett gränsöver
skridande regionbegrepp behöver utvecklas. 

Speiser (1993) pekar på flera sätt att vårda och dra fördel av den kulturella 
gemenskap som finns. Sådana åtgärder är att göra Övre Rehndalens flagga mera 
känd, införa ett gemensamt identitetskort, förbättra språkundervisningen och lyfta 
fram regionens historia, kultur och geografi mer i skolundervisningen. 

Regio Basiliensis är en funktionell region i klassisk bemärkelse genom att den 
hålls samman av tätheten i socio-ekonomiska nätverk. Den är en mycket urbanise
rad region som utövar inflytande via sin dragningskraft på såväl den franska som 
den tyska sidan. En indikation på dess gränsöverskridande potential är det stora 
mått av interaktion som förekommer över gränserna i form av pendlande 
arbetskraft. Basels socio-ekonomiska struktur är uppenbart mer utrymmeskrävande 
än dess motsvarigheter på den tyska och franska sidan av gränsen. Det har för 
näringslivets utveckling i staden varit viktigt att kunna hämta arbetskraft från 
framför allt Frankrike. Den schweiziska sidan är nästan uteslutande mottagare av 
arbetskraft, inpendlingen är med andra ord betydligt större än utpendlingen. Det 
kan förefalla paradoxalt att en region som står utanför EU har en så intensiv 
interaktion över gränserna som Basel med omland. Någon motsvarighet finns inte 
inom EU. 

En av initiativtagarna till Regio Basiliensis, Hans Briner, medgav att det förr 
eller senare är rimligt att en vidareutveckling av samarbetet medför att det 
småningom kommer att fa offentligrättslig status38. Men uppfattningarna går i sär. 
Meningsskiljaktigheterna bottnar bland annat i olika syn på hur relationen mellan 
politiska institutioner och ekonomi ser ut. Christian Haefliger har uppfattningen 
att om de långsiktiga målen är uppnådda till 50-årsjubileet 2013 skulle Regio 
Basiliensis kunna avvecklas (Haefliger 1993:8). På samma sätt tror inte en 
talesman för handelskammaren i Basel, Rainer Flieg, att det i första hand är 
institutionella och legala system som behöver samordnas. Hans uppfattning är att 
beslutsvägarna bara riskerar att bli mer komplicerade och ta längre tid inom ramen 
för offentligträttsliga organ39. 

Samtidigt anser Haefliger att det är nödvändigt att bredda det gränsöver
skridande samarbetet till att omfatta fler samhällssektorer. Speciellt hälso- och 
sjukvård, högre utbildning, yrkesutbildning etc., verksamheter som vanligen 
bedrivs i offentlig regi. Även om arbetspendlingen är betydande kvarstår 
svårigheterna att samordna det offentliga serviceutbudet. Detta trots att den socio-
ekonomiska interaktionen över gränserna pekar på behovet av gränsöverskridande 

38 
Intervju med Hans Briner, tidigare chef för Regio Basiliensis i Basel, den 14/3 1995. 

39 Intervju med Rainer Füeg, Basler Handelskammer i Basel, den 16/3 1995. 
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planering och infrastruktur. Avgränsningen mellan Schweiz och Frankrike är i det 
närmaste total i fråga om kollektivt serviceutbud, till exempel hälso- och sjukvård, 
trots det utbyte som sker över gränsen. Liksom for de dagliga inköpen skapas 
barriärer av skillnaderna i offentliga system på ömse sidor om statsgränsen. Skatt, 
växelkurs och inflationsnivåer skiljer sig mellan länderna, men barriärerna beror 
lika ofta på dålig kännedom om hur det fungerar i grannländerna, den geografiska 
närheten till trots. Den nuvarande lösningen längs Schweiz gränser är, med 
undantag för Genève40, att arbetspendlare betalar skatt i det land där de bor. 
Senare betalas en del av bruttolönen (omkring 5 procent) tillbaka för att kompen
sera den kanton i Schweiz där vederbörande arbetar (Maillat 1988). 

Regio Basiliensis är en privaträttslig organisation och har därigenom fatt hålla 
sig till vad som i övrigt gäller för sammanslutningar under schweizisk lagstiftning. 
Med von Malchus definition41 kan samarbetet sägas bestå av tre sinsemellan 
separata pelare som utgår ifrån Basel, Freiburg och Mulhouse för att stråla 
samman i det gränsöverskridande organet Regiorat som har partipolitisk samman
sättning. Det är för tidigt att säga hur samarbetet i den nya organisationen kommer 
att gestalta sig. Första mötet hölls inte förrän i början av 1995. 

EU har påverkat regionbegreppets tolkning. Under diskussioner om europeisk 
integration har den gränsregionala medvetenheten och dess samband med den 
allmäneuropeiska utvecklingen ökat. Benämningarna Euregio Bodensee och 
Euregio Oberrhein vittnar om att den europeiska kopplingen är stark (Lezzi 
1994:331). Regio Basiliensis var en av pionjärerna när det gäller att utveckla 
gränsöverskridande samarbete. Efterhand har på centralregeringarnas initiativ en 
gränsöverskridande regeringskommission inrättats med uppgift att samorda det 
institutionaliserade samarbete som förekommer i Övre Rhendalen. Centralrege
ringarna har därigenom skaffat sig större kontroll, men i gengäld givit ett större 
mått av offentligrättslig reglering. Det är inte troligt att EU-medlemskap skulle ha 
förändrat situationen nämnvärt på denna punkt. Fortfarande är det i första hand 
bilaterala avtal som bäddar för formaliserat samarbete även om EU, som tidigare 
konstaterats, skapar ett resursberoende som gynnar uppkomsten av mer institutio
naliserade former av samarbete. Gränsöverskridande regionbildning och regionali-
sering är processer som båda fordrar aktivt engagemang på flera politiskt-
administrativa nivåer samtidigt. 

Interreg-initiativet har generellt ökat möjligheterna att finansiera det samarbete 
som statliga institutioner tidigare länge förespråkat, men givit måttligt ekonomiskt 

40 Till skillnad från andra kantoner som gränsar till Frankrike (Basel-Stadt, Basel-Land, Bern, 
Neuchâtel, Solthurn, V aud och Valais) skrev Genève aldrig på en fransk-schweizisk överenskommelse 1935 
om att arbetspendlare skulle beskattas i d et land där de bor. 

41 Viktor von Malchus avsåg i u tgångspunkterna för enkäten inom LACE-projektet att skilja mellan 
gränssamarbeten med gränsöverskridande org anisation och de med nationell organisation (se Appendix IV). 
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stöd till. En annan viktig pådrivande faktor för att öka samarbetet har varit kraven 
som Interreg-programmet ställer på att det finns ett sammanhållet regionbegrepp. 
Det har kommit att vidga projektens geografiska räckvidd. Interreg har pekat på 
behovet av pragmatiska lösningar i samband med genomförandet av gränsöver
skridande projekt (Lezzi 1994:330). 

EU-kommissionen har av allt att döma en unik roll när det gäller att förbättra 
incitamenten för samarbete. Ändå är begränsningarna påtagliga. För det första, 
gäller fortfarande att ett gränsöverskridande organ skall ha sitt rättsliga ursprung 
i en stat och, för det andra, äger inte ett offentligt beslut giltighet för territorier 
ingående i andra stater. Det hindrar inte att de allmänna förutsättningarna för 
samarbete med tiden blivit mer gynnsamma. Det finns inte minst en yttre konstitu
tionell ram som ger utrymme för subnationella initiativ. Steg vidare i riktning mot 
fastare och gränsöverskridande organisationsformer har aktualiserats på allvar 
åtminstone sedan 1989 i samband med förberedelserna för att delta i EU:s 
program. Tillgången på finansiering har fungerat som en injektion för att ge det 
samarbete som förekommer i Övre Rhendalen bättre förutsättningar. 

Försöken att skapa nya modeller för samarbete på den schweiziska sidan har 
inspirerats av vad som försiggår inom EU. Regio Basiliensis som står helt utanför 
EU har befarat att hamna på efterkälken i takt med att den europeiska integra
tionsprocessen går vidare. Övre Rhendalen genomkorsas både av en intern gräns 
inom EU, gränsen mellan Tyskland och Frankrike och den externa gränsen mot 
Schweiz. En stark drivkraft på den schweiziska sidan har under senare år varit att 
undvika den förväntade nackdelen av att stå utanför EU42. 

Regio Basiliensis gör mycket på egen hand för att fa en närmare koppling till 
EU via Frankrike och Tyskland. Både samarbetets geografiska avgränsning, 
organisering och innehåll har därmed påverkats av EU. Den schweiziska sidan 
berörs av gränsöverskridande projekt som initieras på den franska och tyska sidan 
utan att vara mottagare av direkt finansiellt stöd. Hans Briner, en av grundarna av 
både Regio Basiliensis och AEBR, varnade tidigt för att Basel kunde hamna i 
periferin i fler än en bemärkelse - dels genom sitt perifera läge gentemot de 
växande städerna Zürich och Bern inom Schweiz (Scott 1989:144), dels genom 
tilltagande isolering från den europeiska utvecklingen i stort, i första hand EU:s 
politiska integration. 

Det är dock svårt att betrakta regionen som helt isolerad i förhållande till EU. 
En rad överlappande samarbeten finns i Övre Rhendalen som bildar länkar över 
statsgränserna och EU:s externa gräns längs Rhen. Haefliger liknar dem vid 
babusjkor43 eftersom samarbetena liksom ryska dockor innesluter varandra och inte 

42 Jfr. Anderson 1982:1-17, och Herzog, L. A., 1991:594 samt "Regio Basiliensis", Regio Gazette 6 
1977, s. 16. 

43 Intervju med Christian Haefliger, Regio Basiliensis, i Basel 4/3 1996. 
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är territoriellt exklusiva, det vill säga inte utesluter andra organisatoriska 
samarbetsformer inom samma geografiska område. Han talar hellre om funktio
nella lösningar än att upprätta nya gränser mellan samarbetsgrupperingar, ett slags 
variabel geometri, inte nya politiska gränser. 

Att det är minst tre stater inblandade är en omständighet som försvårat 
utvecklandet av offentligrättsliga samarbetsformer i Övre Rhendalen. Detta på 
grund av de politiskt-administrativa och kulturella skillnader som finns. Det 
poängterades i flera intervjuer att kontakterna mellan de båda federala staterna 
fungerar smidigare än umgänget mellan federala stater och enhetsstater. Christian 
Haefliger, chef för Regio Basiliensis, anser att de administrativa rutinerna i 
Frankrike hittills varit en större barriär för att utveckla samarbete än vad det 
inneburit att inte tillhöra EU44. Enligt honom behöver Frankrike mer än någon 
annan i regionen mellanstatliga avtal som förbättrar möjligheterna till samarbete 
på subnationell nivå. Detta för att åtminstone få samma möjligheter till 
subnationellt samarbete som i de federala staterna Schweiz och Tyskland. Ett 
sådant avtal tillkom i början av 1996. Det undertecknades förutom av Schweiz, 
Tyskland och Frankrike även av Luxemburg. 

Den privaträttsliga formen har bibehållits av Regio Basiliensis. Med tanke på 
alla de restriktioner som finns för offentliga organ erbjuder informellt utbyte och 
samarbete på privaträttslig grund fortfarande stora möjligheter. Genom det 
samordningsorgan som finns upprättat mellan de båda kantonerna Basel-Land och 
Basel-Stadt (IKRB) har samarbetet fatt halvt offentligrättslig karaktär. Stora 
infrastruktursatsningar och kostsamma investeringar i kollektivt utbud fordrar i 
allmänhet någon form av statlig medverkan. Bland annat av det skälet är 
flernivåsamverkan uppenbarligen välkommet bland subnationella aktörer. 

Övre Rhendalen har tidigare inte kunnat utveckla ett gemensamt och gränsöver
skridande regionbegrepp utan framstått som ett lapptäcke av överlappande sam
arbeten. Regionbildning med utgångspunkt på kommunal nivå framstår som ett 
sätt att lösa dilemmat. Antalet samarbeten i regionen vittnar om att det både 
förekommer betydande institutionell och socio-ekonomisk interaktion över de 
politiska gränserna i området och att den gränsöverskridande potentialen är stor. 
På sikt hämmar bristen på ett samlande regionbegrepp regionbildning, eftersom 
samarbetet inte kan institutionaliseras i samma utsträckning. 

De incitament till ökat samarbete som EU ger riskerar att förskjuta tyngd
punkten norrut längs Rhen. Att detta är ett reellt hot visar de besvärliga 
förhandlingarna i samband med implementeringen av Interreg Il-programmet. EU-
länderna Frankrike och Tyskland löper ur schweizisk synvinkel risken att gradvis 
bli viktigare för samarbetet i Övre Rhendalen på bekostnad av nordvästra Schweiz, 

44 Intervju med Christian Haefliger, Regio Basiliensis i Basel, den 4/3 1996. 
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särskilt om vare sig tillgången till resurser eller de institutionella förutsättningarna 
förbättras i samma takt som inom EU. Effekten av att inte tillhöra EU visade sig 
tydligt när EES-avtalet mellan EU och EFTA-länderna skulle ratificeras. EES-
omröstningens negativa resultat i Schweiz 1992 ledde till att Europadimensionen 
betonades ännu mer. Temat på den fjärde Oberrhein-konferensen 1992 var 
Oberrheinische Wirtschaftsraum - ein Modell in Europa. Samarbetet inom miljö, 
transport, forskning och utbildning betonades. Det hette i en resolution kort efter 
folkomröstningen att "Basel måste nu bemöda sig om att med egna krafter stärka 
relationerna med Alsace och Baden-Wurtemberg" (Speiser 1993). Något oväntat 
förefaller positionen utanför EU ha blivit en starkt pådrivande faktor för 
samarbetets fortsatta institutionalisering. 

Det uteblivna EES-avtalet45 har befarats påverka det schweiziska näringslivet 
negativt, särskilt i gränsområden. Rainer Füeg på Basler handelskammer satte sitt 
hopp till en omförhandling av EES-avtalet, men förhandlingspositionerna förefaller 
låsta. Den schweiziska sidan vill inte ha det större inflöde av utländsk arbetskraft 
som antas bli följden om man blir en del av EU:s inre marknad. En annan låst 
fråga handlar om transittrafiken som inte Schweiz har något intresse av att öka 
ytterligare, men där EU-länderna gärna ser en kapacitetsutbyggnad för att undvika 
flaskhalsar i det europeiska transportnätet46. 

Med eller utan ett nytt EES-avtal skall man inte vänta sig att det automatiskt 
sker en harmonisering av regional planering. Den talrika förekomsten av 
gränsöverskridande samarbeten i området vittnar dock om att behovet av samver
kan är stort och att problemen ofta identifierats som gemensamma. En studie av 
perioden mellan 1960 och 1972 har tidigare visat att de närhetsberoende 
funktionella länkarna mellan de aktuella södra delstaterna i Tyskland och Schweiz 
bestod trots EU:s politiska integration (Peschel 1982:265). Regionbildning framstår 
som ett sätt att kompensera för de uteblivna positiva effekterna som förväntas av 
EU.s inre marknad och samtidigt se till att utsikterna ökar för att få draghjälp av 
EU:s dynamik. 

Den politiska integrationens samband med gränsöverskridande regionalisering 
ser inte ut att ha blivit svagare av att Schweiz står utanför EU. Tvärtom förefaller 
det federala systemet vara väl lämpat för att understödja en fortsatt 
institutionalisering av det gränsöverskridande samarbetet. Resultatet av regionbild
ningsprocessen och den gränsöverskridande regionaliseringen förefaller vara 
detsamma i Övre Rhendalen som i EUREGIO. Relationerna som växer fram ger 
skäl att fundera över om samarbetena borde få offentligrättslig status. Det är svårt 

45 Europafrågan delar Schweiz i t vå läger. I d en schweiziska folkomröstningen om EES-avtalet 1992 
röstade 23 kantoner Nej, bara sju kantoner, de fransktalande och Basel röstade Ja till förslaget om att bilda 
ett frihandelsområde med EU:s medlemsstater enligt det avtal som förhandlats fram (Delmaide 1994). 

46 Intervju med Rainer Füeg, Basler handelskammer i Basel, den 16/3 1995. 
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att avgöra om det beror på egna erfarenheter eller är en bieffekt av europeisk 
integration. Utan tvekan har inspiration hämtats från EU. Från att ha varit en av 
pionjärerna i samband med konferensen för regionplanerare i Basel på 1960-talet 
har Regio Basiliensis allt mindre kommit att framstå som en spjutsspets ifråga om 
att finna institutionella former för samarbete. En viss institutionell eftersläpning 
kompenseras i stor utsträckning av den stora gränsöverskridande potential som 
finns och som går tillbaka till den historiska rollen som förbindelselänk mellan 
Alperna och Rhen. 



7 

Sammanfattande analys 

Avhandlingen startade med frågan om det finns ett positivt samband mellan den 
politiska integrationen i Europa och gränsöverskridande regionalisering. Syftet 
begränsades till att studera hur den politiska integrationen i Europa påverkar 
gränsöverskridande regionbildning. Begreppsparet regionalisering och regionbild
ning är två sidor av samma mynt. Regionalisering är en form av decentralisering 
som sker genom att regioner antingen upprättas, får utökade ekonomiska resurser, 
större lagliga befogenheter eller ökat politiskt handlingsutrymme. Regionbildning 
är en process varigenom någon form av institutionaliserat samarbete över 
statsgränser upprättas mellan subnationella enheter. 

Den genomförda analysen visar att antalet gränsöverskridande samarbeten har 
ökat under hela den aktuella efterkrigsperioden (1947-1991). Ett viktigt skäl är att 
de institutionella förutsättningarna för regionbildning blivit mer gynnsamma. Som 
konstaterades i kapitel 3 är gränsöverskridande subnationellt samarbete både 
vanligare och mer institutionaliserat inom EU än utanför. Avhandlingen har belagt 
en orsak-verkan mellan europeisk integration och gränsöverskridande region
bildning, men även visat att andra faktorer spelar in varför bilden behöver 
nyanseras. Hur de mellanstatliga relationerna ser ut spelar stor roll, liksom om en 
stat tillhör centrum eller inte. 

Eftersom det statscentrerade perspektivet dominerat bland de integrations
teoretiska ansatserna har betydelsen av de små steg som tas mot ökad politisk 
integration genom utvecklandet av nya former av politisk praktik på det regionala 
planet underskattats. Neofiinktionalism och pluralistiska ansatser har visserligen 
fäst stort avseende vid hur gradvis integration sker som ett resultat av samspelet 
mellan de politiska och ekonomiska sfärerna, men inte tagit tillräcklig hänsyn till 
hur institutionalisering går till. Funktionalismen har i alltför hög grad betonat 
sektoriell politik på bekostnad av politikens territoriella och institutionella 
konsekvenser, medan pluralistiska perspektiv, till exempel transaktionsanalysen har 
haft alltför generella ambitioner för att precisera olika institutionella förhållandens 
betydelse för politisk integration. 

Statscentrisk integrationsteori har visat sig brista på framför allt tre punkter: 1) 
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EU:s institutioner tillskrivs inte en tillräckligt viktig roll i de policy-nätverk som 
tydligast framträder kring gemenskapsinitiativ, exempelvis Interreg, 2) Nationella 
regeringars möjligheter att agera självständigt i förhållande till andra aktörer inom 
policy-nätverk är överdrivna. Policy-nätverken ger närliggande regioner och 
kommuner handlingsutrymme, vilket präglar de gränsöverskridande samarbetenas 
innehåll och geografiska utbredning, 3) Den institutionalisering som sker i 
samband med att flernivårelationer upprättas har underskattats, liksom institutiona-
liseringens stigberoende. Konsekvensen är att statscentriska integrationsteorier, 
främst det mellanstatliga perspektivet inte kan förklara sambandet mellan 
integrationens djup och bredd å den ena sidan och regionalisering å den andra. 

Pluralistisk teoribildning, brister i sin tur i fråga om att analysera flernivå
relationer. Det gäller generellt transaktionsanalyser och i någon mån olika former 
av fiinktionalism. Neofunktionalistiska ansatser är alltför upptagna med att studera 
relationen mellan överstatliga och statliga institutioner för att kunna säga särskilt 
mycket om konsekvenserna av relationerna på flera nivåer. Federalistisk teori 
framstår som ett fruktbart analysredskap under förutsättning att det inte används 
i normativ bemärkelse. Problemet är att denna analysinriktning i alltför hög grad 
uppehåller sig vid formella flernivårelationer, vilket lämpar sig bra för att studera 
juridiska relationer, men gör det svårare att fånga konsekvenserna av politiska 
processer. 

Både i samband med fördjupningar av den politiska integrationen, särskilt 
Enhetsakten 1987, och utvidgningar av EU:s medlemskrets har ökningstakten i 
antalet samarbeten varit snabb. Särskilt märkbart är det i Grekland, Portugal och 
Spanien, där gränsöverskridande samarbete var ovanligt före inträdet i EU. 
Vitboken och Enhetsakten följdes av krav på kompensation till svaga regioner från 
flera staters sida. Detta har successivt fört med sig förändringar av EU:s regional-
och strukturpolitik i decentraliserande riktning. Den viktigaste förändringen under 
senare år är subnationella aktörers (kommuner och regioner) allt större deltagande 
i utformning och uppföljning av i synnerhet gemenskapsinititativ. Dessa aktörer 
har sålunda kommit att spela en aktiv roll gentemot EU-kommissionen genom de 
partnerskap som upprättats inom ramen för den generella regional- och struktur
politiken sedan 1988. 

En tillväxt av antalet samarbeten har också skett över EU:s externa gränser i 
östra Europa i kölvattnet efter kommunistregimernas fall och den ökade 
öppenheten sedan 1989-90. EU har valt att understödja samarbete längs sina 
externa gränser. Det sänder en signal om att EU inte avser att bygga upp nya 
barriärer. De öst- och centraleuropeiska staterna står än så länge på väntelistan för 
att bli medlemmar. Innan de blivit medlemmar har subnationella aktörer i denna 
del av Europa fatt förbättrade möjligheter att samarbeta med regioner inom EU. 
Utvecklingen har varit snabb efter 1990. 

Fortfarande är det dock regioner i EU:s kärnländer i västra Europa som är mest 
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involverade i gränsöverskridande samarbete. Österut glesnar antalet gränsöver
skridande samarbeten, särskilt anmärkningsvärt är det hur lite subnationella 
enheter ännu samarbetar med varandra i denna del av Europa. Orsakerna kan vara 
flera - att det tidigare planekonomiska systemet inte uppmuntrade till självständiga 
initiativ, att statsbildningarna genomgår djupgående förändringar och att den 
nationella sammanhållningen ännu ges högsta prioritet. Ett flertal gränsdragningar 
är alltjämt omtvistade och det har gått för kort tid för att gränsöverskridande 
samarbete skall ha hunnit utvecklas djupare. I Norden utvecklades det sub
nationella samarbetet däremot starkt med aktivt stöd av Nordiska ministerrådet 
redan under 1960- och 70-talen. 

Europarådet har spelat en liknande roll på den europeiska kontinenten. Sedan 
början av 1980-talet har Europarådet utarbetat modeller för samarbete som skall 
kunna tillämpas i medlemsstaterna. Det har öppnat bättre möjligheter för 
samarbete mellan offentligrättsliga organ. Gränsöverskridande samarbete under 
internationell rätt förefaller dock än så länge avlägset. EU har inte föreslagit någon 
överstatlig reglering, även om det förekommit påtryckningar i den riktningen både 
från Europarådets och Europaparlamentets sida. Vad som därför krävs är antingen 
bilaterala avtal som reglerar formerna för samarbete eller gränsöverskridande 
regionalisering som ger subnationella aktörer ökade befogenheter i utrikesfrågor 
under nationell rätt. 

För att förklara utvecklingen av subnationellt samarbete introducerades en 
institutionell variabel utöver EU-medlemskap - staternas konstitutionella förhållan
den, en sedvanlig distinktion gjordes mellan federala stater och enhetsstater. 
Tyskland, Frankrike, Österrike, Italien och Schweiz intar en särställning i fråga 
om medverkan i subnationellt samarbete. Tre av dessa stater, Tyskland, Österrike 
och Schweiz hade federala statsskick vid tidpunkten för enkäten 1991. 
Klassificeringen av dåvarande Jugoslavien och Tjeckoslovakien som federala 
försvagar dock den federala faktorns förklaringsvärde. EU-medlemskap var en 
viktigare faktor, trots att varken Österrike eller Schweiz var medlemmar 1991. 
Både Österrike och Schweiz intar centrala roller i makroregionerna Centraleuropa 
och Alperna. Det kan förklaras med dessa staters centrala positioner i socio-
ekonomisk mening, framför allt närheten till det centrala stadsbältet i Europa. 
Tidigare forskning ledd av Stein Rokkan har visat att det finns ett samband mellan 
täthet i socio-ekonomiska nätverk och federala institutioner. Av det skälet vägdes 
betydelsen av en strukturell variabel in i förklaringsmodellen, den så kallade 
centrum-periferi faktorn som genomgående visade sig ha signifikant betydelse. 

I den utförda regressionsanalysen framgår EU:s positiva roll för utvecklandet 
av gränsöverskridande samarbete. Förutom EU-medlemskap introducerades 
federalt statsskick och centrum-periferi i modellen. Ett metodproblem med 
centrum-periferi faktorn är att även den är bunden till statssystemet, hela stater har 
klassificerats som antingen centrum eller periferi. Det är försvarbart av det skälet 
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att centrum-periferi dikotomin aldrig helt kan frikopplas från den territoriella 
indelningen av jordklotet och att statsbildningar är relativt stabila. Stater som 
tillhör centrum visar sig i stor utsträckning också vara medlemmar av EU. Det 
innebär att EU-medlemskap och centrum korrelerar med varandra. Några 
avvikelser i det allmänna mönstret har uppmärksammats. Sedan 1995 har Österrike 
och Sverige blivit medlemmar av EU, vilket ytterligare torde ha förstärkt 
sambandet mellan EU-medlemskap och centralitet. Effekten försvagas å andra 
sidan något genom Finlands inträde. Finland är tillsammans med Portugal och 
Grekland de enda periferistaterna bland EU:s medlemmar. 

I övrigt visar sig överenstämmelsen mellan centrum-periferi dimensionen och 
EU-medlemskap vara stor. Federalt statsskick visar sig inte vara statistiskt 
signifikant, medan sambandet mellan EU-medlemskap och antal samarbeten är 
mer robust. Modellen förklarar runt 70 procent av variationen i den beroende 
variabeln regionbildning. Det är efter en skattning av antalet samarbeten och dess 
utbredning till och med 1995 som centrum-periferi variabeln växer sig riktigt stark 
samtidigt som effekten av EU-medlemskap kvarstår. Det främsta skälet till 
försvagningen av EU:s effekt jämfört med ursprungsmodellen är att tillväxten av 
antalet samarbeten varit explosionsartad i östra Europa. 

Ett stort antal bilaterala arbetskommittéer, kommissioner och arbetsgrupper har 
inrättats för att hantera gränsöverskridande angelägenheter på det regionala planet. 
Analysen visar att gränsöverskridande samarbete förutsätter en kongruens mellan 
utvecklat samarbete och någon form av bilateral reglering. Samarbete mellan 
staterna leder på sikt till förbättrade betingelser för gränsöverskridande regionalt 
samarbete. Gynnsamma betingelser för subnationellt samarbete uppstår när aktörer 
på flera nivåer - subnationell, statlig och överstatlig samverkar. Skillnaden är att 
flernivårelationerna har större konstitutionellt skydd i federala stater än i 
enhetsstater, meri det finns inget som hindrar att enhetsstater ingår avtal som gör 
det lättare för subnationella enheter att i sin tur ingå överenskommelser med sina 
utländska motsvarigheter utan att det strider mot nationell lagstiftning. Gränsöver
skridande regionalisering kan alltså ske utan krav på konstitutionella förändringar. 

Anpassningar av nationell lagstiftning för att förbättra möjligheterna till 
samarbete under offentlig rätt övervägs för närvarande både i federala stater och 
enhetsstater. De svåraste principiella problemen är att beslutande organ inte tillåts 
fatta bindande beslut för ett gränsöverskridande organs räkning och att en 
gränsöverskridande region juridiskt bara kan ha sin hemvist i en stat. Normala 
krav på demokratisk insyn och tydlighet i ansvar är svåra att tillgodose. Bilaterala 
mellanstatliga avtal är en vanlig lösning därför att ansvarsförhållandena blir tydliga 
utan att det behöver göras några stora ingrepp i nationell rätt. 

Som visades i kapitel 4 involverar policy-nätverken kring EU:s regional- och 
strukturpolitik flera nivåer av institutioner och aktörer, både privaträttsliga och 
offentligrättsliga. EU:s regional- och strukturpolitik har förstärkt sambandet mellan 
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politisk integration och gränsöverskridande regionalisering. Orsaken är i första 
hand de ökade resurser som finns tillgängliga för gränsöverskridande projekt och 
den ökade interaktion som äger rum mellan EU-kommissionen och subnationella 
aktörer. De större resurser som kommissionen kommit att disponera för 
gemenskapsinitiativ har resulterat i en snabb tillväxt av mängden samarbeten under 
1990-talet. Över alla statsgränser inom EU försiggår numera gränsöverskridande 
samarbete. Samarbete över EU:s externa gränser är i det närmaste lika vanligt. 
Tysklands externa gränser har en särskilt framträdande roll i kraft av sitt centrala 
geopolitiska läge och sin betydelse för Europas gemensamma säkerhet. Många 
gamla konfliktområden har övergått till att bli områden för samarbete istället för 
riskzoner. 

EU:s gemenskapsinitiativ har en speciell gränsöverskridande profil, vilket skiljer 
EU:s regionalpolitik från dess nationella motsvarigheter. Alltjämt dominerar dock 
statliga prioriteringar inom EU:s regionalpolitik genom att det fortfarande sker 
sido-betalningar i olika former i samband med utvidgningar och fördjupningar av 
EU-integrationen. Ökade regionalpolitiska resurser är ofta ett sätt för enskilda 
stater att låta den europeiska nivån medverka till att lösningen av intema problem. 
Att bedriva ambitiös regionalpolitik är emellertid troligen ett alltför kostsamt sätt 
att åstadkomma det övergripande målet europeisk integration. EU löper risk att ta 
på sig ett för stort ansvar för alla möjliga slags regionala problem som i själva 
verket inte är lättare att lösa på europeisk nivå än på nationell. Särskilt gäller detta 
om medlemskretsen utvidgas med fler öst- och centraleuropeiska stater. 

Förändringarna av EU:s regionalpolitik har som framhållits ovan medfört att 
subnationella aktörer kommit att fa en större roll i det internationella samarbetet. 
Reformerna sedan 1988 har inneburit väsentligt ökade resurser och ytterligare steg 
i riktning mot regionalisering. Beroendet är ömsesidigt. EU-kommissionen har 
visat sig vara i behov av subnationella partners för att kunna bedriva en 
självständigare politik gentemot staterna. I sin tur har det medfört att de 
subnationella aktörernas preferenser i fråga om utformning och genomförande av 
policy fatt större utrymme. Det har ansetts naturligt att gränsregioner borde 
beredas samma möjligheter att dra nytta av den inre marknaden som inhemska 
regioner genom att utveckla olika former av gränsöverskridande samarbete, inte 
minst för att klara skärpt regional konkurrens. 

Policy-nätverken kring EU:s regional- och strukturpolitik har en öppen karaktär 
när det gäller formulering, utformning och genomförande. Ändå går det inte att 
bestrida att aktiviteterna inom nätverken premierar offentligrättsliga aktörer och 
institutioner därför att de har bättre tillgång till den formella beslutsprocessen. 
Gemenskapsinitiativen uppmuntrar därför på ett indirekt sätt gränsöverskridande 
samarbeten att inrätta offentligrättsliga organisationer utan att det är ett led i någon 
genomtänkt strategi från EU:s sida. Det är en integrationsbefrämjande åtgärd. 

Betydelsen av den växande interaktionen mellan aktörer och institutioner på 
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olika nivåer framgick av fallstudierna (kapitel 5 och 6). Gränsregionernas egen 
intresseorganisation AEBR (Association of European Border Regions), bland vars 
grundare både Regio Basiliensis och EUREGIO fanns med, har spelat en stor roll 
för såväl tillkomsten, utformningen som utvärderingen av EU:s Interreg-program. 
Fallstudierna förstärker bilden av att EU:s gemenskapsinitiativ bidrar till att föra 
samman aktörer på flera nivåer kring genomförandet av projekt. Ett flertal olika 
samarbetsgrupperingar har efterhand blivit mottagare av finansiering under nya 
och inte sällan överlappande regionbegrepp, särskilt tydligt är detta längs EU:s 
externa gräns i Regio Basiliensis. 

Effekterna av EU-medlemskapet är inte lika tydliga i EUREGIO som i Regio 
Basiliensis. Det finns ingen motsvarighet i gränsområdet Tyskland/Holland till det 
lapptäcke av samarbeten med överlappande medlemskap som uppstått i Övre 
Rhendalen. EUREGIO:s avgränsning har varit mindre motsägelsefull och organisa
tionsformen tydligare, trots att Regio Basiliensis tillhörde en av pionjärerna. 
Relationerna kompliceras av att tre stater med skiftande juridiska traditioner är 
inblandade; två federala stater och en enhetsstat. Situationen leder till större 
transaktionskostnader för samordning och utbyte över gränserna än i EUREGIO. 
Å andra sidan förefaller den socio-ekonomiska potentialen vara betydligt större i 
Basel-området än i EUREGIO. För att frigöra dessa möjligheter krävs bättre 
institutionella lösningar. 

Undersökningen visar att för innehållet i samarbetena spelar de regionala 
förutsättningarna en större roll än både EU-medlemskap och konstitutionella 
villkor. Varje region präglar samarbetet utifrån egna förutsättningar, med den 
skillnaden att EU står för en större andel av finansieringen längs sina interna 
gränser. Det är i stort sett samma aktörer som är involverade. Handelskamrar och 
subnationella myndigheter är mest tongivande, även om mångfalden av aktörer är 
stor. Ett sätt att begränsa antalet aktörer vore att formalisera relationerna genom 
att införa större inslag av offentligrättslig reglering, men det är ett tveeggat 
instrument som långt ifrån alla välkomnar. 

Inrättandet av offentligrättsliga organ utgör en brytpunkt där nationella 
regeringars intresse för gränsöverskridande regionbildning avtar. Samtidigt som 
det kan förefalla naturligt för stater att vilja inordna gränsöverskridande 
institutioner i en formell administrativ hierarki finns det risk för att fördjupat 
samarbete leder till ökad slutenhet och att organisationsformerna blir mer 
hierarkiska. Det är tveksamt om samarbeten kan institutionaliseras till den grad att 
regionerna ges rätt att fatta beslut som är bindande för tredje part. Det är inte 
sannolikt att de europeiska insitutionernas intresse för politisk integration i längden 
sammanfaller med subnationella aktörers intresse för att utveckla gränsöver
skridande strukturer. Framför allt är långtgående institutionalisering över gränserna 
svår att acceptera för nationella regeringar. Skillnaden är dock hårfin mellan att 
delegera verkställande makt och att inrätta beslutande organ med gränsöver
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skridande befogenheter. Regionbildning sker i en gråzon mellan privaträttsliga och 
offentligrättsliga former. 

Det ligger knappast i staternas intresse att uppmuntra ett slags gränsöver
skridande regionalism som riskerar att underminera intern sammanhållning och 
politisk legitimitet. Det är heller inte troligt att gränsöverskridande samarbete 
formellt tillåts fördjupas mer än den europeiska integrationsprocessen i övrigt. 
Kommer det sammanfallande intresset rörande regionbildning som idag finns på 
olika politiskt-administrativa nivåer att kunna bestå? 

Mycket talar för att den politiska integrationens "nivåsymmetri" upphör när 
medlemskapets slutenhet ökar och/eller ett samarbete blir långtgående institutiona
liserat. I det läget kan gränsöverskridande regionbildning utmana staters anspråk 
på territoriell exklusivitet och övergå till att bli en konkurrerande organisations
form. Speciellt känsligt är dilemmat i historiskt konfliktfyllda områden och i 
regioner som har någon form av gränsöverskridande identifikation, interface-
regioner. Erfarenheterna visar att det är enklare att vinna acceptans för funktionellt 
samarbete och konkret problemlösning än att utveckla samarbete under hänvisning 
till gränsöverskridande samhörighet eller krav på särskilda rättigheter för delade 
folkgrupper. Sådana anspråk hotar staternas säkerhet på ett sätt som inte 
funktionella former av utbyte gör. Efter det kalla krigets slut förefaller det inte 
finnas något motsatsförhållande mellan staternas säkerhetspolitik och utvecklandet 
av funktionellt samarbete. 

Fallstudierna har visat att det finns en tveksamhet inför att formalisera 
samarbetet också bland de subnationella aktörerna själva. De förknippar inte bara 
ett större mått av offentligrättslig reglering med större statlig insyn och kontroll, 
utan också med större tröghet. De lokala krafterna i Regio Basiliensis och 
EUREGIO verkar i första hand för att stärka de funktionella länkarna över 
gränserna genom konkreta projekt, särskilt infrastrukturutbyggnad, samarbete 
mellan företag, utbildningsfrågor och miljö. Även med offentliga myndigheter i 
ryggen krävs förankring i näringslivet och bland andra lokala aktörer för att nå 
framgång med gränsöverskridande projekt. Det gör att privaträttsliga organisa
tioner; företag, handelskamrar och stiftelser fortsätter att spela viktiga roller i de 
gränsöverskridande nätverk som etableras, även de blir aktörer i policy-nätverken 
kring EU:s gemenskapsinitiativ. 

Ett visst mått av kulturell samhörighet inverkar positivt på en regions gräns
överskridande potential. På längre sikt behöver därför de funktionella länkarna fa 
bättre motsvarighet i socio-kulturell gemenskap för att kunna vidareutvecklas. 
Regio Basiliensis har goda förutsättningar att utveckla en gränsöverskridande 
kultur genom att det finns en gemensam dialekt, men framför allt genom att det 
finns ett stort mått av medborgerliga kontakter och sociala nätverk över gränserna. 
Den gränsöverskridande socio-ekonomiska interaktionen är även med europeiska 
mått omfattande i regionen. EUREGIO verkar under gynnsammare institutionella 
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betingelser än Regio Basiliensis, men har å andra sidan sämre förutsättningar att 
utveckla kulturell gemenskap. Den politiska gränsen mellan Tyskland och Holland 
har mjukats upp, men sammanfaller i stort sett med språkgränsen. Den gränsöver
skridande socio-ekonomiska interaktionen är betydligt mindre än i Basel-området. 

Regionbildning är vid sidan av EU-medlemskap och avtal beroende av en 
välvillig inställning från centrala regeringars sida. Institutionella faktorer har stor 
betydelse, men den politiska praktiken som uppstår i policy-nätverk har visat sig 
vara en lika viktig faktor eftersom den innebär vidgade kontaktytor mellan både 
privata och offentliga aktörer. De undersökta regionerna utgör exempel på hur den 
europeiska integrationstanken, inte bara kan fa sin återspegling i subnationellt 
samarbete, utan även främjas av de erfarenheter av mellanregional integration som 
redan finns. EU-kommissionen har behov av att uppvisa konkreta resultat. Ett sätt 
att göra detta är att fortsätta uppmuntra gränsöverskridande samarbete mellan 
subnationella aktörer som annars befinner sig på långt avstånd från centrala 
beslutsfattare. Det är därför förvånande att regionbildning länge varit en i det 
närmaste förbisedd aspekt av europeisk integration i vetenskapliga och politiska 
sammanhang. 

Gränsöverskridande regionbildning är framför allt ett resultat av ökad 
interaktion mellan institutionella aktörer på flera nivåer. Ökad överstatlighet i form 
av gemenskapsinitiativ kan därför med relativt blygsamma finansiella medel och 
befogenheter generellt förbättra incitamenten för samarbete över gränser. Policy-
nätverkens betydelse är som störst när det gäller formulering och utformning av 
gemenskapsinitiativ. Statliga institutioner har fortfarande det avgörande inflytandet 
över hur policy skapas. Gemenskapsinitiativen är ett av de viktigaste instrument 
som EU-kommissionen har för att upprätta direkta relationer med subnationella 
aktörer vid sidan av Regionkommittén. Initiativen har blivit ett sätt för EU-
kommissionen att åstadkomma synbara effekter av politisk integration och 
samtidigt förstärka sin position gentemot stater. För gränsregioner har samarbete 
över gränser blivit en strategi för att befrämja den egna utvecklingen. Genom 
kombinationen av ökade subnationella kontakter över gränser, staternas välvilliga 
inställning och EU:s förmåga att knyta samman aktörer på flera nivåer uppstår ett 
samarbetsklimat som gynnar gränsöverskridande regionbildning. 

Avhandlingens huvudtes har varit att den europeiska integrationen främjar 
gränsöverskridande regionalisering och regionbildning. De empiriska undersök
ningarna stöder hypotesen, låt vara att regionbildning också är beroende av andra 
omständigheter. Analysen väcker en del nya frågor, till exempel hur långt det är 
möjligt att åstadkomma politisk integration med hjälp av funktionellt samarbete 
utan att det ger upphov till nya gränser. Europeisk integration har hittills visat sig 
kunna förena de fundamentala målsättningarna ökat utbyte över gränser och 
militär trygghet. Det kan rent av vara så att den europeiska integrationen bara kan 
föras vidare om det sker en långtgående regional sammanflätning över 
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statsgränserna. Det är en annan fråga vilken tolerans statliga institutioner i det 
långa loppet har för alternativa organisationsformer inom sina gränser. Först när 
statsgränsernas betydelse minskat vet vi paradoxalt nog vilka förutsättningarna är 
för politisk integration. Lewis Mumfords utgångspunkt var att civilisationens 
utveckling skulle leda till att statsgränsernas betydelse minskar och ersätts av mer 
"naturliga" regionala gränser. I praktiken talade han om regioner som av olika 
skäl, ofta godtyckligt, delats upp av statsgränser. Om regionbildning är del av en 
process som bryter ner statsgränser eller leder till upprättandet av nya gränser är 
en fråga som kommer att fortsätta att vara aktuell för lång tid framöver. 



Summary 

This thesis began with the question of whether European political integration is 
positively related to cross-border régionalisation. Its aim was confined to studying 
how the political integration taking place in Europe affects cross-border region-
building. The concepts of régionalisation and region-building are assumed to be 
two sides of the same coin. Régionalisation is a form of decentralisation and 
occurs either through regions being established, receiving increased financial 
resources, expanded responsibilities or greater political autonomy. Region-building 
is a process whereby some form of institutionalized cooperation over national 
borders is set up between sub-national units. 

The analysis carried out shows that there has been an increase in cross-border 
cooperation during the whole of the post-war period (1947-1991). An important 
reason is that the institutional prerequisites for region-building have become more 
favourable. In Chapter 3, it was established that cross-border, sub-national 
cooperation is both more frequent and more institutionalized within the EU than 
outside. The thesis has demonstrated a cause and effect between European 
integration and cross-border régionalisation, but it also shows that this picture 
needs to be more nuanced as other factors play an important role as well. The 
nature of the international relationships is important as is whether or not a state 
belongs to the centre. 

The dominance of state-centric perspectives within integration theories has 
meant that the importance of the small steps taken towards greater political 
integration, through the development of new forms of political practice at the 
regional level, has been underestimated. Neofiinctionalism and pluralism have 
undoubtedly paid considerable attention to the way in which integration gradually 
takes place as result of the interplay between the political and economic spheres, 
but have not given sufficient heed to the way in which institutionalisation takes 
place. Functionalism has, on the one hand, tended to overemphasize sectoral 
politics to the detriment of territorial and institutional aspects. The ambitions of 
pluralist perspective, for example, transaction analysis, have, on the other hand, 
been too general to be able to accurately define the importance of different 
institutional arrangements for political integration. 

State-centric integration theories have proved to be unsatisfactory in explaining 
this process, particularly with regard to three points: 1) EU institutions are not 
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given a sufficiently important role in the policy networks which are most evident 
concerning community initiatives; 2) national governments' ability to act 
independently in relation to other actors within policy networks is exaggerated. 
Policy networks give regions and municipalities in close proximity to each other 
a degree of discretion, which characterizes the content and geographical spread of 
cross-border cooperation; 3) the institutionalization which occurs in connection 
with the establishment of multi-level relationships has been underestimated, as has 
the path dependency of institutionalization. As a consequence, state-centric 
integration theories, particularly the intergovernmental perspective, cannot explain 
the relationship between integration's depth and breadth on the one hand and 
régionalisation on the other. 

In turn, pluralist theories have shortcomings with regard to analysing multi
level relationships. This applies to transaction analysis and, to some extent, to 
different types of fimctionalism. Neofunctionalist approaches are too preoccupied 
with studying relationships between supra-national and national institutions to be 
able to say much on the consequences of relationships between several levels. 
Federalist theory appears to be a fruitful analytical tool, provided that it is not 
used in a normative sense. The problem is, however, that this type of analysis 
concentrates too much on formal multi-level relationships. Thus, although such an 
approach may be appropriate for analysing legal relationships, it is less fitted to 
capturing the consequences of political processes. 

The rate of increase in cooperation has been rapid in connection with both the 
deepening of political integration, particularly through the Single European Act 
1987, and the expansion of EU membership. This is especially noticeable in 
Greece, Portugal and Spain, where cross-border cooperation was unusual prior to 
entry into the EU. The White paper and the Single European Act were followed 
by demands from several member states for compensation to be given to poorer 
regions. This has brought about a successive decentralisation of EU regional and 
structural policies. The most important change in recent years is the increasing 
participation of subnational actors (municipalities and regions) in shaping and, in 
particular, following up Community initiatives. These actors have, thus, come to 
play an active role vis-à-vis the European Commission through the partnerships 
that have been established within the framework for the general regional and 
structural policies at least since 1988. 

There has also been a growth in the number of cooperative initiatives taking 
place across the EU's external borders with Eastern Europe in the wake of the 
collapse of the communist regimes and the greater openness since 1989-90. The 
EU Commission has chosen to support these attempts at cooperation occurring 
along its external borders. Such action sends out a signal that the EU does not 
intend to put up new barriers. The Eastern and Central European states are, at 
present, on the waiting list for membership. However, subnational actors in these 
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countries have obtained better opportunities to cooperate with regions within the 
EU prior to membership. This has developed very rapidly since 1990. 

It is, nevertheless, regions in the core EU countries in Western Europe that are 
the most involved in cross-border cooperation. Further East the amount of cross-
border cooperation thins out and it is remarkable how little subnational units work 
together in that part of Europe. There can be several reasons for this - that the 
previous planned economic system did not encourage independent initiatives; that 
these state formations are undergoing considerable changes; and that national unity 
is still the first priority. Several national borders continue to be contested and it 
is still too early for cross-border cooperation to have had time to deepen. In the 
Nordic countries, on the other hand, the active support of the Nordic Council led 
to the development of extensive subnational cooperation already during the 1960s 
and 1970s . 

The Council of Europe has played a similar role on the European continent. 
Since the beginning of the 1980s, the Council of Europe has developed a number 
of models for cooperation which can be applied in the member states. This has 
improved the opportunities for cooperation between public bodies. Cross-border 
cooperation under international law would, however, appear to be remote as of 
yet. The EU has not proposed any supranational regulation, although there have 
been pressures in this direction from both the Council of Europe and the European 
Parliament. What is required is either bilateral agreements which regulate the form 
of cooperation or cross-border régionalisation which gives subnational actors 
increased responsibilities in foreign affairs under national laws. 

In order to explain the development of subnational cooperation, an institutional 
variable in addition to EU membership is introduced - the states' constitutional 
arrangements, the customary distinction between federal and unitary states is 
made. Germany, France, Austria, Italy and Switzerland occupy a special position 
when it comes to the issue of participation in subnational cooperation. Three of 
these states, Germany, Austria and Switzerland had federal constitutions at the 
time of the questionnaire survey in 1991. The classification of the former 
Yugoslavia and Czechoslovakia as federal, however, weakens the explanatory 
value of the federal factor. EU membership was a more important factor, despite 
the fact that neither Austria nor Switzerland were members in 1991. Both Austria 
and Switzerland occupy a central role in the Central Europe and Alp macro-
regions. These countries' central position in a socio-economic sense, above all 
their proximity to the central urban network in Europe adds to the explanatory 
power of the model. Previous research led by Stein Rokkan has shown that there 
is a correlation between the density of socio-economic networks and federal 
institutions. The importance of the centre-periphery factor was shown to be 
statistically significant in all tests. 

In the regression analysis that was carried out, the EU emerged as having a 
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positive role for the development of cross-border cooperation. Variables 
representing federal constitution and centre-periphery were also included in the 
model. A method problem relating to using the centre-periphery factor is that it 
is tied to the state system, i.e. whole countries have been classified as either 
central or peripheral. This can be defended on the basis that the centre-periphery 
dichotomy can never be entirely separated from the territorial division of the 
world and that nation-states are relatively stable. States that belong to the centre 
are also, by and large, members of the EU. This means that EU membership and 
central position are correlated with each other. A number of deviations from the 
general pattern have been noted. Austria and Sweden are members of the EU 
since 1995, which should have further strengthened the correlation between EU 
membership and centrality. On the other hand, the effect is weakened somewhat 
through Finland's entry. Finland, Portugal and Greece are the only peripheral 
states among the members of the EU. 

The congruence between the centre-periphery dimension and EU membership 
otherwise appears to be considerable. Federal constitution is shown not to be 
statistically significant, whereas the correlation between EU membership and 
number of cooperations is more robust. The model explains around 70 percent of 
the variation in the dependent variable, region-building. It is first after an 
estimation of the number of cooperative initiatives and their spread up to, and 
including, 1995 that the centre-periphery variable becomes really powerful and the 
effect of EU membership remain. The most important reason for this is that the 
increase in cooperation has been explosive in Eastern Europe without EU 
membership. 

A large number of bilateral working committees, commissions and working 
groups have been set up to deal with cross-border issues at the regional level. The 
analysis shows that cross-border cooperation presupposes a congruency between 
the cooperation developed and some form of bilateral regulation. Cooperation 
between states leads, in the long run, to improved conditions for cross-border 
regional cooperation. Favourable conditions for subnational cooperation occur 
when actors at several levels - subnational, national and supranational interact. The 
main difference is that multi-level relationships have greater constitutional 
protection in federal than in unitary states. However, there is nothing to prevent 
unitary states from signing agreements which make it easier for subnational units, 
in turn, to enter agreements with their foreign equivalents without coming into 
conflict with national legislation. In other words, cross-border régionalisation takes 
place without any need for constitutional changes. 

The adaption of national legislation to improve the opportunities for 
cooperation according to public law is currently being considered both in federal 
and unitary states. The most fundamental problems are that decision-making 
bodies are not permitted to make binding decisions on behalf of a cross-border 
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organization and that a cross-border region can legally only be domiciled within 
one state. It is difficult to satisfy the normal demands for democratic insight and 
clarity in responsibility. Bilateral agreements between states are a more common 
solution because the division of responsibility is clearer without requiring major 
alterations in national laws. 

As Chapter 4 shows, policy networks concerning EU regional and structural 
policies involve several levels of institutions and actors, both private and public. 
EU regional and structural policies have strengthened the link between political 
integration and cross-border régionalisation. The reason is, in the first place, the 
greater resources available for cross-border projects and the increased interaction 
taking place between the EU Commission and subnational actors. The greater 
resources that the Commission has had at its disposal for community initiatives 
have resulted in a rapid growth in the amount of cooperation during the 1990s. 
There are now cross-border cooperative initiatives across all national boundaries 
within the EU. However, cooperation over the EU's external borders is almost as 
common. Germany's external border plays a particularly prominent role by virtue 
of the country's central geopolitical position and its importance for Europe's 
common security. Many former areas of conflict have now become areas for 
cooperation rather than risk zones. 

Community initiatives have a special cross-border profile which differentiates 
EU regional policy from its national equivalents. Nevertheless, national priorities 
still dominate within EU regional policy in that there continue to be various types 
of side payments as a result of national government negotiations in connection 
with the expansion and deepening of EU integration. Increased resources for 
regional policy are often a way for individual states to allow the European level 
contribute to solving their internal problems. However, pursuing an ambitious 
regional policy is probably too costly a way of achieving the overall goal of 
European integration. The EU runs the risk of assuming too great a responsibility 
for all possible types of regional problem which, in reality, are not easier to solve 
at the European than the national level. This will be particularly applicable if 
membership is extended to Eastern and Central Europe. 

The changes in EU regional policy described above have meant that subnational 
actors have obtained a greater role in international cooperation. The reforms 
carried out since 1988 have meant significantly increased resources and further 
steps in the direction of régionalisation. This dependency is reciprocal. The EU 
Commission has shown itself to be in need of subnational partners in order to be 
able to pursue a more independent policy vis-à-vis the member states. This in turn 
has meant that the subnational actors' preferences in questions concerning the 
design and implementation have been given more weight. It has been considered 
natural that border regions should be permitted the same opportunities to take 
advantage of the common market as internal regions within the EU. This has been 
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promoted through the development of various types of cross-border cooperation, 
not least aimed at coping with increased regional competition. 

The policy network relating to EU regional and structural policy is open in 
character with regard to development, design and implementation. Nevertheless, 
it cannot be disputed that the activities within the network privilege public actors 
and institutions because they have better access to the formal decision-making 
process. Accordingly, community initiatives encourage, in an indirect way, cross-
border cooperation to establish public bodies to carry out projects. However, this 
does not mean that it is part of a well thought out strategy with a fixed final goal, 
rather it is a measure aimed at fostering integration. 

The importance of the growing interaction between actors and institutions at 
different levels is apparent in the case studies (Chapters 5 and 6). The border 
regions' own interest organization AEBR (Association of European Border 
Regions), the founders of which include both Regio Basiliensis and EUREGIO, 
has played a significant role for the instigation, design and evaluation of the EU's 
Interreg programme. The case studies reinforce the picture of the EU's community 
initiatives contributing to bringing together actors from different levels in the 
carrying out of projects. Several different cooperative groups have been the 
recipients of financing under new and frequently overlapping regional 
delimitations, this is particularly clear along the EU's external borders in the case 
of the Regio Basiliensis in the Upper Rhine Valley. 

The effects of EU membership are not as obvious in the EUREGIO as in Regio 
Basiliensis. There is no equivalent in the border area of Germany/Holland to the 
patchwork of cooperative initiatives with overlapping membership that has 
developed in the Upper Rhine Valley. The delimitation of the EUREGIO has been 
less controversial and the organizational form clearer. Relations are complicated 
by the fact that three states with varying legal traditions are involved; two federal 
states and one unitary state. This situation has led to higher transaction costs for 
coordination and exchange over the borders than in EUREGIO. On the other 
hand, the socio-economic growth potential appears to be much greater in the Basel 
region area than in EUREGIO. However, to release these resources requires that 
a better solution is found for the institutional problems. 

The study shows that the regional circumstances play a more important role for 
the content of the cooperation than both EU membership and constitutional 
arrangements. Each region shapes the cooperation according to its own situation, 
with the difference that the EU is responsible for a larger proportion of financing 
along its internal borders. It is, to a considerable extent, the same actors who are 
involved in the cooperation. Chambers of Commerce and subnational authorities 
are the most characteristic actors in the established networks, even if there is great 
variety. One way of limiting the number of actors would be to formalize the 
relationships by introducing a greater element of public regulation. However, this 
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is a two-edged instrument which is far from welcomed by all. 
The establishment of public bodies constitutes a break-point where the states' 

interest in cross-border region-building dwindles. While it might appear natural 
for states to arrange cross-border institutions in a formal administrative hierarchy 
there is a risk that deeper cooperation will lead to less openness and that the 
organizational structure will be more hierarchical. It is doubtful whether 
cooperation can be institutionalized to such a degree that the regions will be given 
the right to make decisions which are binding for a third party. It is improbable 
that the European institutions' interest for political integration will, in the long 
run, coincide with the subnational actors' interest in developing cross-border 
structures. Above all, far-reaching institutionalization across borders is difficult for 
national governments to accept. The difference is, however, very subtle between 
delegating executive power and establishing decision-making bodies with cross-
border responsibilities. Region-building takes place in a grey zone between public 
and private law. 

It is hardly in the interest of states to encourage a kind of cross-border 
regionalism which might threaten their internal cohesion and political legitimacy. 
Nor is it likely that cross-border cooperation will formally be allowed to be 
deepened to a greater extent than the European integrations process in general. 
Will the present coincidence of interest in region-building found at different 
political-administrative levels remain? 

There is much to support the argument that the political integration's 
"symmetry of levels" will end when membership becomes more closed and/or 
cooperation becomes more extensively institutionalized. In such a situation cross-
border region-building can challenge states' claim of territorial exclusiveness and 
become a rival form of organization. This dilemma is particularly sensitive in 
historically contested areas and in regions which are built upon some form of 
cross-border political identity. Experience shows that it is easier to win acceptance 
for functional cooperation and concrete problem-solving than to develop 
cooperation with reference to cross-border affinity or demands for certain rights 
for divided ethnic groups. Such claims threaten the states' security in a way that 
functional forms of exchange do not do. Following the ending of the Cold War, 
there does not seem to be any contradiction between the states' quest for security 
and the development of functional cooperation. 

The case studies have shown that there is also some hesitancy in the face of 
formalizing cooperation amongst the subnational actors themselves. They associate 
it not only with a considerable degree of regulation under public law involving 
increased governmental insight and control, but also with greater inertia. The local 
forces in Regio Basiliensis and EUREGIO are, above all, concerned with 
strengthening the functional links across borders through tangible projects, 
particularly the building of infrastructure, cooperation between firms, education 
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and the environment. Even if cross-border projects have the backing of public 
authorities they also need the support of the local business community and other 
local actors in order to be successful. Private organizations: firms, chambers of 
commerce and foundations continue to play vital roles in the cross-border 
networks and have, in the process, become actors in the networks relating to EU 
community initiatives. 

A certain amount of cultural affinity has a positive effect on a region's cross-
border potential. Accordingly, the functional links need, in the long term, better 
counterparts in the socio-cultural community in order to be able to be further 
developed. Regio Basiliensis has favourable conditions for developing a cross-
border culture as there is a common dialect, but above all because there are many 
contacts between citizens and social networks which stretch over the borders. The 
cross-border socio-economic interaction in the region is considerable even 
measured in European terms. EUREGIO functions under more favourable 
institutional conditions than Regio Basiliensis, but has, on the other hand, a less 
favourable situation for developing a sense of community. Although the political 
border between Germany and Holland has become more open, it still coincides by 
and large with the language boundary. The cross-border socio-economic 
interaction is considerably less than in the Basel area. 

Region-building is, in addition to EU membership and inter-state treaties 
dependent on a benevolent attitude on the part of the national governments. 
Institutional factors are of considerable importance, however, the political praxis 
which develops in policy networks has proven to be an equally important factor 
as it means broadened contacts between both public and private actors. The 
regions studied constitute examples of how the idea of European integration not 
only can be reflected in subnational cooperation but also how the broader 
European integration can be advanced by the experiences of inter-regional 
integration available. The EU Commission needs to be able to demonstrate 
tangible results. One way of doing this is to continue to encourage cross-border 
cooperation between subnational actors who otherwise are distant from central 
decision-makers. It is, therefore, surprising that region-building has long been an 
almost overlooked aspect of European integration in the academic and political 
contexts. 

Cross-border region-building is, above all, a result of increased interaction 
between institutional actors at several levels. Accordingly, increased 
supranationalism in the form of community initiatives can, using relatively modest 
financial means and responsibilities, generally improve the incentives for cross-
border cooperation. The importance of policy networks is greatest when it comes 
to drafting and designing the community initiatives. National government 
institutions have still the decisive influence on how policy is made. The 
community initiatives are one of the most important instruments that the EU 
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Commission possesses for establishing direct relationships with subnational actors 
even if the Committee for the Regions can have greater importance in the future. 
The initiatives have become a way for the EU Commission to achieve visible 
effects from political integration and, at the same time, strengthen its position vis-
à-vis member states. For border regions, cooperation across border has become a 
strategy for promoting their own development. Through the combination of 
subnational forces for increased cross-border contacts, the states' benevolent 
attitude and the EU's ability to tie together actors at several levels, there has 
developed a climate of cooperation which favours cross-border region-building. 

The main argument of this thesis has been that the European integration 
promotes cross-border régionalisation and region-building. The empirical findings 
support the hypothesis, even if region-building is also dependent on other 
circumstances. The analysis raises a number of new questions, for example, how 
far it is possible to achieve political integration using functional cooperation 
without giving rise to new borders. European integration is in a phase where it has 
up to now been able to combine the two fundamental goals of increased exchange 
across borders and preserved military security. It may only be possible to further 
the European integration if there is a far-reaching weaving together of regions 
across national borders. It is a different question what tolerance national 
governments will in the long run have for alternative forms of organization within 
their borders. Paradoxically, we will first know the prerequisites for political 
integration when the importance of national borders has been reduced. Lewis 
Mumford's starting point was that the development of civilization would lead to 
a decline in the importance of national borders and their replacement by more 
"natural" regional boundaries. In practice, he talked about regions which for 
various reasons, are arbitrary divided by state borders. Whether region-building 
is part of a process which breaks down national borders or leads to the setting up 
of new borders is a question which will continue to be of immediate importance 
for a long time to come. 
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APPENDIX I 
Makroregioner utifrån gränssamarbeten med minst tre stater inblandade 

Norden 
Nordkalotten 3 
Mittnorden 3 
Storström 3 

Centraleuropa 

Neisse-Nisa-Nysa 3 
Egrensis (Böhmen) 3 
Györ-Moson Sopron 3 
Bayernwald-Böhmerwald 3 

Östra Alperna 
Alpen Adria 6 
Burgenland 3 
Ober Österreich 3 
Salzburg 3 
Friuli-Venezia-Giulia 3 
Bolzano 3 
Kärnten 3 

Västra Alperna 
Arge Alp 4 
Tirol 4 
Valais 3 
Bodenseekonferenz 3 
Hochrhein Bodensee 3 
Trentino 3 
Vorarlberg 3 
Graubünden 3 

Benelux o Rhen 
Maas-Rhein 3 
Aachen 3 
Saar-Lor-Lux 4 
Viaanderen 3 
Regio Basiliensis 3 
Oberrhein 3 

Balkan 
Hrvatska (Kroatien) 3 
Iónioi Nissoi 3 



1  
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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APPENDIX II 
Gränsöverskridande samarbeten 

Typ av gräns 
(i förhållande till EU) 

Nordkalotten Utanför 
Kvarkenrådet Utanför 
Mittnorden Utanför 
Norra Karelen Utanför 
Åland Utanför 
Östfold-Bohuslän Utanför 
Fyn Extern 
Sönderjylland-Schleswig Intern 
Sönderjylland Intern 
Flensburg Intern 
Nordfriesland Intern 
Schleswig-Flensburg Intern 
Öresund Extern 
Bornholm-Sösk Extern 
Bornholm Extern 
Storstrom-Östholstein Intern 
Storström Intern 
IBRA (Irish Border Region Association) Intern 
Kent Intern 
Kent-Nord Pas de Calais Intern 
Ems-Dollart Intern 
EUREGIO Intern 
Euregio Rhein-Waal Intern 
Grenzregio Rhein Maas-Nord Intern 
Euregio Scheidemond Intern 
IGRES Intern 
Euregio Maas-Rhein Intern 
Aachen Intern 
Nord-Pas de Calais Intern 
Vlaanderen Intern 
Champagne-Ardenne Intern 
Saar-Lor-Lux Intern 
Westpfalz Intern 
Südpfalz Intern 
PAMINA Intern 
Freibur ger Regio Intern 
Alsace Intern 
Mittlerer Oberrhein Intern 
Südlicher Oberrhein Intern 
Bodenseekonferenz Extern 
Euregio Oberrhein Extern 
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43) Regio Basiliensis Utanför 
44) Hochrhein Bodensee Extern 
45) Aargau Utanför 
46) Thurgau Utanför 
47) ARGE Alp Extern 
48) Vorarlberg Extern 
49) Tirol Extern 
50) Salzburg Extern 
51) Inn-Salzach Extern 
52) Oberösterreich Extern 
53) Burgenland Utanför 
54) Györ-Moson-Sopron Utanför 
55) Pest Utanför 
56) Euroregion Pomerania Extern 
57) Euroegion Pro Europa Viadrina Extern 
58) Mitteler Oder Extern 
59) Lubusker Gemeinden Utanför 
60) Euroregion Spree-Neisse-Bober Extern 
61) Spree-Neisse-Bober Extern 
62) Neisse-Nisa-Nysa Extern 
63) Neisse Extern 
64) Nysa Utanför 
65) Nisa Utanför 
66) Elbe-Labe Extern 
67) Elbtal/Osterzg. Extern 
68) Egrensis Extern 
69) Egrensis (Vogtl.) Extern 
70) Egrensis (Bayern) Extern 
71) Egrensis (Böhmen) Utanför 
72) Bayer. Wald/Böhmerwald Extern 
73) Bayer. Wald/Böhmerwald (D) Extern 
74) INN-EUREGIO Extern 
75) C.T Jura Extern 
76) Léman Extern 
77) Valais/Wallis Utanför 
78) Piemonte Intern 
79) Alpes-Mar.-Cueno Intern 
80) Alpes-Martimes Intern 
81) Ticino-Lombardia Extern 
82) Ticino Utanför 
83) Lombardia Externa 
84) Graubünden Utanför 
85) Trentino Extern 
86) Bolzano/Bozen Extern 
87) Veneto Extern 
88) Kärnten Extern 
89) Friuli-Venezia-Giulia Extern 
90) Alpen Adria Extern 
91) Hravtska Utanför 



92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

CT Pyrénées/Pirineos Intern 
Acquitaine-Euskadi/Pais Vasco Intern 
Euskadi/Pais Vasco Intern 
Midi-Pyrénées Intern 
Aragon Intern 
Languedoc-Roussillon Intern 
Catalunya Intern 
Cdt Galicia-CCR Norte Intern 
Galicia Intern 
CCR Norte Intern 
Castilla y Léon Intern 
CCR Centro Intern 
Extremadura Intern 
Alentej o-Extremadura Intern 
Alentejo Intern 
Andalucia Intern 
Algarve Intern 
Ióinoi Nissoi Extern 
Ipiros Extern 
Ditiki-Makedonia Extern 
Kentriki-Makedonia Extern 
Anat. -Makedonia-Thrâki Extern 
South Aegean Extern 
Dodekanisa Extern 
Kriti Extern 
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APPENDIX III 

Matris över forekommande kombinationer av subnationellt samarbete (statlig nivå). 
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APPENDIX IV 
Enkät till gränsregioner 

a) Questionnaire for the establishment of a data base for all European border 
regions (1/91) 

b) Supplement to the 1/91 questionnaire 

c) Questionnaire for developing a database for all European border areas (2/92) 

d) Comment to the questionnaire for the establishement of a data base for all 
European border regions 



Questionnaire for the establishment of a data base for all European 
border regions 1/91 

A. Border regions 

I. General data on the border region 

Please, mark the boundaries of your region in a map. 

1. Name of the region:  

2. Address:  

Phone/Telefax: 

3. Data processing equipment yes no 

a. text processing " yes no 

b. data processing " yes no 

4. Mailbox equipment yes no 

connected with : 

5. Which national units are included in your border region 

on level NUTS-I1  

on level NUTS-II1  

on level NUTS-III1  

6. How many municipalities does the border region include? 

1 splitting up as per EUROSTAT (yearbook) 



- 2 -

7. Instruments of the border region: (advisory council, working 

committees, board) 

a) instruments b) function 

1. 

2 .  

3. 

4. 

5. 

6 .  

8. Is there a particular department for cross-border co-operation?  

yes no* 

a. Person to be contacted in this department: 

b. Did you for this department take on new employees  

release employees from other departments  

or give some employees the additional work ? 

9. Are there any development agencies or organizations in your 

region (eg for economic promotion) ? yes no* 

Which? (please list them): 

10. Are there any schools in the border region which 

teach the language of the neighbouring country ? 

yes no* number 

in which lessons are conducted in the language of the 

neighbouring country ? yes no* number 

* In case of negative answer, pass on to the next point. 
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11. Does the border region have an administration office?  

yes no* 

Address of the Secretariat (if not coinciding with 2.) 

Name of the general secretary: 

11. Basic data on the border region 

12. Size of the area: sqkm 

13. Number of inhabitants 1980: 1990: 

14. Number of employees/active population 

1980: 1990: 

15. Number and proportion of employees in the different economic sectors 

in 1000s % main branch 

- primary sector^  

- secondary " 2 

- tertiary " 3 

16. Economic sectors typical of the region: 

1. 
2 .  

3. 

* In case of negative answer, pass on to the next point. 
1 as per EUROSTAT: agriculture, forestry and fisheries 
2 as per EUROSTAT: energy supply, manufacturing industries, building and 

civil engineering 
3 as per EUROSTAT: all kinds of services 
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17. Number of unemployed 1980: 1990: 

18. Rate of unemployment 1980: % 1990: 

19. Settlement structure of the region (please mark with a cross). 

The region is mainly 

urban rural urban/rural mixed 

20. Number of cities with less than 10.000 inhabitants:  

1 0 . 0 0 0  -  2 0 . 0 0 0  "  

20.000 - 50.000 " 

more than 50.000 " 

21. Name of the biggest city in the border region: 

with inhabitants. 

22. a. As per EC ordinance No. 2052/88, the region or parts of the 

region are situated in an 

objective-l-area objective-4-area 

objective-2-area objective-5a-area 

objective-3-area objective-5b-area 

b. Is your border region eligible for national support? 

yes no* 

What type of support does it receive? 

c. Is your border region eligible for regional support? yes no* 

What type of support does it receive? 

* In case of negative answer, pass on to the next point. 
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B. Cross-border regions/associations 

I. Cross-border cooperation 

23. Are there cross-border activities in the region? yes no 

(In case your answer to this question is negative, you do not need to 
answer part B. but can pass on directly to part C.) 

24. On which level does cooperation take place? (Please, mark with a 

cross): only national national/regional  

only regional regional/local  

only local  

other  

25. Participants in cooperative measures (tick all responses that apply) 
local and regional authorities 
supra-regional authorities/ministries 
chambers of commerce 
training agencies 
trade unions 
businesses 
universities 
associations (please specify)  
other (please specify)  

26. Forms of cooperation (tick all responses that apply): 
(Please, indicate additionally the order of rank from 1-5 in 

accordance with the significance of the forms of cooperation for 
your region.) 

exchange of information and experience 
creation of formal/informal networks 
studies/research 
cooperation in planning common cross-border projects 

cooperation in implementation of common cross-border projects 
pilot projects 
co-finance 
other (please specify)  
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27. Description of areas of cooperation (tick all responses that apply) 
(Please, indicate additionally the order of rank from 1-5 in 

accordance with the significance of the areas of cooperation for 
your region.) 

infrastructural development 
environmental protection 
research and technological development 

transfer of innovation 
development of small and medium sized enterprises 
tourism 
training 
labour market 
cultural exchange 
civil defense and disaster control 
cooperation between administrations 
other  

28. Are there any schools in the cross-border region which 

teach the language of the neighbouring country ? 

yes no number 

in which lessons are conducted in the language of the 

neighbouring country ? yes no number 

29. When did cross-border cooperation start? in 19 

30. How is the cross-border cooperation organized? 

description 

under public law : 

under private law : 

no definite form of organization/voluntary co-operation 

* In case of negative answer, pass on to the next point. 
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31. a) Are there any development plans for the cross-border region? 
* 

yes no 

b) Please, mark with a cross existing subject-specific plans and 

indicate the year in which the plan was elaborated. 

name year  

regional planning  

economy 

traffic 

landscape 

environment 

other: 

In case of associated cooperation in a cross-border region (under public 

or private law), please go on with part II. otherwise pass on to C. 

II. Organisation/structure of the cross-border region 

Please, mark in a map the boundaries of your cross-border association. 

* 
32. Does the association have its own name? yes no 

name :  

* In case of negative answer, pass on to the next point. 
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33. Responsible for the association: 

legally: financially: 

34. Date of foundation: . .19 

35. Instruments (eg advisory councils, working committees, board) : 

a) instruments b) function 

1. 

2 .  

3. 

4. 

5. 

6 .  

36. The cross-border organization is based on a common 

culture industry  

nature administration  

37. Which national border regions have joined the association? 

* 
38. Is there a common head office? yes no 

* 
Are there separate offices? yes no 

Address(es):  

(incl. Phone/  

Telefax)  

* In case of negative answer, pass on to the next point. 
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Name of the general secretary: 

The general secretary(ies) work(s) in an honorary capacity / 

on full-time basis for the cross-border association. 

39. Data processing equipment yes no 

no a. text processing " yes 

b. data processing " yes no 

40. Equipped with mailbox-system yes 

connected with: 

III. Basic data on the cross-border region 

41. Size of the area: sqkm 

42. Number of inhabitants 1980: 1990: 

43. Number of occupied 1980: 1990: 

44. Share of employment in the singular sectors of economy 

in 1000As % main branch 

- primary sector1 — 

- secondary " ^  

- tertiary " 3 

1 as per EUROSTAT: agriculture, forestry and fisheries 
2 as per EUROSTAT : energy supply, manufacturing industries, building and 

civil engineering 
3 as per EUROSTAT: all kinds of services 
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45. Economic activities typical of the region: 

1. 

2 .  

3. 

46. Number of unemployed 1980: 1990: 

47. Share of unemployment 1980: % 1990: 

48. Please, mark with a cross the settlement structure of the region 

urban rural urban/rural  

49. Number of cities with less than 10.000 inhabitants 

10.000 - 20.000 

20.000 - 50.000 

more than 50.000 

50. Name of the biggest city in the cross-border region:  

with inhabitants. 

51. Which parts of the cross-border association are eligible for support 

by 

a. the EC as per objective- 

as per objective- 

as per objective- 

b. the national government  

; kind of support : 
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c. the regional authorities 

; kind of support: 

C. General data 

52. Name of the person who has filled in this questionnaire: 

53. Title:  

54. Region/Organization:  

55. Department:  

56. Address:  

57. Phone/Telefax:  

Date: . .19 



Questionnaire for developing a database -
all European border areas 

- Supplement to the 1/91 questionnaire -

1 . Name of the person completing questionnaire:  

Name of the region/organisation:  

Address : 

Telephone: Facsimile:  

2. Did you complete the 1/91 questionnaire? yes no 

3 . Who provides the legal or financial support for your border 
region/cross-border organisation? 

legal / financial 

municipal organisation 

regional organisation 

national organisation 

other supporting organisations : 

In the following questionnaire, the catalogue of questions is divided into 
those for border regions and those for cross-border organisations. Please 
answer the part which applies to you, or answer both parts in the event that 
you represent both the border region and the cross-border organisation. 

LINKAGE ASSISTANCE AND COOPERATION FOR THE EUROPEAN BORDER REGIONS 
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Questions concerning the border region1 

4. Total annual budget. Please give this amount in both the 
national currency and in ECU 

ECU 

5.a. What percent of the annual budget does the region require 
in order to cover organisational costs? 

b. What is the percentage breakdown of organisational costs? 

Personnel: % 

Business costs: % 

Other: : % 

Total organisational costs: 100 % 

6.a. What percent of the annual budget does the region require 
in order to cover programme and project costs? 

b. What is the percentage breakdown of programme and project costs? 

Administration: % 

Measures : % 

Other: : % 

Total programme and project costs: 100 % 
•  Bcciteessca 

Annual budget: 100 

7.a. Who finances the organisational costs« and what are the 
percentage shares? 

(percentage share) 

Members  

Region  

State  

EC Commission  

Other: 

Total: 100 % 

A region which is located along a national border 



- 3 -

7.b. Who finances the programme and project costs, and what are the 
percentage shares? 

(percentage share) 

Members  

Region  

State  

EC Commission  

Other:  

Total: 100 % 

8. If membership fees are charged in the border region, according 
to what criteria are they calculated? 

per inhabitant 

according to the total number of inhabitants 

number of members 

other . 

9. Is there a honourary*/full-time* person in charge for the 
border region? (* delete as appropriate) 
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2 
Questions concerning cross-border organisations 

4.a. Total annual budget. Please give this amount in both the 
national currency and in ECU 

ECU 

5.a. What percent of the annual budget does the region require 
in order to cover organisational costs? 

b. What is the percentage breakdown of organisational costs? 

Personnel : % 

Business costs: % 

Other: : % 

Total organisational costs: 100 % 

6.a. What percent of the annual budget does the region require 
in order to cover programme and project costs? 

b. What is the percentage breakdown of programme and project costs? 

Administration: % 

Measures: % 

Other: : % 

Total programme and project costs: 100 % 

Annual budget: 100 % 

7.a. Who finances the organisational costs, and what are the 
percentage shares? 

(percentage share) 

Members  

Region  

State  

EC Commission  

Other : 

Total: 100 % 

A region which straddles at least one national border 
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7.b. Who finances the programme and project costs, and what 
are the percentage shares? 

(percentage share) 

Members  

Region  

State  

EC Commission  

Other: 

Total: 100 % 

8. If membership fees are charged in the cross-border region, according to 
what criteria are they calculated? 

per inhabitant 

according to the total number of inhabitants 

number of members 

other  

9.a. In the cross-border region, are there institutions specifically 
concerned with the development of the region (such as economic 
development corporations)? 

yes no 

If yes, please list them:  

b. Which of these institutions are taking part in the cross-border 
cooperation effort? 



Questionnaire for developing a database for 
all European border areas 2/92 

1. Name and address of the border region/border organisation: 

2. Name of the person completing questionnaire:  

3. Telephone: Facsimile:  

4. Did you complete the 1/91 questionnaire? yes no 

A. Cross-border studies, planning, programmes 

5.a. Is there a "cross-border socio-economic analysis" for the region? 
yes no 

b. What are the available cross-border studies, and on which areas 
(economy, culture, etc.)? 

Title: Area: Year: 

(Please attach the cross-border analysis/analyses - if possible, in an 
English-language summary version) 

6. Is there an "integrated cross-border development concept/action 
programme" in the border region? yes no 

a. Which are the areas included in it? 

Economy Tourism 
Regional planning Research & technology 
Environment Daily border problems 
Agriculture Culture 
Infrastructure Social 
Other (please specify): 

If no, please continue with question 7 



When was this "integrated cross-border development concept" 

. . . prepared? 19. 

. . . concluded? 19 

Over what period does it apply? __ 

Who took part in preparing this development concept, and what was the 
nature of this participation? (Please fill in the appropriate number 
to indicate the nature of participation.) 
(1 = information; 2 = agreement; 3 = cooperation in planning; 4 = joint 
financing) 

local and regional authorities 
trans-regional authorities 
chambers of trade and industry 
training agencies 
unions 
companies 
universities/colleges 
associations (please specify): 

others (please specify): 

The "integrated cross-border development concept" was prepared  

by the region/organisation itself 
with the help of outside institutes/advisers (please specify) 

Person responsible and contact person for the development concept 

Person responsible:  

Contact person:  

Who financed the preparation of the "integrated cross-border development 
concept", and what are the percentage shares? 

percentage share 

EC Fund (which?)  

State  

Region  

own region/organisation 



Is there a cross-border development concept for one or several areas? 
yes no 

Subject area Name of the development concept  

Economy  

Regional planning 

Environment 

Agriculture 

Infrastructure 

Tourism 

Research & technology 

Daily border problems 

Culture 

Social 

Other : 

Is there a "cross-border operational programme/implementation 
programme", based on an "integrated cross-border development concept"^ 
which applies for the border region? yes no 

Which areas does it include? 
Economy Tourism 
Regional planning Research & Technology 
Environment Daily border problems 
Agriculture Culture 
Infrastructure Social 

Other (please specify):  

When was the "cross-border operational programme" 

. . . prepared? 19_ 

. . . concluded? 19_ 

Over what period does it run?  

Who took part in preparing the "cross-border operational programme", and 
what was the nature of this participation? (Please fill in the 
appropriate number to indicate the nature of participation: 1 = 
information; 2 = agreement; 3 = cooperation in the planning; 4 = joint 
financing) 

local and regional authorities trans-regional authorities 
chambers of trade and industry training agencies 
unions companies 
universities/colleges 
associations (please specify): 

other (please specify):  

If nof please continue with question 9 
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d. The "cross-border operational programme" was prepared  

by the region/organisation itself 
with the help of outside institutes/advisers (please specify) 

e. Person responsible and contact person for the development concept 

Person responsible:  

Contact person : 

f. Who financed the preparation of the "cross-border operational 
programme", and what are the percentage shares? 

percentage share 

EC Fund (which?)  

State  

Region  

Region/organisation itself  

Is there a cross-border operational programme on one or several 
areas? yes no 

Subject area Name of the operational programme I 

Economy  

Regional planning 

Environment 

Agriculture 

Infrastructure 

Tourism 

Research & technology 

Daily border problems 

Culture 

Social 

Other: 

10.a.Until 1988, how many projects in the region were 

... carried out according to a development 
concept/action programme? 
carried out without a development 
concept/action programme? 
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b. Between 1988 and 1991, how many projects were there in the region (under 
Article 10/INTERREG) 

carried out according to a development 
concept/action programme? 
carried out without a development 
concept/action programme?  

c. How many of these projects are included in a "cross-border operational 
programme"? 

d .  How many projects are planned for 1992 and 1993? 
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11. "Project Map" 

I. Name of the project:  

II. Subject area: (several answers may be given) 

1. Economy 6. Tourism 
2. Regional policy 7. Research & technology 
3. Environment 8. Daily border problems 
4. Agriculture 9. Culture 
5. Infrastructure 10. Social 

11 . 

III. Is the project included in a "cross-border operational 
programme"? yes no 

IV. Project promoter/contact person:  

Institution:  

Function:  

Address : 

Telephone: Facsimile: 

V. Purpose of the cross-border project: 

VI. Brief description of the cross-border project: 

v u .  Target groups and other affected areas: 



VIII. Financing of the cross-border project (please name the respective 
funds ) : 

regional national EC Funds 

1 . 

2 .  

3. 

IX. Institutions/people/organisations participating in the cross-border 
project 
Name Location Type of participation 

X. Period during which the cross-border project is to run 

planned actual 

Project start (date)  

Project conclusion (date)  

XI. Progress, particular observations and problems in carrying out the 
cross-border project, for instance in the areas of 

- administration:  

- legal base: 

- financing: 

- other: 

XII. Other remarks/recommendations on the cross-border project: 



- 8 -

C. Daily border problems 

Attached you will find a list of daily border problems in the economic, 
labour market, infrastructural, social, cultural and administrative areas 
(appendix). 

Do the same problems exist in your border region/cross-border organisation? 
Please check the common problem areas, and if necessary add any other problem 
areas you have encountered. 

With respect to the list of daily border problems, we would also ask you to 
address the following points : 

13. Please rank from 1 to 4 the four major daily border problems (1 = most 
frequent or most significant problem) in your border region/cross-border 
region. 

14. What do you believe are the causes of these four border problems? 

15. What solutions would you propose for these four border problems? 

16. In your opinion, who is responsible for solving the border problems at 
national level? 

Thank you for your cooperation 



Daily border problems 

Problem area: Economy 

Nature of problem Parties affected Daily border problem Rank 

Liberal 
professions, SMEs 

Small undertakings, 
craftsmen, professionals 

Architects, doctors, 
lawyers 

Hindrances with tenders and orders 

Practical exercise of career 
hindered because of obligation to 
join in associations, chambers, 
professional organisations (under 
more difficult conditions) 

Trade Traders 

Craftsmen 

More difficult activity in 
neighbouring countries 

Distortion of competition owing to 
differences in training 
requirements 

Border trading Businesses, tax offices duty-free buying sprees/loss in 
tax revenue 

transport Hauliers, businesses 

Suppliers, traders 

Bus companies 

Restrictions on exchange of goods, 
esp. at borders to third countries 

More difficult imports of fresh 
meat, living animals, fruit and 
vegetables 

Restrictions on activity radius 

Further economy problems in the region 
(please specify): 



Daily border problems 

Problem area: Labour market 

1 Nature of problem Parties affected Daily border problems Rank 

i Employment in the 
! neighbouring 
country 

Employers 

Public authorities 

Employees 

Difficulties in hiring border commuters 

Improper benefit claims 

Illegal hiring out of employees 

Job opportunities beyond the border not 
fully exploited 

Tax disadvantages (income tax) 

Disadvantages in claims for social 
security benefits 

Loss of cross-border worker status with 
greater action radius 

House construction more difficult for 
border commuters 

No financial assistance in the event of 
illness 

Threat to existence in the event of 
permanent disability 

Continuing training not available for 
commuters 

Constantly fluctuating income 

! Further labour market problems in the region 
: (please specify): 



Daily border problems 

Problem area: Infrastructure 

Nature of problem Parties affected Daily border problems Rank 

Communications Citizens Difference in telephone rates 

Lengthy post delivery 

Traffic Citizens Particularly high environmental 
pollution in specific areas 

Traffic bottlenecks and "missing 
links": straits, small border transit 
points or lack of motorways, bridges 
and ferries 

Health care system Citizens No possible admission to hospital in 
neighbouring country 

No possibility of visiting doctors and 
specialised clinics in neighbouring 
country 

Ambulance service paid by health 
insurance only in the individual's 
country of residence 

Further infrastructure problems in the region 
(please specify): 



Daily border problems 

Socio-cultural and administrative problem area 

1 Nature of problem Parties affected Daily border problems Rank 

Administration Public 
authorities 

Citizens 

Police officers 

Asylum-seekers 
and refugees 

Official and legal assistance mostly 
limited to tax system 

Road safety and legal protection 
jeopardised because petty offences of 
'foreigners" in the border area are often 
not investigated 

Cooperation only possible through 
"unofficial channels" 

No free choice of residence 

Special residences for the homeless 
because after illegal border crossing the 
neighbouring country is responsible; 
expulsion ("clandestine immigration 
organisations") 

Accident and 
disaster relief 

Helpers in 
accident and 
disaster relief 
services, 
citizens 

lack of formal regulations 

Uncertainty concerning the scope and 
extent of the insurance coverage for 
persons and equipment 

No financial guarantee for cross-border 
assistance 

Involvement restricted by differing 
traffic laws and standards 

Use of technical contact resources (radio) 
impossible or prohibited in the 
communication network of the neighbouring 
country 

Citizens' rights Citizens Implementation of major projects 
(construction of nuclear energy plants, 
planning of waste dumps, low-flight areas, 
etc.) without participation of the 
neighbouring country 

Border restrictions 

Driving schools not allowed on motorways 
of neighbouring countries 



Daily border problems 

Socio-cultura] anil administrative problem area 

Nature of problem Parties affected Daily border problems Rank 

Trips by youth groups only allowed in 
certain border areas and only for short 
periods 

Taxation of cars in the neighbouring 
country if stay longer than 185 days in 
the year 

Very short period allowed for re-
registration of cars upon change of 
residence 

Lengthy procedure for re-registration of 
driver s licence 

Obstacles to transporting items such as 
valuable musical instruments for 
concerts, or horses for competitions 

Lengthy administrative procedures for 
transportation of exhibition pieces 

Further socio-cultural and administrative problems in the region 
(please specify): 



Comment to the questionnaire for the establishment of a data 
base for all European border regions 1/91 

This questionnaire is meant to gather first information on 
border regions and cross-border regions. General and 
statistical data are asked for. 

In part A. questions under I. and II. refer to a national 
border area situated only on one side of the border. If no 
cross-border cooperation with a region on the other side of 
the border takes place, part B is unnecessary and you can pass 
on directly to part C. 

The term cross-border region/association means a region or 
association institutionalized across the national border 
(under private law, based on statutes, on a treaty, or in form 
of a foundation). 

state border 

A ° national ^ border region 

eros s-boraer 
reaion 

When asking for statistical data sometimes the year is given. 
If you do not dispose of data for the respective year, please, 
give the data available indicating the respective year. 

If some questions are not applicable for your region, please 
make a note of it and perhaps give your explanations on a 
separate pace. 

Terms and Definitions 

Some terms in the questionnaire have a footnote. This means 
they have been used in the sense of EUROSTAT definitions 
(Statistical Authority of the European Community). If in your 
country another definition is usual we would ask you to 
explain it and give the data/information available. 

If you got any question, please do not hesitate to contact the 
secretariat of the EUREGIÒ/LACE. 
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APPENDIX V 

Respondenternas befattningar 

Alg. Secretaris 
Amtsleiter 
Asesor 
Asesor Tècnico 
Asesor para la Cooperacion Transronteriza 
Assistant Minister 
Assistent 
Beleidsmedewerkers (Policy officers) 
Centerleder 
Chargée de mission 
Chargée de mission 
Chef de Service 
Departementssekretär 
Dirigente General 
Division Head (Kontorschef) 
European/Special projects officer 
Fuldmaegtig 
Funzionario 
General Sekretär 
Geschäftsführer 
Geschäftsführern! 
Head of Economic Planning Department 
Juristin 
Kanslichef 
Magistrat 
President 
Presidente de Comissas de Coord, da Regiao do Algarve 
Project coordinator 
Rat 
Referentin 
Regierungsdirektor 
Respondenternas befattningar 
Stadtamtsrat 
stellv. Verbandsdirektor 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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Förkortningar och akronymer 

AEBR= Association for European Border Regions 
AER= Assembly of European Regions 
Alpen-Adria= Association of the Eastern Alps Regions 
ARGE-Alp= Association of Central Alps Regions 
BEAR= Barents Euro-Arktiska Region 
BECR= Black Sea Economic Co-operation 
Benelux= Belgien, Nederländerna, Luxemburg 
BIC= Business and Innovation Centers 
CEDRE= European Centre for Regional Development 
CEI= Central European Initiative 
CEMR= Council of European Municipalities and Regions 
CIMAB= Communuaté d'Intérêts Moyenne Alsace-Breisgau 
CLRAE= Standing Conference for Local and Regional Authorities 
COMETT= Community in Education and Training for Technology 
COREPER= Committee of Permanent Representatives 
COTRAO= Working Community of the Regions and Cantons of the Western Alps 
CSCE= Conference on Security and Cooperation in Europe 
CSF=Community Support Framework 
DATAR= Délégation à L'Aménagement du Territoire et à L'Action Regionale 
DG= Directorate General 
EAGGF= European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
EC= European Communities 
EEC= European Economic Community 
EEIG= European Economic Interest Grouping 
EEP= Experience Exchange Programme 
EES= Europeiska Ekonomiska Sfären 
EFTA= European Free Trade Association 
EIB= European Investment Bank 
ERDF= European Regional Development Fund 
ESF= European Social Fund 
EU= European Union 
IBRA= Irish Border Region Association 
IKRB= Internationale Koordinationsstelle Regio Basiliensis 
IMF= International Monetary Fund 
IMP= Integrated Mediterranean Programmes 
IULA= International Union of Local Authorities 
KOR= Konferenz Oberrheinischer Regionalplaner 
KVR= Kommunalverband Ruhrgebiet 
LACE= Linkage Assistance and Cooperation for the European Border Regions 
NGO= Non-Governmental Organizations 
NUTS= Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
PAMINA= Palatinat-Mittlerer Oberrhein-Nord Alsace 
PHARE= Poland, Hungary, Aid for Economic Construction 
PPS= Purchasing Power Standard 
RACE= Research and Development in Advanced Communications 
Saar-Lor-Lux= Saarland-Lorraine-Luxemburg 
SME= Small and Medium Sized Enterprises 




