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I 

 

Abstract 

The purpose of the following essay is to analyze how the Swedish regional policy has been 

influenced by the regional policy in the EU. The study builds on the theoretical framework 

that is Europeanization, the top-down approach, which stipulates where you can find evidence 

of this influence. To obtain the information that I needed to answer my question formulations, 

which main question formulation are; in which way has the EU regional policy influenced the 

Swedish regional policy? I used the method of literature analysis. Both the theoretical 

framework alongside the chosen method pointed me to analyze the public debate in Sweden 

in the regional question. The public debate in Sweden amounts in so called ‘statliga offentliga 

utredningar’ which information gave me the answers to my question formulations. The 

findings are that the EU’s regional policy had influenced the Swedish regional policy in a 

great way. The influence comes through channels of rules and guidelines from the EU witch 

have to be incorporated in the Swedish system. This, in return, crates problem for the 

traditional Swedish system that has to change in order to comply with the given guidelines 

from the EU. 
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1.1 Inledning 

”Genom att tala om Europeisering markerar man föreställningen att 

anslutningen till den inre marknaden och till EU får genomgripande 

konsekvenser för styrning och organisering, både inom staten och mellan stat 

och samhälle”1 

Europeisering, som bland annat betyder påverkan från EU2, har genom detta citat alltså en 

stor inverkan på medlemslandets nationella organisering. Förändringarna som Sveriges 

statliga organisering och styrning genomgått efter medlemskapet i EU 1995 är betydande.3 I 

över ett decennium har det diskuterats i Sverige huruvida dagens 21 län skall komma att 

omorganiseras, detta beror delvis på grund av EU-medlemskapet.4 Samtidigt som 

regionfrågan vuxit sig stark i Sverige har regionalpolitiken i EU förstärkts. Alltsedan senare 

delen av 1980-talet har EU gett regionalpolitiken allt större utrymme. De senaste riktlinjer 

som Europeiska unionens råd5 fastlagt sätter stort fokus på medlemsstaternas regionala nivå 

samt på det interregionala samarbetet. Riktlinjerna är för sammanhållningspolitiken i EU 

mellan 2007-2013.6  

Den senaste statliga offentliga utredningen som behandlade frågan om Sveriges 

omorganisering var ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” som framställde 

sin utredning för Regeringen år 2007. Ansvarskommittén, som var tillsatt att skriva 

utredningen, kom fram till att Sverige behövde omorganiseras för att kunna fungera 

effektivare både nationellt och internationellt. Kommittén ansåg att Sveriges 21 län skulle 

ersättas av 6-9 regioner. Ansvarskommitténs uppdrag var att föreslå hur Sverige skulle kunna 

förbättra sin samhällsorganisation eftersom den nuvarande inte fungerade i längden. I 

Utredningen från 2007 står det bland annat att medlemskapet i EU har infört nya nivåer i 

Sveriges statsorganisation.7 Genom att Sverige är medlem i Unionen måste dessa nya krav 

införlivas i landets struktur. Men även om det genom Ansvarskommitténs uppdrag framgår att 

                                                        
1 SOU 1997:30 sid.11 
2 Europeisering som begrepp kan även betyda påverkan på EU 
3 Gren [A] 1999, sid.152 
4 SOU 2007:10 sid.85 
5 Även kallat ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet lagstiftande organ i EU 
6 Europeiska Unionens officiella tidning 21.10.2006. artikel 1.1.1. paragraf 3, hämtat 08/12-02 
7 SOU 2007:10 sid.75 
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EU har påverkat Sverige i dess regionaliseringsprocess framgår det inte klart hur, vilket jag 

tycker är ett problem som måste lösas.  

Senare samma år, 2007, sa Sveriges statsminister att denna indelning inte skulle komma att 

ske, ”Vi8 säger gemensamt nej till bildandet av storregioner.”9Ansvarskommitténs förslag 

kommer alltså inte att antas och regionfrågan står på nytt öppen i Sverige samtidigt som EU 

kräver en allt större decentralisering av makt till medlemsstaternas regioner. Detta problem 

mellan EU:s regionalpolitik och Sveriges regionalpolitik är viktigt att förklara och analysera 

för att det skall kunna vara möjligt att lösas. Genom att undersöka hur EU:s regionalpolitik 

har kommit att påverka Sveriges regionalpolitik i denna regionaliserigsprocess kommer jag 

kunna avslöja hur detta problematiska förhållande är uppbyggt. Det är viktigt eftersom det 

idag inte finns någon utförlig analys om hur detta förhållande ser ut samt att studien skulle 

bidra till att informera folk om hur EU faktiskt påverkar Sveriges egna politikområden. 

 

1.2 Disponering av uppsatsen 

Nedan följer en kort genomgång om hur texten har lagts upp för att det skall bli lättare för 

läsaren att följa uppsatsen.  

Syftet med uppsatsen följs av frågeställningarna som preciseras i avgränsningen. Efter de 

delarna följer mitt teoretiska ramverk, som jag använt mig av i uppsatsen, som i sin tur 

avslutas med en analysmodell. Den teoretiska delen följs av ett avsnitt om tidigare forskning 

för att förstå hur min studie fyller ett hål i den nuvarande forskningen på ämnet. Efter det 

följer ett avsnitt om metod samt material som ligger till grund till uppsatsen. Efter dessa delar 

går jag igenom EU:s regionalpolitik och dess utveckling samt Sveriges nuvarande 

statsstyrning och förvaltning eftersom detta ger en nödvändig bakgrund för resultatet samt 

analysen. Resultatet, vilket jag rubricerar som empiri, kommer att innehålla svaret på mina 

frågeställningar men är disponerad efter ämnesområde. De är ämnesindelade eftersom jag 

anser att det blir lättare för läsaren att förstå hur resultat och bakgrund är relaterade. Empirin 

följs av en utförlig analys där citat från empirin knyts till frågeställningarna som i denna del 

besvaras i tur och ordning. Analysen genomsyras av mitt teoretiska ramverk och då främst 

min analysmodell. Uppsatsen avslutas med en kort och koncist slutsats där jag binder samman 
                                                        
8 Med vi syftar Statsministern på den sittande Regeringen 
9 DN debatt, hämtat 08/11-18 
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uppsatsen samt ger en egen ansats till en framtidsvision för hur Sveriges regionalpolitik 

kommer utvecklas.  
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2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur den svenska regionalpolitiken blivit påverkad av 

EU:s regionalpolitik under landets regionaliseringsprocess. 

 

2.2 Frågeställningar 

För att kunna genomföra min studie behöver ett antal frågeställningar besvaras. 

Frågeställningarna måste vara relevanta för mitt syfte som står ovan. För att kunna fördjupa 

mitt syfte behöver jag inte bara en huvudfråga utan ett par underfrågor; 

1. Hur har den svenska regionalpolitiken blivit påverkad av EU:s regionalpolitik i 

regionaliseringsprocessen? 

2. Hur skulle en regionindelning förenkla Sveriges samarbete med EU? 

3. Vilka nackdelar finns det med denna Europeisering av den svenska nationalstaten 

inom regionalpolitiken? 

Fråga två respektive tre är till för att ge syftet med uppsatsen ett större djup samt att de båda 

frågorna ger en ansats till att analysera en framtids vision för Sveriges regionalpolitik. 

 

2.3 Avgränsning 

För att avgränsa mina frågeställningar har jag valt att endast fokusera på vad den offentliga 

debatten i Sverige säger om hur EU:s regionaliseringspolitik påverkat Sveriges 

regionaliseringspolitik i regionaliseringsprocessen. Denna avgränsning medför att varken 

nationella, globala eller ekonomiska faktorer ges alltför stor plats i studien. Detta eftersom jag 

har valt att se regionaliseringsprocessen i Sverige som ett fall av EU påverkan 

(europeisering). Globala, Europeiska och nationella faktorer är inte alltid så lätt att skilja på 

eftersom de ofta flyter in i varandra, det vill säga de uppstår i och av varandra. Men i denna 

uppsats har jag strikt analyserat text som hänvisar till EU som en enskild institution, på så vis 

går det att skilja EU från de andra faktorerna. 
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Studien har även en tidsaspekt, vilken medför att den offentliga debatten i Sverige sedan 

inträdet i EU 1995 kommer analyseras, men främst med nerslag i den aktuella debatten10 . 

Denna avgränsning är gjord eftersom Sverige först -95 var lagligt bunden att följa EU:s lagar 

och förordningar vilket ger ett större genomslag i form av påverkan. Att det görs mest nedslag 

i den aktuella debatten är för att regionaliseringen fördjupats i EU över de senaste åren vilket 

även borde vara fallet i Sverige vilket i sin tur kommer generera mer påverkan från EU. 

 

                                                        
10 Aktuella debatten syftar här på Statliga offentliga utredningar ifrån 2005 eftersom dessa utredningar 
fortfarande innehåller fakta som på de mesta plan inte har förändrats 
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3.1Teoretiskt ramverk 

Mitt syfte samt mina frågeställningar avslöjar att min studie kommer analysera EU:s påverkan 

på Sverige. Det viktiga är alltså fallet i sig vilket gör studien till en teorikonsumerande studie. 

Skillnaden mellan en teorikonsumerande studie och en teoriprövande är alltså att den 

förstnämnda hävdar att det enskilda fallet är viktigast medans den teoriprövande hävdar att 

teorin är viktigast.11 Europeisering är en teori som förklarar hur och varför EU påverkar sina 

medlemsstater samt resten av världen och är det teoretiska ramverk jag kommer använda mig 

av i studien. Detta ramverk diskuteras nedan för att sedan avslutas med en analysmodell. 

Analysmodellen kommer vara användbar när jag analyserar mitt material för att se om det jag 

funnit verkligen är påverkan från EU och hur denna påverkan borde se ut enligt modellen. 

Teorier om hur EU har påverkat både medlemsstater och resten av världen är betydande men 

alla har de ett par gemensamma grunddrag. Europeiseringsteorier är som en underteori till 

internationaliseringsteorier men viktig i sig själv eftersom EU är mycket olik andra 

institutioner.12  

De teoretiker jag har valt som underlag för min teori är främst två stycken. Den första är J.P. 

Olsen som är professor i statsvetenskap samt var med och byggde upp ARENA, vilket är ett 

center för Europeiska studier vid universitetet i Oslo.13I mycket av den litteratur jag hittade 

refererade andra forskare till Olsen vilket gjorde mig säker på att hans teoretiska ramverk 

även skulle kunna appliceras på mitt område.  

Olsen har konstruerat en typ av teoretiskt ramverk för hur vi ska förstå och analysera 

Europeisering. Olsen talar om att Europeisering tar sig uttryck i 5 olika punkter/områden, 14 

Dessa är följande; 

 1. Förändring av externa gränser. 

 2. Utvecklandet av institutioner på den Europeiska nivån 

 3. Central inverkan på nationella statssystem 

 4. Exporterandet av former av politisk organisation 
                                                        
11 Easiasson m.fl. 2007, sid.100 
12 SOU 1997:30 sid.10-11 
13 ARENA hämtat den 2/1 2009 
14 Olsen 2002, sid.923  
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 5. Ett politiskt projekt i unifiering15 

Dessa fem punkter är användbara när forskare vill analyser hur något har förändrats av 

Europeisering. Olsen säger dock inte var någonstans, inom nationalstaten, jag skulle kunna 

hitta denna förändring vilket gjorde att jag hade problem med att applicera hans teoretiska 

ramverk direkt på min studie. Däremot kunde jag med hans ramverk specificera i vilket 

område min uppsats befann sig. Eftersom syftet med min uppsats är att visa på hur Sveriges 

regionalpolitik blivit påverkad av EU:s regionalpolitik i regionaliseringsprocessen är Olsens 

område nummer 3 och 4 av mest betydelse. Europeisering genom förändring av 

nationalstaternas statssystem, medlemsstaternas, är en del av teorin som syftar på en top-down 

inställning16. Det vill säga den delen av teorin som ämnar beskriva det överstatligas påverkan, 

EU, på det nationella. Det är även genom denna top-down inställning EU kan exportera sina 

former av politisk organisation till medlemsstaterna. Det är alltså endast denna top-down 

Europeisering som kommer ligga till grund för min teoretiska analysmodell. (Motsatsen till 

top-down Europeiseringen är förändringen av institutioner på den europeiska nivån, vilket 

handlar om en bottom-up påverkan.)17  

Olsen hävdar att EU:s påverkan på nationalstaten, det vill säga top-down, idag är den 

vanligaste betydelsen när det talas om Europeisering.18 Han säger att forskare inom denna 

påverkan nu har gått in i en andra fas. Studier på denna form av Europeisering intresserar sig 

numera främst för att beskriva hur medlemstaternas implementering av EU strukturer varierar 

från stat till stat medans studier innan analyserade hur EU:s institutioner påverkade 

medlemstater som en helhet.19 

Som jag skrev ovan var Olsens teoretiska ramverk för opreciserat för min forskning vilket 

gjorde att jag grävde djupare bland de teoretiker som finns på ämnet. Tanja Börzel är en 

författare som skrivit om just denna top-down del av Europeisering. Börzel hävdar att 

forskare måste för att förstå och konkretisera Europeisering, påverkan på nationalstaten, 

använda sig av en eller båda av följande två teorier; 

                                                        
15 Olsen 2002, sid.923-924 
16 Börzel 2001, sid.16 
17 Börzel 2001,sid.15 
18 Olsen 2002, Sid.932 
19 Olsen 2002, sid.932 
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1. Resurs- beroendeteori: Förklarar Europeisering genom fördelning och beroende av 

resurser. Teorin hävdar att EU:s styrningsmekanism är en ny politisk struktur som 

förändrar distribueringen av makt mellan inhemska aktörer.20 

2. Organisations teorier om institutionell förändring: Förklarar Europeisering genom de 

inhemska effekterna av EU som en process av institutionell förändring. Förändringen 

sker genom att medlemsstaterna införlivar EU:s regler och förordningar i deras 

nationella system.21 

Börzel skriver om hur nationalstaten förändrats av Europeisering, vilket även är syftet med 

min uppsats, vilket gjorde att den teori hon använt sig av även skulle komma att passa mina 

frågeställningar. De två teorierna ovan presenteras mer utförligt nedan för att visa på att det 

har skett en europeisering av nationalstaten samt hur denna förändring har sett ut, det vill säga 

hur man kan se att EU påverkat regionalstaten. 

 

3.2 Resurs- beroendeteori 

Teorin är en del av rational choice institutionalismteorin, eftersom den förutsätter att aktörer 

är rationella samt målorienterade. Varje aktör är beroende av andra för att uppnå dessa 

uppsatta mål vilket gör att aktörer måste byta sina resurser sinsemellan. Utbytet i sig grundar 

sig på strategiska val för att maximera sin vinst. Institutionernas roll är att fördela dessa 

resurser till de olika aktörerna samt att de sätter reglerna för hur aktörerna skall byta sina 

resurser sinsemellan. Teorin säger att institutioner uppstår där starka aktörer behöver hjälp att 

lösa problem och konflikter.22 

Det viktiga för resurs- beroendeteorin är att institutioner förändras allteftersom de förändrar 

distribueringen av makt mellan aktörerna i den omvärld de lever i. Denna omfördelning av 

makt förändrar i sin tur förhållandet mellan dessa aktörer samt påverkar deras förhållande. 

Teorin ser EU som en institution som ger somliga medlemsstater mer och större resurser än 

                                                        
20 Börzel 2001, sid.18 
21 Börzel 2001, sid.18 
22 Börzel 2001, sid.19 
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andra medans den samtidigt inför restriktioner för andra medlemsstater, detta gäller även 

förhållandet inuti medlemsstater.23 

Liberala intergovermentalister är säkra på att nationalstaten (det vill säga centralstaten i var 

och en av medlemsstaterna) stärks genom denna resursfördelning i förhållande till de andra 

maktnivårena i medlemsstaten, så som regioner och kommuner till exempel.24  

Neofunktionalister samt supranationalister står i kontrast till den liberala teorin och hävdar 

istället att nationalstaten, den inhemska aktören, blir djupt förändrad av Europeisering på så 

vis att Europeiseringen slår sönder nationalstaten. EU som institution ger andra statsnivåer i 

landet, till exempel regioner, en möjlighet att maximera sina vinster genom att kommunicera 

direkt med dem genom kanaler som inte når centralstatens maktcentra först. Detta gör att 

regioner och kommuner får allt större inflytande över policyutformningen, både i EU och i 

medlemstaten de tillhör. Förespråkare för denna teori menar alltså att Europeiseringen har 

fördelat mer resurser till subnationella aktörer samt överstatliga aktörer (EU själv till 

exempel) genom att införa restriktioner mot nationalstaterna.25 

 

3.3 Organisationsteorier om institutionell förändring 

Organisationsteorier handlar i grund och botten om hur gamla strukturer och användningen av 

dem faller samman till fördel för nya strukturer som uppkommer samt nya sätt att använda 

både de äldre och de nya strukturerna.26 Organisationsteorin söker att förklara aktörer och 

institutioners handlande och dess natur genom teorin om sociologisk institutionalism. Den 

sistnämnda teorin förnekar inte att aktörer och institutioner är rationella och 

nyttomaximerande, men de förutsätter det inte (tar det inte för givet). Förespråkare för teorin 

säger att aktörer agerar på det sätt som de är förväntade att agera enligt den rådande normen 

som omvärlden lever i. Aktörerna agerar som de gör eftersom de vill göra det som anses 

rätt.27 

                                                        
23 Börzel 2001, sid.20 
24 Börzel 2001, sid.20 
25 Börzel 2001, sid.20-21 
26 Börzel 2001, sid.22 
27 Börzel 2001, sid.23 
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Sociologiska institutionalister hävdar att institutioner anger dessa normer som aktörerna 

agerar utifrån, det vill säga att institutioner även har informella regler för aktörerna att spela 

efter. Aktörerna följer dessa angivna normer och strukturer givna av institutioner eftersom de 

har det som vana. Institutionell förändring händer därför över tid där den största orsaksfaktorn 

är isomorfi,”samma form”, det vill säga när institutioner rör sig i samma omgivning och lever 

i samma struktur28. Institutioner som möts ofta och arbetar tillsammans medför institutionell 

förändring eftersom de, över tid, utvecklar samma vanor. Till kritiker som hävdar att detta inte 

sker i samtliga institutioner som verkar i samma mönster svarar sociologiska institutionalister 

att det beror på institutionernas skilda historia.29 Institutioners historia av invanda mönster och 

strukturer ändras genom en mycket långsam process som följer vissa gamla vägar som är 

invanda i just den institutionen. Dessutom blir processen av förändring allt smidigare ju 

längre tid institutionerna har verkat i samma omgivning, det vill säga ju mer nya normer och 

strukturer en institution tar till sig desto mer passar institutionen in i omgivningen. Desto mer 

lik institutionen blir andra institutioner i sin omgivning desto lättare och mer villig är den att 

ta till sig mer av de nya mönstren och vanorna.30 

EU och dess institutioner påverkar medlemstaterna på så sätt att de lever i samma omgivning, 

det är på detta vis de blir Europeiserade. Genom att ett land blir medlem i EU blir det även 

delaktig i de normer och beslut som tas på EU nivå, man blir omgiven av samma normer och 

vanor som de resterande EU medlemsländerna. Nationella aktörer måste nu ta till sig de nya 

normerna samt vanorna som finns i denna nya omgivning, och på så sätt blir de påverkade av 

EU.31 Hur väl medlemstaten tar till sig förändringen beror på hur väl landets institutioner 

matchar med EU:s. Om det inte passar alls sker det också en förändring, men denna blir inte 

alls lika smidig. Teorin gav innan plats åt institutioners olika historia och det görs nu också. 

Medlemsstaternas institutionella historia anger hur landet inkorporerar de nya normerna och 

vanorna från den nya omgivningen, det vill säga EU.32   

 

 

                                                        
28 Nationalencyklopedin hämtat 20/12-08 
29 Börzel 2001, sid.23-24 
30 Börzel 2001, sid.24 
31 Börzel 2001, sid.24 
32 Börzel 2001, sid.24 
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3.4 Analysmodell 

Min huvudfråga är som bekant att analysera hur Sveriges regionalpolitik blivit påverkad av 

EU:s regionalpolitik i sin regionaliseringsprocess, det vill säga jag kommer beskriva hur 

Sverige har blivit europeiserat i denna process. Teorin om Europeisering som en inverkan från 

ovan och ned beskrivs genom den tvådelade teori som beskrivits i föregående avsnitt, det vill 

säga resurs- beroendeteori och organisationsteori om institutionell förändring. Min 

analysmodell blir därför; 

1. Resurs- beroende; att se hur EU:s regionalpolitik har förändrat maktstrukturen i 

Sverige mellan regional nivå, central nivå, läns nivå samt kommunal nivå. 

2. Organisations teori om institutionell förändring; att se hur Sverige har införlivat EU:s 

regler och strukturer om regionalpolitik i sitt nationella system. 

 

Analysmodellen är den teoretiska modell som står till grund för mina analysverktyg, för vilka 

jag kommer gå igenom under metodavsnittet. Det är här viktigt att nämna att min teoretiska 

analysmodell främst är just teoretisk men att den är min utgångspunkt för hur jag genomför 

min analys, det vill säga mitt metodval. Analysmodellen avslöjar inom vilka områden jag 

skall leta efter påverkan från EU och genom analysverktygen kommer jag klargöra vilka 

frågor jag har ställt till texten för att besvara mina frågeställningar. Analysmodellen kommer 

genomsyra min analys som i sin tur kommer besvara mina frågeställningar. Om jag inte finner 

påverkan inom de områden som min analysmodell angivet kan jag heller inte dra slutsatsen att 

Sveriges regionalpolitik de facto har blivit påverkad av EU:s regionalpolitik. Ett sådant 

resultat skulle alltså härleda mig till att jag valt fel teori för min studie, och jag skulle inte 

kunna dra några slutsatser om hur EU:s regionalpolitik påverkat Sveriges regionalpolitik. 

 

4.1 Tidigare forskning 

Mina frågeställningar och mitt teoretiska ramverk visar mig till den tidigare forskning som är 

relevant för min uppsats. Det följande avsnittet kommer alltså ta upp likande studier gjorda på 

området, det vill säga EU påverkan på nationalstaten. För att förklara varför min studie skulle 
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fylla ett hål i den befintliga forskningen och därför vara inomvetenskapligt relevant, behöver 

jag gå igenom den tidigare forskning som gjorts på ämnet. Det finns, precis som jag skrev i 

teorikapitlet, stor forskning på hur EU har påverkat omvärlden samt hur världen påverkat EU. 

Men för att verkligen se vilken forskning som bedrivits på just mitt område kommer jag ta 

upp tidigare författare och verk som söker att förklara och beskriva EU påvekran på 

medlemsstaternas nationella område. 

Tanja Börzels har skrivit boken ”States and regions in the European Union: Institutional 

adaptation in Germany and Spain” vilken beskriver hur EU har påverkat Tyskland och 

Spaniens territoriella institutioner. Spanien, men främst Tyskland, har regionerna en hög grad 

av självbestämmande. Börzel beskriver hur detta förhållande har kommit att ändras i och med 

medlemskapet i EU. Börzel skriver att både Tyskland och Spaniens regionala organ har tappat 

självbestämmande genom Europeiseringen. Detta är dock två länder i stor kontrast med 

Sverige, vars regionala nivå inte är särskilt starkt, vilket gör Sverige unikt i detta 

sammanhang. Men Börzel är inte ensam om att skriva om EU:s påverkan på nationella 

maktnivåer. 

Howard Elcock, professor i regeringsstyrelse33, har även han undersökt hur den nationella 

politiken/styrningen har påverkats av EU. Elcock har bland annat förklarat varför regionerna 

är nödvändiga som aktörer i EU samt hur den regionala utvecklingen i EU påverkat Englands 

regionala utveckling. En slutsats som Elcock drar är att EU:s samarbetsformer och strukturella 

planering kräver att medlemsländerna är uppdelade i regioner, bland annat för att kunna söka 

bidrag från EU:s strukturfonder.34 Vad som är intressant med Elcock för min studie är att han 

dels beskriver hur EU stimulerat England till allt starkare regionalt självstyre samtidigt som 

han förklarar att dessa stimuli även finns i andra medlemstater, bland andra Grekland och 

Frankrike. EU:s allt starkare strukturella planering har gjort att dessa länder behövt tillsätta 

fler administrativa tjänster på regionalnivå.35 Elcock tar även upp exemplet Sverige där han 

visar att EU:s påverkan varit stark, särskilt genom den strukturella planeringen, samtidigt som 

han framhåller det intressanta i att Sverige inte har någon kulturell regional bakgrund.36 

Elcock undersöker alltså hur man kan se att den nationella regionala utvecklingen blivit 

påverkad av EU, däremot analyserar han inte hur och inom vilka exakta områden man kan se 

                                                        
33 Professor of government 
34 Elcock 2008, sid.80 
35 Elcock 2008,sid.83 
36 Elcock 2008,sid.85 
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hur EU:s regionalpolitik påverkats Sveriges regionalpolitik. Detta är ett intressant problem för 

vilket det inte finns något tidigare svar även om det finns många studier som rör ämnet. 

En annan forskare som studerat detta område är Görgen Gren, doktor i Europeiska studier. 

Det intressanta med Grens forskning är att han tar upp fyra stycken orsaker till varför ett land 

genomgår en regionaliseringsprocess. Dessa fyra orsaker är; 

• Globaliseringen av ekonomin och nationalstatens reducerade roll. 

• Regionernas inre dynamik och arbete på den internationella arenan 

genom framför allt nätverksbyggande över gränserna.  

• Den europeiska integrationen och den överstatliga regionalpolitikens 

inflytande 

• Utvecklingen av en regional självständig identitet 

Gren har sedan utifrån dessa fyra faktorer gjort ett antal fallstudier där han ser om och hur 

denna påverkan, utifrån faktorerna, sett ut. Beroende på hur den nationella politiken sett ut/ser 

ut i dessa fall har gett olika utfall i hur EU har påverkat deras regionaliseringsprocesser. I 

Grens bok ”The new regionalism in the EU” studerar han bland annat regionen Katalonien i 

Spanien. I faktorn om hur EU påverkat regionaliseringen ser han att den regionala nivån 

tappat makt i och med medlemskapet i EU samt EU:s regionaliseringsprocess.37 Vidare ser 

Gren i fallet Katalonien att strukturfonds pengar inte är så betydelsefulla för regionens 

överlevnad. Däremot försöker Katalonien utöka sin självständighet i att sköta och förvalta 

strukturfondsresurserna.38  

Gren har även tagit upp fallet med Sveriges västra region i samma bok, han konstaterar att 

Europeisk integration har påverkat Sveriges sätt att tänka och arbeta. Sveriges lokala och 

regionala nivåer ställer sig nu mer villiga till ett flernivåsystem.39 Även i Sverige, precis som i 

fallet med Katalonien, så är resurserna från strukturfonderna ett bra tillskott till regionen men 

inte en nödvändighet konstaterar Gren.40 

                                                        
37 Gren [A] 1999, sid.102 
38 Gren[A] 1999, sid. 108-109 
39 Gren [A] 1999, sid.151 
40 Gren [A] 1999, sid.154 
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Gren påpekar utförligare medlemsstaternas Europeisering i boken ”Den perfekta regionen”, 

även denna bok har som utgångspunkt att förklara regionaliseringsprocessen med de fyra 

faktorerna som går att läsa ovan. Boken kastar ett ljus över hur EU:s regionalpolitik förändrats 

över tid samt förändrat medlemsstaterna, i denna bok finns det dock inga fallstudier som visar 

hur denna påverkan sett ut. Däremot konstaterar Gren att europeiseringen fått genomslag i 

Sverige vilket bland annat syns genom förslag från den svenska Regeringen på att kommuner 

och landsting skall få mer makt att påverka den egna regionens utveckling. 41 Det 

framkommer dock inte riktigt i böckerna hur EU påverkat Sverige i 

regionaliseringsprocessen. Gren tar heller inte upp hur denna europeisering av Sveriges 

regionalpolitik sett ut under de senaste åren42. Eftersom förändringen varit stor de allra sista 

åren får jag ingen överblick på hur de senaste reglerna och strukturerna ifrån EU har kommit 

att påverka Sverige, och det är där min studie kommer in. 

 

                                                        
41 Gren[B] 2002, sid.78-79 
42 Grens böcker utkom 1999, “The new regionalism in the EU”, samt 2002 “Den perfekta regionen” 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


15 

 

5.1 Metod och material 

Genom att nedan gå igenom vilken metod jag har använt mig av för att genomföra min studie 

samt presentera de viktigaste material som ligger till grund för studien ökar jag 

genomskinligheten i mitt arbete. Genom att öka genomskinligheten så stärker jag studiens 

forskaroberoende. Att studien är forskaroberoende medför att andra personer, som ämnar 

undersöka samma problem som jag gjort, skall med användandet av metoden nedan komma 

fram till samma resultat som jag.43 

Mina frågeställningar avslöjar att uppsatsen är en fallstudie, det är ett fall av Europeisering på 

Sveriges regionalisering. Däremot är det inte en fallstudie i strikt mening eftersom jag har 

använt mig av fler än en analysenhet, vilket ger min studie ett jämförande inslag. Däremot är 

det mer en fallstudie eftersom samtliga analysenheter faller inom samma kontext, det vill säga 

mina analysenheter rör sig endast över tid och inte rum.44 Rummet i mitt fall är Sveriges 

regionalisering och tiden är då jag gjort nedslag kontexten, det vill säga de år materialet är 

hämtat ifrån. 

Syftet med min uppsats är som bekant att undersöka hur Sveriges regionalpolitik har 

påverkats av EU:s regionalpolitik i sin regionaliseringsprocess, för att detta skall uppnås kan 

jag enbart använda mig av en kvalitativ metod. För att kunna besvara mina frågeställningar 

behöver jag veta vad texten säger, det vill säga ta fram det viktigaste ur mitt material. Genom 

att läsa texten flera gånger och studera dess delar, helhet samt i vilken kontext den är skriven 

kan jag besvara mina frågeställningar. Metoden jag ovan beskrivit avslöjar att min 

undersökning är av ett kvalitativt slag där jag vill kategorisera och dela upp informationen. En 

kvalitativ textanalys är att föredra när forskaren anser att delarna av texten som analyseras 

säger något annat än vad helheten gör samt att forskaren vill hitta svar som ligger dolt under 

ytan (latenta budskap).45  

En fördel med denna metod är alltså att jag för fram de latenta budskapen till ytan vilket min 

frågeställning kräver. Däremot lämnar metoden stor plats åt en forskares egen tolkning av 

                                                        
43 Esaiasson m.fl. 2007, sid.24 
44 Easiasson m.fl. 2007, sid.121 
45 Easiasson m.fl. 2007, sid.237 
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materialet just eftersom svaren är latenta. Tolkningsproblemet i min studie är förhållandevis 

litet eftersom mitt tidsmässiga, kulturella samt sociala avstånd är litet.46 

 

5.2 Diskussion om alternativa metoder 

Jag kommer nedan att motivera mitt metodval ännu tydligare genom att ta upp andra tänkbara 

metoder som jag valde bort.  

Den första indelningen jag gjorde var mellan kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ 

metod betyder, precis som benämningen avslöjar, att forskaren ifråga kvantifierar (räknar) 

något. En kvantitativ metod är att föredra om studien ämnar förklara eller beskriva hur mycket 

och hur ofta något förekommer. I en sådan studie behandlas oftast stora mängder data och 

analysenheter för att upptäcka samband dem emellan.47 En kvantitativ innehållsanalys av mitt 

material hade varit att jag till exempel valt att räkna hur ofta ordet EU förekom. Men i och 

med att mitt syfte är att beskriva hur Sverige påverkats av EU skulle en kvantitativ 

innehållsanalys kunna misstolka mitt material. Vid en räkning av hur många gånger EU 

skrevs i den svenska debatten hade jag inte kunnat säga någonting om huruvida Sverige blivit 

påverkad av EU eftersom det lika gärna kunde vara en hänvisning till EU av andra skäl än för 

regional påverkan.  

En andra tänkbar metod hade varit en kvalitativ argumentationsanalys, men att framställa pro- 

och kontraargument till hur en påverkan har sett ut ansåg jag inte möjlig. Detta eftersom jag 

inte kan argumentera för eller emot en undersökning av påverkan. Hade min frågeställning 

däremot behandlat frågan om varför Sverige skall delas in i regioner hade jag kunnat 

rekonstruera argument ifrån den svenska offentliga debatten i pro- och kontra argument.48  

 

5.3 Val av fall 

Studien är teorikonsumerade, det vill säga det är fallet i fråga som är det viktigaste inte 

huruvida min forskning kommer ge en generaliserande bild att använda på andra fall. 

                                                        
46 Easiasson m.fl. 2007, sid.251 
47 Easiasson m.fl. 2007, sid.223 
48 Bergström & Boréus 2005, sid.95 
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Eftersom jag inte prövar en teori, det vill säga studien är inte teoriprövande, kan jag heller inte 

säga något om hur utfallet skulle bli på andra fall.49 Däremot kan teorin i mitt fall ange vilka 

faktorer jag bör analysera för att få svaret på mina frågeställningar. Motivet bakom mitt val av 

fall problematiseras därför eftersom det varken är ett kritiskt eller ett typiskt fall, vilka 

används i teoriprövande studier. EU:s påverkan på Sveriges regionaliseringsprocess är 

däremot kumulativ, det vill säga min forskning bygger på den forskning som redan finns på 

ämnet. I kapitlet om tidigare forskning går jag igenom andra fall där forskare beskrivit hur EU 

påverkat länders regionalisering. Jag motiverar därför mitt val av fall genom att det inte innan 

funnits någon forskning på hur EU påverkat Sveriges regionalisering i den senare offentliga 

debatten. 

 

5.4 Material 

Jag kommer nu gå igenom kort vilket som är mitt huvudsakliga material för att besvara mina 

frågeställningar i studien. Under avsnittet ’avgränsning’ skrev jag att jag skulle hålla mig till 

den svenska offentliga debatten för att genomföra min analys vilket jag också har gjort. I 

princip rör jag mig endast bland ’svenska statliga utredningar’(SOU)50eftersom dessa för en 

debatt om regionalfrågan på ett offentligt plan utan någon särskild partitillhörighet. Dessa 

utredningar är gjorda och skrivna av flera olika personer, vilket ger min studie en bra grund 

för att förstå den huvudsakliga debatten som pågått i Sverige. Dessutom kan jag följa den 

svenska regionalpolitiken respektive EU:s regionalpolitik i dessa utredningar. Vissa av dem 

ligger på finansdepartementets ansvarsområde vilket gör att kostnader så som strukturfonder 

m.m. är huvudskälet till utredningen, vilket endast genererar en ekonomisk bild medans andra 

faller på näringsdepartementet. Att det är flera olika departement som genomfört 

utredningarna gynnar självfallet min studie eftersom det skapar större bredd och förståelse hur 

EU:s regionalpolitik faktiskt påverkat Sveriges regionalpolitik.  

 

5.5 Källkritiska reflektioner 

                                                        
49 Easiasson m.fl. 2007, sid.100 
50 Hädanefter endast refererade till SOU 
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Genom att ta upp några källkritiska reflektioner angående mitt material kan jag ytterligare 

stärka mitt forskaroberoende. Det är alltid viktigt att ha samtliga källkritiska utgångspunkter i 

huvudet men i min studie kan både äkthet och samtidighet avverkas ganska snabbt eftersom 

de inte kan bestridas. Vad som däremot kan ifrågasättas är huruvida mina källor är 

tendentiösa, det vill säga om de är snedvridna berättelser om verkligheten.51 Detta kriterium är 

viktigt eftersom det bidrar till att forskaren i större utsträckning ser till omständigheterna runt 

omkring när texten skrevs. Varför det är viktigt för min uppsats är för att jag nästan enbart 

använt mig av SOU. Dessa utredningar är skrivna på uppdrag av riksdag/regering av personer 

som är kunniga inom det område som skall klarläggas. Utredarnas egna intressen är svåra att 

veta men det kan tänkas att en eller annan person har velat uppmärksamma samt dölja vissa 

fakta. Till exempel kan dessa intressen vara personens inställning till EU samt hur de tror att 

riksdag/regering skulle vilja att utredningen såg ut. Det sistnämnda, det vill säga att man 

vinklar utredningen till att passa riksdag/regering, skulle kunna gynna utredarens egen karriär 

möjligtvis. Det är inte heller en hemlighet att opinionen bland svenska folkets syn på EU har 

blivit alltmer negativ under åren av medlemskap. Det är därför inte helt otroligt att tro att 

sådana tankar även kan påverka utredare samt regering/riksdag. Detta senare påstående 

handlar även om källans grad av oberoende, det vill säga att texten forskaren analyserar skall 

hämtas från en oberoende källa.52 

 

5.6 Begrepp och definitioner 

För att kunna genomföra min studie behöver jag först definiera ett antal begrepp som är 

viktiga för analysen. Dessa begrepp avslöjas i mina frågeställningar. För att skapa en större 

genomskinlighet i min uppsats måste jag definiera begreppen påverkan, region och 

regionaliseringsprocess så att man som läsare förstår varför jag dragit de slutsatser jag gjort. 

Jag definierar genom att använda mig av gemensamma egenskaper.53  

                                                        
51 Easiasson m.fl. 2007, sid.321 
52 Easiasson m.fl. 2007, sid.319 
53 Easiasson m.fl. 2007, sid.20 
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• Påverka: En synonym för ”påverka” är ’utöva inflytande på’54så jag 

kommer se det som; hur EU (genom sin regionalpolitik) har utövat 

inflytande på Sveriges regionalpolitik i regionaliseringsprocessen.  

• Region: Ordet har en vid betydelse och har inget allmänt regionbegrepp. 

I Sverige kan en region antingen vara ett län, ett landsting, en 

kommunregion, en landsdel eller en kommunregion.55Det kan också 

betyda en motsättning till den centrala statliga nivån.56 Än så länge är 

alltså Sverige regioner inte det sistnämnda. 

• Regionaliseringsprocess: den process som utvecklats i Sverige under det 

senaste decenniet. Det är alltså en förändring av indelning i landet för att 

avhjälpa de administrativa problem som idag finns. 

Regionaliseringsprocess kan leda till regioner, definierade i begreppet 

ovan, eller en annan typ av indelning av landet. Det är alltså en process 

av förändring av landets struktur. 

 

5.7 Operationalisering och analysverktyg 

Genom att nedan tillverka operationella indikatorer på den teoretiska analysmodell jag 

konstruerade under teorikapitlet kommer jag kunna mäta mitt resultat. Utan operationalisering 

kan jag inte styrka mitt forskaroberoende eftersom det då är omöjligt att veta hur jag gått till 

väga för att finna de resultat jag gjort. Eftersom min forskning är kvalitativ krävs det att min 

undersökning i största möjliga grad är öppen för insyn så att andra skall kunna replikera det 

jag gjort.57 

Min teoretiska analysmodell avslöjade vilka områden jag skulle kunna hitta tecken på 

Europeisering. För att kunna mäta hur Sveriges regionalpolitik påverkats av EU:s 

regionalpolitik i sin regionaliseringsprocess behöver jag mäta hur EU förändrat Sveriges 

maktstruktur (resurs- beroendeteori) samt hur Sverige införlivat EU:s strukturer och regler om 

regionalpolitik i sitt nationella system (institutionell förändringsteori). Denna teoretiska 
                                                        
54 Synonym tagit från Word 
55 Gren [B] 2002, sid.9 
56 Gren [B] 2002, sid.10 
57 Easiasson m.fl 2007, sid.24-25 
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modell operationaliseras genom att jag letar i materialet efter hänvisningar till EU, EU:s 

regionalpolitik och dess inflytande. Mina analytiska redskap blir alltså att ställa preciserade 

frågor till texten, där texten behandlar de områden som min teoretiska analysmodell har 

avslöjat. De preciserade frågorna blir därför; inom vilka områden hänvisas det till EU och 

EU:s regionalpolitik? Hur har EU:s regionalpolitik förändrat maktstrukturen i Sverige? Hur 

har Sverige inkorporerat EU:s regionalpolitik i sin nationella politik? Dessa analytiska 

redskap är formulerade till frågor som kommer hjälpa mig att hitta svaren på de 

frågeställningar jag ställt.  

 

6.1 Bakgrund 

För att kunna besvara mina frågeställningar behöver jag först beskriva kort hur EU:s 

regionalpolitik har kommit att utvecklas genom åren samt hur den ser ut idag. En kort 

beskrivning av hur Sveriges nuvarande samhällsorganisation ser ut samt landets maktstruktur 

är även det nödvändig för att kunna se tecken på påverkan.  

Startskottet för regionaliseringen kom under senare delen av 1980-talet, EU var då tvungen att 

främja den ekonomiska ojämlikheten mellan medlemstaternas regioner för att kunna 

genomföra den gemensamma marknaden.58 EU:s Enhetsakt från 1986 var det första fördrag 

där den regionala politiken infördes i fördragen. Fem artiklar, 130a-b59, befäste regionernas 

allt större roll. Artiklarna 130a-e i fördraget spaltar upp hur denna fördelning av resurser nu 

skulle komma att se ut. Artiklarna säger bland annat att en koordinering av medlemsstaternas 

ekonomipolitik är nödvändig, ta hand om orättvisorna mellan regionernas ekonomi samt 

reformera strukturfonderna. Den sista artikeln under V, 130e, kräver att dessa artiklar skall 

lagfästas för att kunna implementeras.60Sammantaget utgjorde artiklarna ett krav på starkare 

och mer kontroll av medlemsstaternas politik ifrån Unionens sida. För att kunna genomföra en 

sammanhållen politik krävdes det att EU fråntog nationalstaterna delar av deras auktoritet. 

Denna förflyttning av makt från nationalstaten till den Europeiska nivån var inte den enda 

                                                        
58 Gren [A] 1999, sid.59 
59 Reviderade efter Maastricht 
60 Gren [A] 1999, sid.60-61 
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form av förflyttning. Genom fördraget decentralisera även makt ifrån nationalstaten till 

regionerna eftersom artiklarna talade till regionerna som en enskild enhet.61  

Regionerna skulle alltsedan Enhetsakten komma att ha en allt större plats i fördragen och 

EU:s politik i stort. 2001 undertecknades ett nytt fördrag, Nicefördraget, där regionalpolitiken 

gick allt längre. Även om fördragets huvudsyfte var att underlätta för den stora utvidgningen 

av medlemsstater antogs även artiklar som rörde andra områden. Förutom att antalet platser i 

regionkommittén förändrades så angav artikel 263 att ledamöterna i kommittén nu måstet vara 

valda utav folket till ett lokalt eller regionalt organ.62 

I följande fördrag, Maastrichtfördraget -92, beslöt sig EU för att inrätta en Regionkommitté. 

Kommittén var ett tydligt tecken på att EU ville skärpa regionstanken i medlemsstaterna och 

även påverka regionerna själva att arbeta med varandra över nationsgränser.63 Dessa 

regiontankar framgår tydligt under Maastrichtfördragets avdelning XVII, ekonomisk och 

social sammanhållning64.  

Artikel 158 Säger;  

”Gemenskapen skall särskilt sträva efter att minska skillnaderna mellan de 

olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade 

regionerna eller öarna, inbegripet landsbygdsområdena.”65 

 

6.2 EU:s ekonomiska stöd till regionerna 

Strukturfonderna är det främsta ekonomiska medel EU har för att hjälpa regional utveckling i 

medlemsstaterna. Från och med 1993 har dessa fonder stått för ca 30 % av Unionens budget. 

EU kommissionen har försökt att utöka sin makt i strukturfondsfördelningen genom att skapa 

direkta band mellan sig själv och regionerna. I länder som saknar starka regionala strukturer, 

till exempel Grekland och Sverige, har denna länk mellan Kommissionen och enskilda 

regioner varit nödvändig. En sådan direkt länk har krävts för att dessa regioner skall kunna 
                                                        
61 Gren [A] 1999, sid.61 
62 Europa.eu,[A] hämtat 20/12-08 
63 Johansson 2004, sid.16 
64 Eur-lex, avdelning XVII, hämtat: 20/11-08 
65 Eur-lex,  artikel 158, hämtat 20/12-08 
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söka strukturfonds resurser.66 EU:s strukturfondsresurser kommer även med åtaganden om 

kontrollkrav. EU kommissionen vill ha uppgifter om hur utvecklingen i regionerna fortskrider 

och kräver dessa uppgifter på tre sätt; Regional statistik ifrån regionerna, uppgifter om 

enskilda beslut samt information som övervakningskommittérena samlar in (kommittérena 

väljer vilken information som samlas in).67 

 

6.3 EU:s sammanhållningspolitik 

I inledningen nämndes EU:s sammanhållningspolitik. För att kunna se hur Sverige har blivit 

påverkad av EU i regionaliseringsprocessen krävs det en mer genomgripande genomgång av 

vad denna politik innebär. 

I mars 2000 under ett särskilt möte för Europeiska rådet68 kom medlemsländernas ledare 

överens om en ny strategi får ekonomisk förändring, sysselsättning och social 

sammanhållning. Målet var att göra EU till den ’mest konkurrenskraftiga och dynamiskt 

kunskapsbaserade ekonomin i hela världen’ till året 2010.69 Detta fastställdes genom att 

gemensamma riktlinjer på hur denna strategi skulle genomföras inkorporerades i 

medlemsstaternas nationella politik samt regler hur strategin skulle övervakas. 70 

2004 gjordes en uppföljning av Lissabon strategin vilket visade lite utveckling på de områden 

som Europeiska rådet ville utveckla, det vill säga EU:s sysselsättning, ekonomi samt sociala 

sammanhållning. Den största orsaken var att medlemsstaternas vilja att fullfölja strategin hade 

dalat. Det krävdes en förändring.71 

Kommissionens tog därför tag i problemet och införde nya riktlinjer för 

sammanhållningspolitiken ifrån 2005. Fokus var då istället på att stödja tillväxten samt 

sysselsättningen. Detta fastställdes genom att Europeiska Unionens råd beslutade 2006 att 

ändrat riktlinjer för sammanhållningspolitiken efter 2007, målen är nu; 

                                                        
66 Keating 1998, sid.174 
67 Statskontoret 2000, sid.37 
68 Främsta politiska organet i EU 
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• Stärka sammanhållningspolitikens strategiska dimension. Gemenskapens 

prioriteringar integreras då i högre grad i nationella och regionala 

utvecklingsprogram. 

• Ge aktörerna på fältet ett större ansvar för sammanhållningspolitiken. 

Detta avspeglas i en förstärkt dialog inom ramen för partnerskap mellan 

kommissionen, medlemsländerna och regionerna. Dessutom införs 

klarare uppdelning av ansvaret mellan kommissionen, medlemsländerna 

och europaparlamentet.72 

Dessa båda riktlinjer och dess påverkan på den svenska regionalpolitikens förändring kommer 

diskuteras närmare i analysen.  

 

6.4 Den svenska staten 

För att kunna besvara min frågeställning om hur Sverige blivit påverkad av EU i 

regionaliseringsprocessen behöver jag även gå igenom hur Sveriges förvaltning och 

styrelseform ser ut idag. Utan denna bakgrund kan jag inte besvara mina frågeställningar. 

Sveriges regionalpolitik kom att påverkas i hög grad av medlemskapet i EU. Från att ha haft 

en regionalpolitik som tänkte kortsiktigt, och utan klar sammanhållning, till en långsiktig 

regionalpolitik med starka integrationsdrag vilken började användas under 1990-talet.73 

Genom medlemskapet kom det ekonomiska livet i Sverige att förändras, främst genom den 

gemensamma marknaden. Men lika viktigt är att även den svenska politiken befann sig i en 

tid av förändring. EU:s sammanhållningspolitik presenterade nya former av flernivåstyre 

vilket för EU är ett viktigt begrepp i maktfördelning mellan det överstatliga, det statliga och 

det regionala/kommunala.74 

Den svenska förvaltningen är unik i sitt slag eftersom den både är starkt centraliserad 

samtidigt som varje enhet är en legalt självständig myndighet. Den är starkt centraliserad på 

                                                        
72 Europa.eu [B] hämtat 12/11-08 
73 Gren [A] 1999, sid.154 
74 SOU 2003:123 sid.27 
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det viset att de administrativa enheterna är samtliga underordnade Sveriges Regering och 

Riksdag.75  

 

6.5 Regionala och lokala nivåer i Sverige 

Det finns 21 län i Sverige vars ansvarsuppgift är att integrera de olika samhälleliga intressen 

som finns på länsnivå. Förutom detta skall länsstyrelserna även organisera de statliga 

myndigheternas uppgifter i den regionala utvecklingen. Detta görs för närvarande endast i 10 

av de 21 länen eftersom de faller på landstingens uppgiftsområde hos de båda 

försöksregionerna samt att 9 stycken län idag har kommunala samverksorgan (KOS) som 

övertagit länsstyrelsens uppgifter om regional utveckling.76 Länen är ansvariga inför 

Regeringen.77Länen har dessutom var sin länsstyrelse som främst är en tillsynsmyndighet som 

lyder under regeringen. Varje län har dessutom ett Landsting sedan 1862. Landstingen 

beslutar om frågor som rör utveckling och Hälso- sjukvård.78 

Det finns idag 290 kommuner i Sverige. Kommunerna tar beslut i frågor som till exempel 

gäller skolan, miljön och omsorgen i just den enskilda kommunen. 

 

6.6 De regionala försöken 

1995 blev Sverige medlem i EU och endast två år efter det beslöt regeringen att fyra 

försöksregioner skulle inrättas i Sverige. Försöksregionerna blev; Skåne, Kalmar, 

Götalandslän, varav samtliga initierades i januari -97, samt Västra Götalandslän som bildades 

i januari 1999.79 Försöken I Västra Götaland och i Skåne förlängdes i två omgångar, 2002 och 

2004, och i dagsläget är försöksperioden förlängd till 2010.80  

För närvarande finns det alltså två stycken regioner på försök i Sverige. Regionerna har i 

dessa fall tagit över länens ansvar samt tagit ett ännu bredare ansvar. De ansvarar själva för 

                                                        
75 Hancock 2002, sid.363 
76 SOU 2005:93 sid.25 
77 Hancock 2002, sid.363 
78Vgregion.se[A] hämtat 02/1-09  
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sin egna regionala utveckling bland annat och förbereder strategier för tillväxt och utveckling 

på lång sikt. De arbetar även med att fördjupa det internationella samarbetet.81     

                                                        
81 Vgregion.se [B] hämtat 02/1-09 
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7.1 Empiri 

Detta avsnitt kommer behandla det material jag har funnit som besvarar de frågeställningar 

jag ställde. Frågeställningarna besvaras nedan men på ett mer övergripande sätt. Texten är 

disponerad efter område och inte fråga eftersom jag i den kommande analysdelen kommer 

besvara mina frågeställningar i tur och ordning. Dessutom anser jag det vara lättare för läsaren 

att följa avsnittet nedan eftersom indelningen följer bakgrunden på ett logiskt vis. 

 

7.2 Strukturfonder och projekt 

Sveriges kommuner har utryckt att arbetet med EU:s strukturfonder varit den enskilt mest 

betydande del utav samarbetet med EU utifrån ett kommunalt perspektiv. 82 Strukturfonderna 

ses positivt ur fler aspekter än just ekonomisk ifrån kommunernas ögon. Andra förtjänster 

som kommit utav detta samarbete med EU är bland annat att strukturfondsprojekten skapat 

fler och större nätverk för kommunerna, även utanför Sveriges gränser. Samarbetet på detta 

plan har vitaliserat kommunernas näringsliv och bidragit till fler alternativa 

samarbetsmetoder.83 

”Denna flernivåstyrning introducerades på allvar i Sverige i och med EU-

medlemskapet och arbetet med strukturfondsprogrammen. Den anses ha 

vitaliserat det regionala utvecklingsarbetet…”84 

Kommunernas syn på EU:s strukturfonder är däremot inte endast positiv. Svenska kommuner 

anser att EU kommissionen har en alltför långsam kontrollprocess av strukturfondsprojekten, 

vilket gör att utbetalningen utav projektpengarna kommer alltför sent. Kommunerna pekar på 

Kommissionens alltför förvaltningsmässiga syn på hur strukturfondsresurserna skall fördelas 

vilket gör att kraven på kontroll samt kraven på resultat kan bli för övermäktiga.85 Förutom att 

arbetet är tidskrävande är det även förvirrande; 

”Tjänstemän i Region Dalarna har redogjort för sin syn på 

förvaltningsorganisationen. Organisationen anses förvirrande, inte minst för 
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83 Statskontoret 2005, sid.79 
84 SOU 2003:123 sid.36 
85 Statskontoret 2005, sid.79 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


27 

 

projektägaren, och det är mycket oklart för dem vart man vänder sig med sina 

projektidéer och för att söka finansiering… det med nuvarande organisation är 

mycket svårt att genomföra EU-finansierade projekt som omfattar hela länet”86  

 

Strukturfondernas resurser ges parallellt med nationella resurser för projektutveckling. Idag 

sker utbetalningen sida vid sida och utan en enhetlig myndighet vars uppgift är att dela ut 

samtliga resurser. Detta medför att nationella mål och riktlinjer inte sammanfaller helt och 

hållet med EU:s mål och riktlinjer för strukturfondsresurser. En enhetlig myndighet med 

regionala enheter skulle med fördel kunna samordna både de nationella och EU:s mål och 

riklinjer vilket skulle underlätta genomförandet.87Genom att de nationella programmen för 

regional utveckling sköts vid sidan av EU:s projekt, det vill säga de projekt som blir 

finansierade delvis av EU, blir det inte bara en tidskrävande process den blir dessutom 

kostsam. Kostnaderna för den stora förvaltningsapparaten är svåra att räkna ut just eftersom 

flera system och projekt löper sida vid sida samt att vissa integreras helt eller delvis men vad 

som däremot är klart är att; 

”I en mindre komplex organisation än den nuvarande går det sannolikt att göra 

besparingar”88 

 

7.3 Sammanhållningspolitikens påverkan 

EU:s sammanhållningspolitik har idag en programperiod från och med 2007-2013, som 

beskrivet i avsnittet ’bakgrund’. De absolut viktigaste målen i denna politik är; 

Regionalkonkurrenskraft och sysselsättning för vilket Sverige delas in i 8 stycken områden 

för att lättare kunna genomföra programmålen. Hur det kommer att se ut efter 2013 vet ingen, 

men det är tydligt att EU:s kommande program inte kommer anpassas till Sveriges nuvarande 

indelning. Dagens 21 landsting bör därför reduceras för att bättre kunna tillmötesgå EU:s 

framtida program.89 Det är tydligt att EU inom denna politik vill samarbeta med valda 
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politiker ifrån de olika regionerna. Det är inte en hemlighet att EU misstycker om dessa 

regionala frågor sköts av statliga myndigheter.90 

Målet om hållbarutveckling återfinns både i EU:s politik och i Sveriges politik. Det är den 

regionala nivån som bäst vet hur denna utveckling bör gå till väga i den egna regionen hävdar 

näringsdepartementet 2007 i ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013”.91 

För att kunna uppnå EU:s mål om konkurrenskraft hade Sverige gynnats av att utöka sina 

nuvarande regioner till storregioner. I det avlånga landet Sverige, med stora glesbefolkade 

ytor, har platsbundna arbetsmarknadsregioner varit kännetecknande. Dessa 

arbetsmarknadsregioner hade dock tjänat mer på att sammanfogas med varandra. Större 

regioner uppmuntrar arbetsmarknaden till att utvecklas, de är ett stimuli för att få 

näringsverksamheten att specialisera sig. En stor region med en klart specialiserad 

näringsverksamhet har betydligt större konkurrenskraft än en liten region med en lokal 

arbetsmarknad. Med en regionförstoring kommer andra aspekter som kommer att påverka 

landet. Förutom att små arbetsmarknader knyts samman skapas det andra horisontella 

nätverk.92 

Genom att de svenska regionerna, liksom andra medlemsstaters regioner, blir en allt mer 

integrerad del i den omgivande världen influeras de alltmer av EU att samarbeta 

internationellt. Dessa samarbetsformer tar sig ofta uttryck i interregionala samarbeten genom 

att de uppmuntras från EU genom de uppställda regionala utvecklingsprogrammen.93 Detta är 

ett tydligt tecken på hur EU:s regionalpolitik påverkat den svenska regionalpolitiken;  

”Regionerna påverkas av EU-beslut på många områden. Det gäller arbetet med 

hållbar utveckling utifrån Lissabonagendan, EU:s framtida 

sammanhållningspolitik…”94  

Sammanhållningspolitiken har naturligtvis även påverkat de andra medlemsländerna i hög 

grad. Bland annat har regionala reformer medfört att de regionala politiska organen vuxit sig 

starka. Politiker från denna typ av starka regioner ogillar att arbeta med andra än politiker från 
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andra länders regioner. Detta blir alltså till ett problem när det kommer till arbete med 

svenska regioner. EU:s regionalpolitiska påverkan kommer även som en indirekt påverkan 

från andra medlemsstaters strukturer och organisering för samarbete.95  

 

7.4 EU:s påverkan på svensk förvaltning och styrning 

Sveriges hierarkiskt uppbyggda förvaltning har svårt att formulera nytänkande vilket gör att 

EU:s riktlinjer om utvecklingskraft är svår att ta till sig. I en flerdimensionell och vågrätt 

förvaltning kan nätverk lättare skapas. Dessa nätverk kan i sin tur stimulera nytänkandet 

vilket bidrar till att öka utvecklingskraften i regionerna. Nätverk till skillnad från hierarkiska 

sektorer formar sig mer efter behoven som regionerna har. Regionalisering skulle uppmuntra 

till nätverksbyggande vilket i sin tur skulle komma att stimulera det utvecklingstänkandet som 

EU kräver.96 

Förutom att den starka hierarkiska förvaltningsmodellens negativa inverkan på 

nätverksbyggande saknar Sverige även en tradition av ”non-profit organizations”, så kallade 

utvecklingsorganisationer, som finns i de flesta andra europeiska länder. Non-profit 

organizations får inte resurser av staten utan har istället ett fäste i landets näringsliv vilket 

skapar en helt annan förutsättning för nätverksbygge. Organisationerna fungerar som 

förespråkare för nya idéer och erbjuder kunskap inom många områden. Regionaliseringen 

skulle underlätta att dessa typer av organisationer fick fäste även i Sverige.97  

”Vi anser att strategier och program måste utarbetas i lokala och regionala 

processer. Då engageras både de offentliga och privata aktörer som måste göra 

åtaganden för att idéer, program och strategier ska förverkligas.”98 

Partnerskap/nätverk sett ifrån EU:s sida handlar om att förena den statliga/formella politiken 

med den informella, det vill säga näringslivet. På detta sätt kan de båda utnyttja varandra för 

att stärka sina arbetsformer. I Sverige förhindras myndigheterna att samarbetet inofficiellt 
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genom landets mål- och resultatstyrning eftersom det senare föreskriver en 

användning/produktion av offentliga tjänster.99 

EU påverkar även den svenska förvaltnings och styrningsmodellen genom att Unionen 

uppmuntrar kommuner och regioner i Sverige att utöka sin egen självstyrelse och ta tillvara på 

sina lokala intressen. Genom att EU framhåller hur viktigt det är med att regioner/kommuner 

själva bestämmer över sin lokala utveckling inom särskilda områden får kommunerna allt mer 

att säga till om. Bland annat anser kommunerna att det finns vissa stop på den nationella nivån 

för att EU:s sysselsättningspolitik skall kunna genomföras tillfredställande. De svenska 

kommunerna anser att de har bättre kunskap om hur de lokala förutsättningarna för 

sysselsättning ser ut. EU:s regionalpolitik, vilket uppmuntrar en allt mer decentraliserad 

utövning av makt, påverkar på detta sätt den svenska regionala och kommunala politiken.100 

Genom internationaliseringen har demokratin i EU samt i medlemsstaterna förringats, mycket 

eftersom beslut numera fattas allt längre ifrån medborgarna/väljarna. Regionaliseringen och 

med den decentraliseringen av makt är ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna igen 

eftersom både den lokala och den statliga nivån anses vara oförmögna att lösa problemet 

samtidigt som EU tar allt större plats.101 Förutom att besluten flyttas närmare medborgarna så 

medför en regionalisering utav landet även att beslut fattas på nivån där samma beslut sedan 

får direkt verkan.102  

I dag är Sverige fortfarande starkt hierarkiskt uppbyggt, det vill säga att det administrativa 

arbetet sker genom olika sektorer. I samarbetet med EU bidrar detta att det är svårt att 

införliva de riktlinjer som Unionen fastlägger eftersom de grundar sig på samarbetsmetoder 

och partnerskap, det vill säga att olika sektorer samarbetar, gränsöverskridande.103  

”Det finns även aktuella exempel på att EU i högre grad vill knyta 

medlemsländernas behöriga myndigheter närmare varandra och organisera 

dem i olika slags tillsynsnätverk. EU kontrollförordning för livsmedel 
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föreskriver ett administrativt stöd och samarbete mellan medlemstaternas 

behöriga myndigheter.”104 

Att implementera EG-direktiv, lagar fastställda av EU, i svensk lagstiftning blir problematiskt 

eftersom den svenska förvaltningsmodellen ser betydligt annorlunda ut än den i de flesta 

andra EU-länder, för vilka EG-direktiven är utformade. Detta gör att ett EG-direktiv vars 

ansvarsområde ligger på statlig nivå enligt EU i Sverige kan ligga på kommunal- eller 

landstingsnivå. En implementering av ett sådant beslut medför därför vissa svårigheter.105 

”En faktor av betydelse för statsförvaltningen är EU- medlemskapet. Detta 

innebär ibland inte bara ändrad sakpolitik utan även organisatoriska 

konsekvenser. Statskontoret exemplifierar med djurskyddet, där en konsekvens 

av ett EG-direktiv kan bli att kommunalt ansvar förs över till en särskild 

djurskyddsmyndighet”106 

Problemet gäller även i arbetet med att dela ut resurserna från EU:s strukturfonder eftersom 

fördelningen av EU:s budget inte ser ut som fördelningen av Sveriges budget. Problemen med 

implementeringen av EG-direktiv samt fördelningen av EU:s budget kräver att 

samhällsorganisationen i Sverige förändras.107 

  

7.5 EU:s påverkan på svensk regionalindelning 

EU har både indirekt och direkt påverkat Sveriges förflyttning mot ny regional indelning. EU 

återfinns ofta som ett motiv bakom varför en regional indelning av Sverige skulle vara 

aktuell; 

”Bland de icke statliga frågor som uppges som aktuella för ett nytt statligt 

organ är flera att betrakta som nya frågor som kommit att öka i betydelse under 

senare år. Hit hör EU-bevakning…”108 
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EU kommissionen har flertalet gånger dragit Sverige till EG-domstolen eftersom landet har 

misslyckats med att införliva de EG-direktiv som fastställts i lagstiftningen. Kommissionen, 

vars uppgifter bland annat inkluderar kontroll av lagstiftningen samt hur den genomförs och 

bibehålls, har i dessa fall ansett att Sverige har ett stort underskott i sitt kommunala 

tillsynsarbete. Några av dessa fall har fått en fällande dom i EG-domstolen.109 

”I vissa fall har även ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter och 

kommunerna bedömts vara dåligt anpassad för att kunna tillgodose de 

tillsynskrav som ställs i EU:s regelverk.”110 

Det finns idag två stycken regionala indelningar av Sverige som kommer direkt av 

medlemskapet i EU. Det första är det som beskrivs ovan under ”sammanhållningspolitiken”, 

det vill säga, de 8 programområden Sverige har delats in i för att kunna genomföra 

sammanhållningspolitiken. Den andra indelningen är av naturgeografisk karaktär eftersom 

införande av EU:s vattendirektiv krävde en indelning av Sverige i 5 vattendistrikt. EU:s krav 

på indelning efter naturgeografin medförde att vattendistrikten inte längre ligger inom 

länsstyrelsernas bestämda gränser. Dessa båda indelningar är två skäl bakom 

Ansvarskommitténs förslag om en ny länsindelning;  

”… den nuvarande länsindelningen bör ersättas av en ny statlig geografisk  

indelning med färre och mer jämnstora län.”111 

 

”I realiteten är det inte möjligt för staten att styra och verka genom så 

många län som idag”112 

 

Denna influens ifrån EU om ökad regionalisering framgår inte minst i EU:s konstitutionella 

fördrag ifrån 2003. Fördraget, som ännu inte är ratificerat113 skulle innebära att EU:s 

regionkommitté skulle få allt större inflytande i framtiden. 
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”Konventets förslag kan även leda fram till att de regionala och lokala nivåerna 

stärks. Regionkommittén få vissa möjligheter att väcka talan vid EG-

domstolen.”114 

 

7.6 Försöksregionerna  

Genom globaliseringen och de större regionernas framfart har EU anpassat sina 

finansinstrument och sitt arbetssätt för att bäst passa de större regionerna. De regionala 

försöksregionerna som införts i Sverige visar att dessa finansinstrument och arbetssätt, till 

exempel flernivåstyrning, som kommit från EU har haft en positiv verkan på tillväxt- och 

utvecklingspolitiken. Denna positiva aspekt, sett från försöksregionernas sida, har skapat en 

vilja bland flera av landets kommuner och landsting att själva ta på sig ansvaret för tillväxt- 

och utvecklingspolitiken på en samlad regional nivå.115 

”Därutöver har EU-medlemskapet drivit på utvecklingen mot flernivåstyrning 

och förhandlingsekonomi inom tillväxtpolitikens område”116 

Flernivåstyrningen och samarbetspolitiken i dessa försöksregioner har även kommit att 

kritiseras. Genom att dessa försöksregionen nu går andra, mindre strukturerade, vägar för att 

införliva beslut har gjort att genomskinligheten i politiken försvagats. Försöksregionernas 

anpassning till EU:s samarbetspolitik har gjort att Sveriges demokratiska system kan komma 

att vackla eftersom det blir svårare att, som medborgare, se vilken myndighet som faktiskt tog 

beslutet. Medborgarna får på så vis svårare att utkräva ansvar från staten.117 

Region Västra Götaland och Region Skåne är de två kvarvarande försöksregionerna i landet. 

Det regionala utvecklingsansvaret ligger i dessa regioner på den regionala nivån till skillnad 

ifrån de övriga länen i landet. De län vars program och system är mest komplext, det vill säga 

där de flesta program löper parallellt och det regionala ansvaret både faller på KOS och på 

länsstyrelsen, är mest missnöjda med organisationen.118 
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”I Västra Götaland är man klart positiv till de mer omfattande decentraliserade 

ansvaret för utvecklingspolitiken”119 

”Som vi ser är båda dessa län [Skåne län/region och Västra Götaland 

län/Region] föregångare i former för det regionala utvecklingssamarbetet som 

vi tror kommer att gälla i framtiden. Det är varken rimligt eller lämpligt att 

föreslå en förvaltningsorganisation som begränsar försöksverksamheten i dessa 

län”120 
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8.1 Analys 

I detta avsnitt kommer jag analysera det empiriska material jag har gått igenom ovan och 

avslutar med att i tur och ordning besvara mina frågeställningar. Analysen genomförs genom 

att jag återknyter till bakgrund samt teori.  

 

8.2 Hur har den svenska regionalpolitiken blivit påverkad av EU:s 

regionalpolitik i regionaliseringsprocessen? 

Det är tydligt i empiridelen ovan att EU:s regionalpolitik har haft en klart genomsyrande 

effekt på Sveriges regionalpolitik i regionaliseringsprocessen. Resurs- beroendeteorin 

hävdade som bekant att vi kan se hur ett land har blivit påverkad av EU genom att se hur 

maktstrukturen i landet har förändrats mellan regional-, central- samt kommunalnivå. Så vad 

säger empirin om maktstrukturens förändring i Sverige? 

I avsnittet ”bakgrund” ser vi att den regionala nivån i Sverige idag är begränsad till de två 

försöksregionerna Skåne och Västra Götaland men i empirin ser vi flera exempel på hur en 

regional nivå skulle kunna komma att bli framtiden för den lokala maktutövningen. Ett 

exempel på hur denna regionala nivå kommer vara framtiden för Sveriges lokala 

maktutövande återfinns på sida 30;  

Regionaliseringen och med den decentraliseringen av makt är ett sätt att flytta 

besluten närmare medborgarna igen eftersom både den lokala och den statliga 

nivån anses vara oförmögna att lösa problemet samtidigt som EU nivån tar upp 

alltmer plats.121  

Detta citat från empirin tycker jag är mycket talande för hur Sveriges regionalpolitik blivit 

påverkad av EU:s regionalpolitik i regionaliseringsprocessen eftersom det är en tydlig 

koppling till teorin om resurs- beroende. Sverige blir influerat av EU att decentralisera sin 

maktutövning ifrån den centrala och kommunala nivån, det vill säga; EU som institution 

förflyttar makt mellan Sveriges nationella maktnivåer.  
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Ett annat exempel på hur maktstrukturen har kommit att förändrats och institutionaliserats i 

Sverige är att titta på de båda försöksregionerna som finns i Sverige idag. På sidan 34, ifrån en 

statlig offentlig utredning ifrån 2005, ser vi att försöksregionerna ses som en framtid för 

Sveriges samhällsorganisation;  

”Som vi ser är båda dessa län [Skåne län/region och Västra Götaland 

län/Region] föregångare i former för det regionala utvecklingssamarbetet som 

vi tror kommer att gälla i framtiden.” 122 

Organisationsteorin om institutionell förändring hävdar att vi kan se hur ett land blivit 

påverkad av EU genom att se hur landet i fråga har införlivat EU:s regler och strukturer. I 

empirin finner jag flera exempel på hur Sverige har införlivat EU:s regler och strukturer om 

regionalpolitik och hur detta har kommit att förändra Sveriges nuvarande system. Ett tydligt 

exempel på hur EU:s regler kommit att påverka svensk politik ser vi på sida 31; 

Problemen med implementeringen av EG-direktiv samt fördelningen av EU:s 

budget kräver att samhällsorganisationen i Sverige förändras.123  

EU har påverkat Sveriges institutionella system genom att landet måste implementera 

unionens direktiv men inte bara genom direktiven ifråga utan även med de problem som följer 

med dess implementering. Ett fortsatt samarbete med EU kräver att Sveriges institutionella 

system förändras eftersom det idag är så pass problematiskt att försöka införliva EU:s regler. 

EG-direktiven kommer ifrån de fastlagda riktlinjerna för sammanhållningspolitiken som jag 

beskrev i avsnittet ’bakgrund’, vilket medför en förändring av Sveriges nuvarande system. 

Jag tycker även det är mycket tydlig hur Sveriges införlivande av EU:s regler angående 

regionalpolitik i flera fall, inom samhällsorganisationen, lett till ett problematiskt förhållande 

mellan EU och Sverige. Teorin om institutionell förändring menar att EU:s regler och 

strukturer leder till påverkan av nationalstaten när de implementeras. Ett försteg till att 

nationalstaten genomgår en förändring anser jag är att det uppstår ett problem (vilket avhjälps 

med en förändring). Empirin ger flera exempel på hur dessa problem ser ut och hur det talas 

om att en regionalnivå skulle kunna avhjälpa dem. Det tydligaste problem tycker jag vi kan se 

på sid 32;  

                                                        
122 SOU 2005:93 sid. 52 
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EU kommissionen har flertalet gånger dragit Sverige till EG-domstolen 

eftersom landet har misslyckats med att införliva de EG-direktiv som fastställts i 

lagstiftningen. Kommissionen, vars en av uppgifter är att kontrollera att 

lagstiftningen genomförs och bibehålls, har i dessa fall ansett att Sverige har ett 

stort underskott i sitt kommunala tillsynsarbete.124  

Jag tycker detta är ett klart och tydligt exempel på hur problematiskt förhållandena mellan EU 

och Sverige är och att den samhällsordning Sverige idag har inte kan fortsätta. Sveriges sätt 

att implementera EU:s direktiv fungerar inte eftersom utförandet inte är upp till EU:s 

standard. Genom att Kommissionen flera gånger har dragit Sverige inför EG-domstolen på 

just detta område är det klart och tydligt att det är ett problem här som måste lösas, ett 

problem som uppstått genom påverkan från EU. 

Jag tycker att empiridelen ger en ganska klar överblick på hur svensk regionalpolitik kommit 

att påverkas av EU:s regionalpolitik. Vi ser att flera av EU:s riktlinjer om hur 

regionalpolitiken borde se ut, se avsnitt ’bakgrund’, skapar problem samt förändring i 

Sveriges nuvarande statsstruktur. Det är problem i maktstrukturen som jag inte tror skulle 

existerat utan att EU påverkat den svenska strukturen och ordningen. Ett explicit svar på 

denna fråga om hur svensk regionalpolitik kommit att påverkas av EU:s regionalpolitik i 

regionaliseringsprocessen är alltså att EU som institution numera genomsyrar den svenska 

regionalpolitiken genom sina riktlinjer och strukturer. Detta i sin tur skapar problem inom de 

områden där det svenska systemet inte sammanfaller med det Europeiska. Hur denna 

påverkan sett ut inom regionalpolitiken i Sverige är genom ett problematiskt förhållande till 

EU. Inom de områden där jag kan se ett problem i svensk struktur och utövning av 

regionalpolitik kan jag också se att problemet kan relateras till EU:s utövning av 

regionalpolitik. 

 

8.3 Hur skulle en regionindelning förenkla Sveriges samarbete med EU? 

Min andra frågeställning som står ovan går ett steg längre än vad jag just diskuterat ovan, 

angående de problem som finns idag i Sveriges regionalpolitik i och med samarbetet med EU. 

Fråga två besvaras genom att se hur dessa problem skulle avhjälpas om Sverige skulle 
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genomföra en ny regionsindelning. Precis som första frågan går jag systematiskt igenom min 

teoretiska analysmodell med resurs- beroendeteorin först.  

Teorin hävdar som bekant att EU påverkan syns genom att maktstrukturen i Sverige 

förändrats mellan landets olika nivåer. Så för att besvara min fråga sett ur denna teori behöver 

jag analysera det material som säger något om hur en regionalisering skulle förenkla Sveriges 

samarbete med EU genom en förändring av maktstrukturen i landets olika styrelse nivåer.  

Mycket av empirin tar just upp hur en ny regionalindelning skulle förenkla Sveriges 

samarbete med EU inom regionalpolitiken och speciellt hur Sverige lättare skulle kunna dela 

upp de olika ansvarsområdena. Det finns främst ett stycke i empirin som jag tycker visar på 

hur en regionindelning skulle förenkla Sveriges samarbete med EU sett från landets olika 

styrelsenivåer. Stycket behandlar EU:s två nya indelningar av Sverige; efter programområde 

och vattendirektiv. Dessa indelningar medför att Sverige blir en alltmer komplex organisation 

med många olika sätt att indela landet. En ny och större regionindelning hade förenklat 

förhållandet i Sverige men främst förhållandet mellan Sverige och EU, se exempel på sidan 

32; 

”I realiteten är det inte möjligt för staten att styra och verka genom så många 

län som idag”125 

Citatet i sig talar mest för hur en ny regionalindelning skulle förenkla svenska statens 

styrelseformer men i dess sammanhang är det klart att det även förenklar samarbetet med EU.  

EU:s riktlinjer för konkurrenskraft skulle även dem vara betydligt enklare att genomföra om 

Sverige regionaliserades eftersom en större indelning av Sverige skulle decentralisera delar av 

ansvaret för konkurrenskraft direkt till regionerna. Som vi ser i resultatredovisningen leder 

större regioner till starkare konkurrenskraft, vilket är en del av EU:s mål. EU påverkar alltså 

Sverige genom att vara en institution som förflyttar maktresurser ifrån en del av landets 

styrnivå till en annan. I detta fall rör det sig om att makt decentraliseras från staten till 

regionnivån för att förenkla samt förbättra Sveriges samarbete med EU inom regionalpolitiken 

för att stärka konkurrenskraften. Detta visas klart och tydligt genom ett exempel från sidan 28; 

En stor region med en klart specialiserad näringsverksamhet har betydligt 

större konkurrenskraft än en liten med en lokal arbetsmarknad.126  
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EU:s riktlinjer för regionalpolitik har de facto påverkat Sveriges regionalpolitik eftersom 

konkurrenskraften skulle stärkas om Sverige delades in i större regioner, vilket ger Sveriges 

incitament att regionaliseras. En ökad konkurrenskraft i Sveriges regioner skulle i sin tur 

förenkla samarbetet mellan Sverige och EU inom regionalpolitiken eftersom det skulle vara 

lättare för Sverige att uppnå de mål EU satt upp.  

Denna fråga sedd ur organisationsteorin om institutionell förändring skulle besvaras genom 

att se hur Sveriges införlivande av EU:s regler och strukturer för regionalpolitik skulle 

förenkla Sveriges samarbete med EU inom regionalpolitiken. Som vi ser tidigare i analysen så 

skapar denna implementering av EU:s regler och strukturer för regionalpolitik i Sveriges 

system ett problematiskt förhållande, både för Sverige och för samarbetet med EU. Många av 

dessa problem skulle kunna avhjälpas genom att Sverige delades in i nya regioner avslöjar 

min empiri. Detta på grund av att en förenkling skulle ske just eftersom man skulle kunna 

samköra flera av de program samt indelningar som EU och Sverige har. Dagens nationella 

indelningar skulle vara överflödiga och istället skulle man använda sig av de indelningar EU 

använde sig av, till exempel de 8 programområden. Detta skulle i sin tur medföra att det 

skulle vara enklare för EU att se hur deras program genomfördes, det vill säga EU:s 

tillsynsverksamhet skulle ta mindre tid. 

En decentralisering av Sveriges maktcentra skulle även innebära att de former av organisering 

som idag är mycket vanliga i EU, det vill säga nätverk och partnerskap, lättare skulle kunna 

förverkligas i Sverige. Att detta i sin tur skulle förenkla Sveriges samarbete med EU tycker 

jag är logiskt eftersom det skulle medföra att lagar och förordningar smidigare skulle kunna 

implementeras i Svensk förvaltning och lagstiftning.  

 

8.4 Vilka nackdelar finns det med denna Europeisering av den svenska 

nationalstaten inom regionalpolitiken? 

Min tredje och sista frågeställning tycker jag är viktig eftersom de andra två kanske ger en 

förskönande blick av en regionalisering av Sverige. Som vi fick reda på i inledningen möts 

inte en ny regionalindelning endast av ja- sägare. Detta tyder på att det måste finnas negativa 
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aspekter om Sverige skulle komma att indelas på nytt, det är nedan jag kommer besvara vilka 

dessa aspekter är.  

Den största nackdelen som jag ser med denna Europeisering av Sverige bottnar just i 

problemet med att säkerställa demokratin. Resurs- beroendeteorin hävdar som sagt att 

maktstrukturen i Sverige har förändrats genom EU och det är även här jag ser demokrati 

problemet, genom att det blir svårare för medborgarna att utöva ansvarsutkrävande. En ny 

regionalindelning av Sverige som har starka Europeiska drag skulle med ganska stor säkerhet 

innehålla fler och större former av flernivåstyrning. Vi ser ovan att detta skulle komma att 

förenkla samarbetet med EU men demokratiskt sett finns det en nackdel; Den svenska 

förvaltningsmodellen där varje ämbetsverk är självständigt, se ’bakgrund’, medför att 

medborgarna kan kräva att få veta vem som fattade beslutet i ett särskilt ärende. Ett 

flernivåstyre skulle göra detta ansvarsutkrävande mycket svårare, för att inte säga omöjligt. 

Detta medför alltså att medborgarna i allt större grad skulle behöva acceptera de 

förvaltningsmässiga beslut som togs utan någon större chans att ifrågasätta hur och varför 

beslutet togs. Exempel från sidan 33;  

Försöksregionernas anpassning till EU:s samarbetspolitik har gjort att Sveriges 

demokratiska system kan komma att vackla eftersom det blir svårare att, som 

medborgare, se vilken myndighet som faktiskt tog beslutet. Medborgarna får på 

så vis svårare att utkräva ansvar från staten.127 

Ytterligare en negativ aspekt med EU:s regionalpolitiska inverkan på Svensk regionalpolitik 

handlar om det betungande byråkratiska system som är kännetecknande för EU. EU:s 

riktlinjer för hur regionalpolitiken skall utformas och genomföras, se riktlinjerna i avsnittet 

’bakgrund’, förändrar Sveriges organisering av styrning också på ett negativt sätt. Detta 

byråkratiska problem är något som kan kvarstå i tid, vilket alltså skulle medföra en nackdel 

till det svenska systemet, se exempel på sidan 26;  

Kommunerna pekar på Kommissionens alltför förvaltningsmässiga syn på hur 

strukturfondsresurserna skall fördelas vilket gör att kraven på kontroll samt 

kraven på resultat kan bli för övermäktiga.128 
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9.1 Slutsats 

I inledningen till denna uppsats konstaterades det att det ett problematiskt förhållande mellan 

Svensk regionalpolitik och EU:s regionalpolitik existerade. Syftet med uppsatsen var att 

analysera hur den svenska regionalpolitiken blivit påverkad av EU:s regionalpolitik under 

landets regionaliseringsprocess, vilket jag har besvarat i avsnittet ovan.  

Slutsatsen av min uppsats är att EU:s regionalpolitik har påverkat Svensk regionalpolitik i 

regionaliseringsprocessen genom en mängd regler, riktlinjer och strukturer. En förflyttning 

mot större regioner/Europeisering av regionalpolitiken skulle dock inte bara ge Sverige 

fördelar utan även nackdelar, sett ifrån EU samarbetet. Jag vill här tillägga att de nackdelar 

jag ser, det vill säga demokratiunderskott i och med att genomskinligheten blir sämre, är ett 

stort problem för hela EU som organisation. Problemet är även något EU arbetar hårt med att 

tillrättaställa. Med tanke på att regionaliseringsprocessen har pågått under lång tid och att 

problemen fortfarande kvarstår talar för det i framtiden kommer genomföras en 

regionalisering i Sverige. Detta med tanke på att EU:s kommande krav på utveckling och 

konkurrenskraft ger lite möjlighet till att den svenska regionala indelningen, som den ser ut 

idag, kommer att kunna överleva. Självklart är det inte bara EU som är ensam faktor bakom 

en sådan regionalisering av Sverige, andra faktorer såsom nationella och internationella spelar 

roll. Det hade varit intressant att bena ut hur stor roll de olika faktorerna spelar, men det 

lämnar jag till en annan uppsats. 

För att en sista gång i denna uppsats hänvisa till teorin om institutionell förändring; aktörer 

agerar på det sätt som de är förväntade att agera enligt den rådande normen som omvärlden 

lever i129. Jag menar att detta korta utdrag sammanfattar problemet som finns i svensk 

regionalpolitik idag, det vill säga att Sverige just övergått från en rådande norm, den svenska 

nationalstaten, till en annan, EU:s gemensamma politik- vi är nu förväntade att agera enligt 

EU:s rådande normer. Jag ser en framtid av en utförligare Europeisering av den svenska 

regionalpolitiken. 
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