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SAMMANFATTNING 
 
Utvärderingen av den regionernas internationella verksamhet utgår från två regioner, 
Kalmar och Östergötland. Uppsatsen bygger på material från de regionala aktörerna, 
offentligt tryck och intervjuer, och är skriven utifrån en processutvärderingsteori av 
Evert Vedung. 
 
Regionernas internationella arbete är idag en naturligt och integrerad del av 
verksamheten, ett internationellt arbete vars absoluta tyngdpunkt i dag ligger på 
arbete inom EU. Det finns dock en vilja att lyfta perspektivet utanför EU och i 
undersökningen visar Östergötland upp samarbeten med Kina, Ryssland och Iran.  
 
Styrdokumenten ger en otydlig bild av hur verksamheten ska formas och 
utvärderingen visar att verksamheten inte har reglerats eller getts några ramar från 
centralt håll, utan de internationella frågorna har formats inom det ”öppna mandat” 
som de regionala aktörerna anser sig ha. Från länsstyrelsehåll efterfrågas ett ramverk i 
högre grad än från regionförbunden. 
 
Det internationella arbetet är en viktig del för aktörerna i deras roll som presumtiva 
arbetsgivare samt en hörnsten i det regionala utvecklingsarbetet, varför det finns skäl 
att tro att verksamheten kommer att utvecklas och utökas. För att inte regionernas 
utveckling ska hindras men ändå regleras, föreslås därför att regionförbunden 
tillsammans med övriga regionala aktörer skriver regionala regleringsbrev som 
godkänns centralt. Hänsyn tas då till den unika regionala situationen och arbetet 
formas helt på det regionala planet, under centralmaktens överinseende.  
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1 INLEDNING 
 
1.1  Introduktion 
 
Uppsatsen som föreligger är i form av en utvärdering som fokuserar på ett internt 
offentligt problem, eller kanske snarare en gråzon. Länsstyrelserna, som är statens 
förlängda arm ut i Svea Rikes län, och de tämligen nybildade regionförbunden 
bedriver internationell verksamhet utan att gå via regeringen och UD. Denna 
internationalisering av den gamla fogdeverksamheten har närts av EU:s 
strukturfonder, fonder som bland annat gett upphov till partnerskapen inom vilka 
länsstyrelserna har varit en given aktör. Inom ramen för regionsamarbetena har 
internationella kontakter tagits, Brysselkontor etablerats och varaktiga internationella 
avtal upprättats.  
 
Detta är också problemområdet för föreliggande uppsats, som syftar till att kartlägga 
denna verksamhet och analysera implikationerna genom att anlägga ett 
utvärderingsteoretiskt perspektiv. Exempelvis har det internationella deltagandet satt 
nytt fokus på frågan vem som representerar länet eller regionen utåt.  
 
Idén till ämnet för uppsatsen har kommit från Finansdepartementets 
länsstyrelseenhet. Efter samtal med Peter Ehn vid nämnda enhet blev resultatet en 
kartläggning och analys av regionernas internationella verksamhet. Min ambition var 
att skriva en uppsats som inte bara lästes internt på kursen utan som även kan 
användas av de som uppsatsen handlar om. Min förhoppning är att den ambitionen 
har infriats. 
 
 
1.2  Syfte  
 
Syftet är att kartlägga två regioners internationella verksamhet, samt förklara och 
analysera de konflikter som kan uppstå i den oreglerade situationen som de olika 
regionföreträdarna arbetar i. Frågeställningarna är: 
 
1. Vilken typ av internationell verksamhet bedriver regionerna idag? 
2. Vilken styrning finns för de regionala aktörerna i deras internationella arbete? 
3. Hur ser ansvarsfördelningen ut för den internationella verksamheten inom det  
    regionala arbetet? 
 
Uppsatsen kommer att skrivas utifrån en utvärderingsteori, en teori som vanligtvis 
används inom implementeringsforskning. Valet av teori förklaras närmare i 
metodavsnittet (1.4). 
 
 
1.3  Avgränsningar 
 
Val av län tillkom efter diskussion med Peter Ehn på Finansdepartementet. Två län 
ger möjlighet till komparation, vilket är en fördel för diskussionen. Det var också en 
fördel om arbetet och erfarenheterna var olika i de två regionerna, men samtidigt att 
den geografiska närheten fanns. Den geografiska närheten är viktig för att länens 
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förutsättningar ska vara någorlunda lika och på så sätt blir eventuella skillnader 
intressantare. Eftersom undersökningen även inkluderade intervjuer las även en 
privatekonomisk faktor till – jag måste ha råd att resa till de län som skulle 
inkluderas. Västra Götaland och Skåne, som i dagsläget är landets enda regioner, 
skulle inte inkluderas i uppsatsen just på grund av dess regionstatus. Uppdelningen är 
tydligare där än i mina undersökningsområden – det har exempelvis förekommit val 
till regionparlament. Med studieort i Linköping kändes Östergötland som ett 
naturligt val, och med ovan angivna parametrar blev valet av Kalmar ganska 
självklart. 
 
Då teoriramen utgörs av en utvärderingsmodell som i sig är allmän1, används det 
material som behövs för att göra utvärderingen. Materialmässigt finns sålunda inga 
givna avgränsningar. Det har inte har funnits särskilt mycket material (vilket tidigt 
påtalades vid olika departementskontakter), varför nästan allt material som hittats har 
varit intressant för uppsatsen på ett eller annat sätt. Målet har varit att hålla 
intervjuerna och presentationen av material till att endast behandla det internationella 
arbetet, men ämnet har emellanåt krävt att mer översiktliga perspektiv tas, vilket 
stundom har lett till viss oskärpa.  
 
Det faktum att endast två län inkluderats samt att en allmän utvärderingsteori anläggs 
får självklart konsekvenser för slutsatserna. Regionalpolitiken utgår från respektive 
regions styrkor, varför inte ens utgångspunkterna är lika i Östergötland och Kalmar. 
Det internationella arbetet i regionerna står i den här uppsatsen på två ben, dels 
arbetet inom EU vilket inkluderar strukturfonder och Brysselrepresentationen, dels 
arbetet med regioner utanför EU. Vilken av EU:s strukturfonder som regionerna 
jobbar med eller hur mycket pengar som hämtats hem är därför inte relevant för 
uppsatsen.  
 
En utvikning från teorins avgränsande effekt kommer emellertid att göras. 
Uppsatsen avslutas med en normativ diskussion som handlar om hur jag utifrån 
utvärderingens resultat anser att den internationella verksamheten – och därmed 
även den regionala utvecklingspolitiken – bör bedrivas.  
 
 
1.4  Metod och material 
 
Utifrån de önskemål om ämne som uttryckts från Finansdepartementet och en 
ambition att både förklara och analysera ämnet, har Vedungs förklarande 
processutvärdering valts som teori. Vidare ger den ett helhetsperspektiv som jag 
anser vara nödvändigt för ämnet. En svaghet med teorin är att den inte används helt 
i linje med Vedungs avsikt, eftersom problemet med det internationella arbetet inte 
följer en traditionell beslutsgång som exempelvis ett riksdagsbeslut gör. Jag anser 
dock att en utvärdering kan göras även på en ”icke-fråga” som inte haft en klar 
beslutsgång, trots de brister det riskerar att medföra, eftersom den kan ge svar på 
många frågor, frågor som i vissa fall inte ens är ställda. Detta menar jag breddar 
utvärderingsteorins användningsområde, givet att utgångspunkter, risker och 
oklarheter presenteras på ett tydligt sätt. 
 

                                                 
1 Utvärderingsmodellen som används är av Vedung benämnd ”En allmän teori om offentliga insatsers 
resultat” (kapitel 12, Vedung) 
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Av det som tidigare skrivits på området har en klart övervägande del skrivits utifrån 
ett Multi-level governanceperspektiv (MLG). Problemet är att detta är just ett 
perspektiv, ett koncept om man så vill, som kan användas som förklaring till hur det 
fungerar men inte mycket mer än så.2 Här är också en viktig anledning till val av 
teori; MLG hade visat hur regionernas internationella verksamhet fungerade, men 
uppsatsen har vidare ambitioner än så. En utvärderingsteori ger en bakgrund till 
frågans uppkomst och en helhetsbild av betydelsen av den internationella 
verksamheten på ett sätt som MLG inte hade visat. 
 
Utvärderingsteorin leder vid vissa tillfällen till att det inte går att särskilja den 
internationella verksamheten från hela regionalpolitiken (vilket är för omfattande för 
uppsatsen och inte heller omfattas av syftet). Denna problematik har lett till att där 
teorin inte varit helt applicerbar har ett antal delfaktorer lyfts bort. Teorin 
presenteras i sin helhet i kapitel två, och där delfaktorer tagits bort förklaras och 
motiveras detta i texten. Därför kommer teorikapitlet även att innehålla ett antal 
passager där jag motiverar min användning av teorin. 
 
Generaliserbarheten i undersökningar av regionalpolitik ska göras med mycket stor 
försiktighet, speciellt när undersökningen utgår från två län. I förarbetena till 
omläggningen står det bland annat att en region ska definiera sitt eget 
utvecklingsarbete utifrån dess förutsättningar.3 Dessa förutsättningar är unika för 
varje region – sålunda blir resultaten problematiska att generalisera. Med det sagt är 
det naturligtvis intressant att diskutera en principiell fråga som denna, en fråga som 
rör samtliga regioner, vissa dock mer än andra.  
 
Materialet som använts från centralt håll utgörs framför allt av offentligt tryck i form 
av propositioner, departementsskrifter, SOU:s och promemorior. Från regionalt håll 
har material erhållits från såväl länsstyrelserna som från regionförbunden, material 
som utgjorts av policydokument, årsredovisningar, seminarietillfällen mm. Det har 
inom uppsatsen inte gjorts några försök med ett textanalytiskt närmande till texterna, 
utan att visa på vad som står och vad som sägs. Eventuellt dolda agendor skulle 
antagligen framkomma vid ett textanalytiskt angreppssätt, men eftersom information 
tagits från olika intressenter, alla med sina agendor, kommer resultaten antagligen 
inte att påverkas.  
 
Denna information har sedan kompletterats med intervjuer. Personerna som 
intervjuats har tillfrågats efter deras arbetsuppgifter och att deras namn förekommer 
på mycket material gällande det internationella arbetet. Detta kan tyckas något vagt, 
men det har varit ett mycket väl avgränsat urval av personer att kontakta. För att få 
en så bra bild som möjligt i dessa kompletterande intervjuer, har två personer på 
respektive länsstyrelse intervjuats liksom två personer på respektive regionalförbund. 
Utöver detta tillfrågades även de två landshövdingarna, Sven Lindgren och Björn 
Eriksson, eftersom deras positioner innebär att de är ytterst ansvariga för statens 
regionala representation. 
 
Intervjuerna har varit cirka en timme långa, där jag sökt få till stånd ett samtal och 
inte riskera att sätta intervjuobjektet i ”heta stolen”. Strukturen på intervjuerna kan 
beskrivas som semistrukturerad, där det funnits ett antal olika teman, teman som 
också skickats till de intervjuade cirka en vecka i förväg. Frågorna har inte fått exakta 
                                                 
2 För vidare diskussion om MLG, se 1.6 
3 Se exempelvis Statskontorets Det regionalpolitiska experimentet (2004), kapitel 2 
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svar vid alla intervjuer, men de frågor som finns bifogade i intervjuguiden har syftat 
till att hålla en röd tråd i intervjuerna. Detta är också anledningen till att det vid ett 
tillfälle genomfördes en intervju (Regionförbundet i Kalmar) med båda 
intervjuobjekten samtidigt. Ett lämpligt antal intervjuer är 15, plus minus tio.4 Sju 
personer har intervjuats vid sex intervjutillfällen, till vilket lagts en intervju via e-post. 
Personen i fråga, Peter Ekholm på Länsstyrelsen i Kalmar län, kunde inte närvara vid 
intervjutillfället, varför detta var enda lösningen. Två intervjuer blev inte av. 
Landshövdingen i Kalmar, Sven Lindgren, valde att inte besvara min förfrågan trots 
påstötningar, och Göran Färm på Östsam var upptagen med en utredning om just 
Östsams internationella verksamhet. 
 
Inalles har åtta personer bidragit till uppsatsen via intervjuer. Frågeformuläret som 
använts är bifogat uppsatsen. Intervjuerna har inte transkriberats, då de är tänkta 
som komplement till annan information. I samband med intervjuerna informerades 
de intervjuade om att jag önskade använda deras namn, samt att de skulle få 
möjlighet att godkänna citat som inkluderats i uppsatsen. Detta har också skett. 
 
Från metoddiskussion övergår uppsatsen nu till att presentera de förordningar som 
reglerar den internationella verksamheten, en presentation som övergår i gjord 
forskning, och de därpå följande hypoteserna. 
 
 
1.5 Lagar, föreskrifter och regionkommittén 
 
I svensk författningssamling återfinns de förordningar som reglerar de regionala 
aktörernas verksamhet. Regionförbundens verksamhet regleras i SFS 2002:34. 
Uppgifterna för samverkansorganen regleras i förordningens tredje paragraf: 
  

”3 §  Ett samverkansorgan har till uppgift att: 
1. utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting avser att  

genomföra i samarbete med andra parter,  
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,  
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt 

vad som närmare föreskrivs av regeringen, … 
6. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 
7. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.”5  

 
Utöver dessa sju uppgifter anger förordningens sjätte och sjunde paragraf att  
 

”samverkansorganet i länet skall samverka med länets kommuner och 
landstinget”6 

 
samt att  
 

”samverkansorganet bör samråda och samverkan med företrädare för berörda 
organisationer och näringslivet i länet”.7 

 

                                                 
4 Esaiasson et al (2004), s 286 ff 
5 SFS 2002:34, 3 § 
6 SFS 2002:34, 6 § 
7 SFS 2002:34, 7 § 
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Motsvarande förordning för länsstyrelserna – den så kallade länsstyrelseinstruktionen 
– återfinns i SFS 2002:864. Där anges i andra paragrafen att: 
 

”Länsstyrelsen skall verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt 
som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar.  
 
 
  Länsstyrelsen skall utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika 
samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde.  
  Länsstyrelsen skall främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt 
underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att får veta 
om länet och händelser som inträffat där.”8 

 
Den följande paragrafen inleds med att ”länsstyrelsen har bland annat uppgifter i 
fråga om”, och sen följer en lista på tolv uppgifter vilket inkluderar ”regional 
utveckling”.9 I förordningens sjätte paragraf ställs länsstyrelsens arbetsuppgifter mot 
samverkansorganen enligt följande: 
 

”I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att 
samverkansorgan kan bildas i länen med vissa uppgifter som annars är 
länsstyrelsens.”10 

 
I förordningen 2003:595 om regionalt utvecklingsarbete, vilken syftar till att fördela 
ansvaret mellan länsstyrelse och samverkansorgan alternativt regionala 
självstyrelseorgan, förekommer inte heller något om internationell verksamhet. I 
övrigt får följande paragrafer visa på skrivningarna: 
 

”3 § Länsstyrelsen skall samordna det regionala utvecklingsarbetet och de 
statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet.” 
 
”7 § Samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall samordna 
det regionala utvecklingsarbetet.” 
 
”13 § Det regionala utvecklingsprogrammet skall  
…. 
6. innehålla en plan för uppföljning och utvärdering av programmet.” 

 
”14 § Det regionala utvecklingsprogrammet skall utarbetas i samråd med 
kommuner och landsting, näringsliv, organisationer samt berörda statliga 
myndigheter.” 
 
”15 §   När ett samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan har 
fastställt ett regionalt utvecklingsprogram skall detta organ samordna insatserna 
för genomförandet av programmet och därvid samverka med kommuner och 
landsting. Samverkan bör också ske med näringslivet och berörda 
organisationer.”11 

 
Förutom förordningarna har en grundläggande faktor varit regionkommittén. I 
Fördrag om Europeiska Unionen definieras denna såsom varandes  

                                                 
8 SFS 2002:864, 2 § 
9 SFS 2002:864, 3 § 
10 SFS 2002:864, 6 § 
11 SFS 2003:595 
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”En rådgivande kommitté, nedan kallad Regionkommittén, som består av 
företrädare för regionala och lokala organ som valts till ett regionalt eller lokalt  
 
 
organ eller som är politiskt ansvariga inför en vald församling, upprättas 
härmed. Antalet ledamöter i Regionkommittén får inte överstiga 350.”12 

 
Regionkommittén är rådgivande till ministerrådet och kommissionen i frågor som 
berör kommuner och regioner – kommittén representerar de regionala intressena i 
EU. Tanken är att kommissionen särskilt ska höra med kommittén vid 
gränsöverskridande regionala samarbeten, men detta är ingen skyldighet. 13 
 
 
1.6 Forskningsläge 
 
Teorier som applicerats på ämnet har i princip utgått från multi-level governance 
eller paradiplomacy. Den forskning som har gjorts utgår från Multi-level governance 
(MLG), ett koncept som erkänner samarbetet mellan olika nivåer inom framför allt 
EU. Den typen av nätverkstänkande har en stor plats inom forskningen för 
regionalpolitiken. Den hierarkiska gången är inte längre självklar, utan regioner 
samarbetar direkt med överstatliga organ, samtidigt som beroende finns från centrala 
myndigheter.  
 
Kritiken mot MLG är att det är ett koncept som erkänner komplexiteten men väger 
inte in de strukturella ojämlikheterna som ändå finns.14 Jeffery kritiserar MLG för att 
regionerna beskrivs som en passiv aktör som reagerar på tryck från nationella eller den 
supranationella nivån. Han menar att denna syn inte påvisar när regionerna agerar, 
exempelvis i samråd med den nationella eller den supranationella nivån för att få nya 
kanaler till EU:s beslutsfattande.15 När det gäller regionernas utrikespolitiska arbete, 
menar Jeffery att inom EU ska inte detta ses som utrikespolitik utan som 
inrikespolitik inom EU.16 Han skriver att MLG i EU fokuserar på  
 

”the domesticization of European politics, and the consequences this has for 
SNAs (Sub-National Authorities, min not) and thus reverses the existing 
emphasis on some form of internationalization of sub-national government. It 
thus seems more relevant to the empirical reality of sub-national engagement 
with European decision-making.”17  
 

Jeffery menar att en idé som är central i MLG, är att om subnationella aktörer anses 
ha en intern kompetens för vissa frågor, borde de naturligtvis anses ha den 
kompetensen externt, det vill säga att driva frågor utanför territoriet utan att 
centralmakten lägger sig i. Dock, i centralistiska stater, som Sverige, är barriären hög 
och statsmakten kommer noga att bevaka sin roll som ´gatekeeper´.18 
 
                                                 
12 EU:s hemsida, http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/sv/treaties/dat/12001C/htm/C_2001080SV.000101.html, artikel  263 
13 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1647.aspx  
14 Bache & Flinders (ed) (2004), s 204 
15 Jeffery, i Jeffery (ed) (1997), s 214f 
16 a.a., s 216 
17 a.a., s 218 
18 a.a., s 186ff 
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Iñaki Aguirre hävdar att postdiplomacy istället bäst beskriver verkligheten, eftersom 
den gamla, klassiska diplomatin inte längre är den enda förekommande. Vi är nu i en 
annan tid, vilket termen beskriver.19 Det är också här Aguirre hamnar i sitt 
resonemang – att den gamla diplomatin är borta och frågan är vad som ska göras för 
att få ordning på den nya. Själva essensen i den konflikten beskrivs som  
 

”the growth of international interests and activity at the local level is subject to 
differing interpretations. For some it represents a highly desirable 
democratization of the foreign policy processes, traditionally the preserve of the 
executive; even, perhaps, an opportunity to restructure the international order 
towards more just and peaceful goals. For others, localization is a dangerous 
derogation from governments´ power to conduct a coherent foreign policy, 
providing the opportunity for other state and non-state actors to profit from 
internal divisions.(…) In this sense, what was regarded traditionally as a 
phenomenon of international politics – diplomacy – has assumed a domestic 
dimension which, as trade negotiations demonstrate, is crucial to its success.”20  
 

Aguirre menar också att medlemsländerna i EU för en hopplös kamp för att försöka 
behålla diplomatin på nationell nivå – NGC:s (Non-Governmental Actors) har 
kontakter och påverkas varje dag av den supranationella nivån, vilket leder till 
direktkontakter.21 Fransisco Aldecoa är av åsikten att paradiplomacy borde benämnas 
plurinational diplomacy. Detta begrepp är bättre då para är något som ligger vid 
sidan av, underförstått: vid sidan av det normala/tillåtna. Eftersom regionernas 
internationella arbete är i Aldecoa tillåtet och även eftersträvansvärt, menar han att 
hans benämning blir mer värderingsfri och bättre beskriver tillståndet.22 Oavsett 
namnet på företeelsen kritiserar Jeffrey det för att inte vara tillämpbart i Europa, 
eftersom det från början är ett amerikanskt koncept.23 
 
Kunskapsbasen i tidigare forskning går i princip längs med fyra linjer. För det första 
handlar det om statens avgörande roll i regionalpolitiken, all retorik om motsatsen till 
trots. För det andra att staten motarbetar regionerna i deras internationella arbete 
och etablering av kontakter utanför rikets gränser. För det tredje diskuteras 
etableringen av regionkontoren i Bryssel och för det fjärde problematiseras bilden av 
regionerna som en enhetlig aktör. Jag vill med en gång tillägga att forskningen tar 
nästan uteslutande upp frågan ur ett region-EU-perspektiv, men principfrågorna är 
desamma även om regionerna samarbetar med områden/territorier utanför EU. 
 

”Ideas on MLG…share common ground with the ´intergovernmentalists´ in 
the observation that the national institutions of the member states are, and for 
the foreseeable future will remain, the ´most important pieces of the European 
puzzle´.”24 

 
Citatet uttrycker det många forskar hävdar, nämligen att staten fortfarande 
kontrollerar väldigt mycket av vad regionerna gör. Partnerskapen var tänkta att vara 
ett verktyg, ett forum, där beslutsfattandet skulle kunna ske i konsensus över olika 
beslutnivåer. Istället ledde de till ökad konflikt mellan den nationella och 
subnationella nivån, med Kommissionen som slagträ. Sålunda har partnerskapen 
                                                 
19 Aguirre, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 205 
20 a.a., s 199 
21 ibid. 
22 Aldecoa, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 83f 
23 Jeffery, i Jeffery (ed) (1999), s 213f 
24 a.a., 184 
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misslyckats med att nå upp till målen om att ett ökat regionalt inflytande och ses som 
ett lapptäcke som lagats olika i olika länder.25 Maktrelationerna inom partnerskapen, 
vilket har gett upphov till regionförbunden, är asymmetriska. Staten har fortsatt haft 
en mycket stor makt inom partnerskapen – ”subnational actors were mobilized, but 
not necessarily empowered”.26 De nationella regeringarna kommer även i 
fortsättningsvis att inneha rollen som gate-keeper, även i implementeringsfasen, och 
speciellt så i de fall staten ogillar utvecklingen inom regionernas politik.27 
 
Även Hooghe and Marks påtalar att politiskt deltagande inte automatiskt innebär 
politisk påverkan.28 Det är viktigt att skilja mellan multi-level governance och multi-
level participation. Bara för att en aktör sitter med vid förhandlingsbordet, eller har 
tillgång till information, är det inte givet att denne har något att säga till om:  
 

”participation does not equate to power and the emergence of multi-level 
governance does not necessarily enhance the position of weaker social groups 
and may indeed concentrate power more in the hands of those groups and 
actors with the necessary resources to operate most effectively in the context of 
complexity.”29     

 
Det är definitivt så att de nationella kanalerna är oerhört mycket viktigare än de 
internationella, och det är också här regionerna har haft störst påverkan. Ändock, är 
det så att vissa kanaler börjar öppnas upp för regionerna men än så länge är detta 
mer symboliskt.30  
 
Marks är en av många som hävdar att regionerna visst går förbi den statliga 
kontrollen genom – beroende av resurser – diverse manövrar, såsom regionkontor i 
Bryssel, påverkan på policys, informationsutbyte, direkta kanaler till Kommissionen, 
gränsöverskridande samarbeten, för att nämna några exempel.31 En annan aspekt på 
transnationella samarbeten på regional nivå, är att de utgör en mycket god grund för 
goda gränssamarbeten och bra förhållanden med grannstater. Noé Carnago skriver 
att  
 

”although it is important not to overestimate the possibilities offered by these 
initiatives, an institution as important, yet apparently modest, as cross-border 
relations has had a marked impact on the history of diplomacy. The use of the 
most institutionalized forms Paradiplomacy can be considered as one of the 
most illuminating expressions of the contemporary conditions for good border 
relations.” 32 

 
Den andra huvudlinjen fokuserar på statens motarbetande av regionernas 
internationella verksamhet. Det allmänna europeiska mönstret när det gäller 
paradiplomatin, subnationell utrikespolitik, är att det setts med skepsis av 
statsmakterna i bästa fall eller till och med motarbetats av desamma. Jerneck och 
Gidlund menar att svenska regeringen blev överraskad av regionernas och 

                                                 
25 Hooghe & Marks (2001), s 114 
26 Bache (1998), s 103 
27 a.a., s 114 
28 Hooghe & Marks (2001), s 81 
29 Bache, i Bache & Flinders (ed) (2004), s 205 
30 Jeffery, i Jeffery (ed) (1997), s 207f 
31 Marks, i Jeffery (ed) (1997), s 31 
32 Carnago, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 49 
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kommunernas aktivism och hann inte med i svängarna.33 Den svenska statsmakten 
uppvisar varken uppmuntran eller entusiasm över regionernas arbete, och i många 
fall har säkert regionerna motarbetats av staten och då via landshövdingarna. I 
Sydsverige utformades ett ”interregionalt” samarbete för att slippa anklagelser från 
statsmakterna om att man bedriver en egen lokal utrikespolitik.34 De hävdar också att 
regeringar motarbetat regionkontorens etableringar i Bryssel, att regeringarna 
”mobiliserat konstitutionella argument mot regionkontor” och symboliskt uteblivit 
vid invigningar, och att regeringarna allmänt motarbetat de subnationella aktörerna 
vid tillfälle.35 
 
Hooghe och Marks å sin sida hävdar att  
 

”national governments are not in principle against transnational cooperation 
among subnational governments, but they draw the line when they perceive a 
threat to national unity”.36  

 
Men att detta är att anse som utrikespolitik förnekas, då unionen ses som en enhet. 
Den externa verksamhet som bedrivs inom ramen för EU, är istället att anse som 
intern.37 Michael Keating menar att regionerna har flera anledningar att söka sig 
utomlands, förbi statsmakten. Bland de politiska anledningarna kan en anledning 
vara att den internationella arenan kan ses som en plattform där regionen kan 
definieras. Att den nationella nivån ser detta arbete som problematiskt hänvisar 
Keating till att den statliga nivån ser inte att det finns något för dem att vinna på att 
släppa delar av monopolet till regionnivå.38 Han menar att  
 

”foreign ministries have, not surprisingly, looked askance at regional activities 
abroad, seeing them as a breach of the united diplomatic front, and they go to 
immense lengths to control them.”39  

 
Dock, paradiplomacy har inte visat sig en så mäktig kraft att stater har förändrats på 
grund av detta utom i de fall där stater disintegrerar på grund av andra orsaker 
(exempelvis Belgien och Kanada).40 Keating avslutar: 
 

 ”Policy making is increasingly a matter of complex networks that cannot be 
contained neatly within political institutions, spanning both the public and 
private divide and international borders. It becomes more important, therefore, 
for politicians and officials to be able to operate in different arenas, and to link 
up powers, resources and opportunities found among them. This does not in 
itself imply that regions will become more important. (…) Regions will only be 
important to the extent that they have institutions and leadership capable of 
arriving at a definition of the regional interest, articulating this and devising 
policies to pursue it.”41 

 

                                                 
33 Gidlund & Jerneck (2001), s 66f 
34 a.a., s 68 
35 a.a., s 70 
36 Hooghe & Marks (2001), s 87 
37 a.a., s 89 
38 Keating, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 8 
39 a.a., s 13 
40 ibid. 
41 a.a., s 14 
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De större och de mer autonoma regionerna kommer att kräva ökat manöverutrymme 
i EU, vilket även påverkar de små regionerna i ett senare skede. Dock, regionerna 
kommer inte att kunna dra nytta av det ökade manöverutrymmet om de inte får 
motsvarande resurser, resurser som kontrolleras av den nationella regeringen.42 
Keating igen: 
 

”In general it would be reasonable to say that states do not welcome the 
intrusion of substate actors into an area which is traditionally their reserved 
domain. Some see any external representation of regions as a threat to national 
sovereignty and integrity. On the other hand, state foreign policy has itself been 
transformed away from classical diplomacy and foreign ministries have 
themselves lost their monopoly of external action as large areas of domestic 
policy have been internationalized.”43 

 
What Do Subnational Offices Think They Are Doing in Brussels? Frågan ställdes av 
Gary Marks et al i en essä 2002, och svaren de fick fram var att det inte råder någon 
som helst tvekan om att regionerna försöker påverka beslutsfattandet i EU.44 Den 
påverkan som finns, blir per se en ”mjuk” påverkan eftersom regionerna inte har 
några formella vägar att gå. Men det är ändå en mäktig påverkan – regionkontorens 
resurser är lika omfattande som nationernas. Därför är det ingen överraskning att de 
stora kontoren, med många anställda och massiv ekonomisk uppbackning, är mer 
benägna att påverka policys i EU.45 
 
När kontoren bads uppskatta hur viktigt det var för dem att påverka besluten 
menade regionkontoren att det var viktigt att påverka beslutsfattandet till förmån för 
den egna regionen (betyg 4.0 på en femgradig skala), men inte så viktigt att arbeta för 
att regioner generellt sett får mer inflytande i beslutsprocessen (betyg 3.2 på en 
femgradig skala). Det enda som ansågs viktigare var just informationsinhämtandet 
och –utlämnandet. Bilden av egocentriska regioner understryks av tidigare 
undersökningar. Marks et al skriver att  
 

”…as Arthur Benz has noted, the fluidity of subnational networks suggests that 
they are more oriented to ad hoc information sharing than exercising political 
muscle (Benz, 1998:120). Yet networks can be more than sites for information 
sharing. (…) such networks can serve as transnational political lobbies.”46   

 
Intressant är också att kontor som representerade en samling lokala församlingar 
ansåg att politiskt inflytande över EU:s beslutandeprocess var extremt viktigt, så pass 
att genomsnittsbetyget blev maximala 5.0.47 Ett motiv för regionkontoren i Bryssel är 
att de anser sig ”sälja in EU” på hemmaplan på ett sätt som inte centralmakten är 
kapabel till. EU kommer medborgarna närmare och blir konkretare – Bryssel upplevs 
inte som så långt iväg.48 Vilka motiv som än anges för närvaron i Bryssel anser 
Jeffery att effektiviteten är omöjlig att mäta, närvaron legitimeras genom ”self-
justification and self-preservation”.49 Statens inställning till regionarbetet i Bryssel 
påverkas också av vilka frågor och ambitioner som regionkontoren ska jobba med. 
                                                 
42 Bullman, i Jeffery (ed) (1997), s 18 
43 Keating, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s i 
44 Marks et al (2002), s 14 
45 a.a., s 15 
46 a.a., s 5 
47 a.a., s 15 
48 Jeffery, i Jeffery (ed) (1997), s 195 
49 a.a., s 197 
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Den tyska staten har upplevt att den blivit intryckt mellan regionernas ambitioner 
och EU:s överstatlighet, vilket lett till att den har kämpat emot die Länder och deras 
policyarbete i Bryssel. Den brittiska regeringen har inte alls haft samma negativa syn 
på det regionala Brysselarbetet, dels eftersom regionerna har en lägre ambition med 
sin representation, dels på grund av att den brittiska regeringen har en större kontroll 
i sin roll som gate-keeper mellan den överstatliga och regionala nivån.50 
 
Angående de regionkontor som öppnas, menar Hocking att  
 

”mushrooming overseas offices have been taken as indicative of the ‘foreign 
policy’ ambitions of local and regional authorities, often neglecting the fact that 
their functions are limited in scope, have little to do with foreign policy as 
traditionally conceived and, in resource terms, often amount to little more than 
a part-time professional consultant.”51 

 
Många forskare menar att det är ett misstag att se regionalpolitik i allmänhet och 
regioner i synnerhet som enhetlig, vilket visas av Hockings citat nedan. Detta utgör 
också den fjärde huvudlinjen. 
 

”It is as dangerous to assume a clearly articulated regional interest as it is a clear 
and coherent national interest”52 

 
Traditionerna är vitt skilda i olika länder, vilket spelat in på den redan förda 
regionalpolitiken, exempelvis partnerskapen, menar Cameron et al som påtalar att det 
inte är någon överraskning att  
 

”examples of relatively successful consensus building can be found in countries 
with a corporatist and collaborative political tradition (e.g. Austria and 
Scandinavia) while more awkward relations between public and private actors 
are in evidence in countries dominated by more liberal traditions such as 
England.”53  

 
Bristen på institutionalisering har bland annat också lett till att regionerna ibland 
arbetar i ett institutionellt vakuum vilket ställer till problem.54 Hooghe och Marks 
argumenterar att eftersom regionerna inte kan ses som enhetliga kan regioner 
samarbeta när de hittar minsta gemensamma nämnare.55 Dock, multi-level 
governancekonceptet genomsyrar allt, så till den grad att den regering som vill ha 
monopol på EU-representation måste anses reaktionär.56 
 
En ansenlig del av de legitimitetsproblem som de regionala internationella 
kontakterna anses ha, anses ha det på grund av att synen utgår ifrån ett nationellt 
centrerat synsätt. Genom det misstänkliggörs hela verksamheten, ett 
misstänkliggörande som alla förlorar på.57 
 

                                                 
50 Jeffery, i Jeffery (ed) (1997), s 198ff 
51 Hocking, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 22 
52 a.a., s 33 
53 Cameron et al, i Cameron et al (ed) (2000), s 269 
54 a.a., s 273 
55 Hooghe & Marks (2001), s 81f 
56 a.a., s 90 
57 Hocking, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 36 
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Även Kepa Sodupe påvisar den enorma spännvidden i regionerna, då med särskild 
inriktning mot Interreg-fonderna. Inom NUTS (Nomenclature of units for territorial 
statistics) delas regionerna upp i tre avdelningar beroende på storlek. Där är de tyska 
länderna en del av de största regionerna (NUTS 1) och de svenska länen är en del av 
de minsta (NUTS 3).58 Inom forskningen har många gjort som Sodupe. Han har en 
och samma definition på region, oavsett land och oavsett status i sitt land:  
 

”…to maintain the polysemic notion of region, the concept of 
mesogovernment, that is, the tier of government between local level strictu sensu 
and the national level, irrespective of whether the state is a federal one, like 
Germany, a regional one, like Italy, or a centralised one, like France.”59  

 
Även Sodupe påtalar vikten av rätt attityd hos medlemsländerna för att underlätta 
och nära samarbetet mellan regionerna i Europa.60  
 
Eftersom uppsatsen avslutas med en normativ diskussion, avslutas även 
forskningsläget med vilka råd i ämnet som getts. Och då ämnet inte är väl genomlyst 
finns det heller inte många råd eller normativa resonemang att redovisa. Att Jerneck 
& Gidlunds resonemang ges stort utrymme beror på att de undersökt svenska 
förhållanden, vilket även står i fokus i uppsatsen. 
 
Att utvecklingsansvaret läggs på regionerna är enligt Jerneck och Gidlund förknippat 
med starka demokratiska frigörelsedrag, som dock behöver legitimeras såväl internt 
som externt.61 Ett väl fungerande Brysselkontor exempelvis, måste ”bygga på 
kompetens och trovärdighet”.62 Om det fungerar får utvärderingar visa, 
utvärderingar som är oerhört svåra att göra, dels på grund av en utbredd skepsis på 
alla nivåer, dels på grund av den traditionella synen på vem som ska ta hand om den 
internationella kakan; utvärderingar görs gärna i förhållande till rådande ordning och 
som då kan halta. Även själva existensen av regionkontoren hänger på en blandning 
av kortsiktighet – ta hem strukturfondsmedel – och av långsiktighet – att påverka 
och utöva lobbying i större och diffusare frågor.63 Brysselrepresentationen är en liten 
del av det internationella arbetet, men det utgör ett tydligt exempel på problem och 
möjligheter. 
 
Staten har en stor roll att spela i den framtida regionaliseringsprocessen. Jernecks och 
Gidlunds menar att staten idag motarbetar regionaliseringen på grund av rädslan att 
gröpa ur den westfaliska territorialiteten, det vill säga att det är från statsmakten 
makten utgår. En utrikespolitik vid sidan av regeringens innebär att landet inte längre 
talar med en röst, vilket på sikt kan leda till att  
 

”staten försvagas i sin traditionella roll som förmedlande länk mellan den 
inrikespolitiska och den internationella sfären. Den regionala mobiliseringen kan 
också påskynda den försvagning av statsmaktens suveränitet som EU-
integrationen innebär.”64  

 

                                                 
58 Sodupe, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 61 
59 a.a., s 59 
60 a.a., s 79 
61 Gidlund & Jerneck (2001), s 186 
62 a.a., s 189 
63 a.a., s 190f 
64 a.a., s 179 
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Detta kan lösas med en mer relativiserad utrikespolitik, där UD pratar med andra 
intressenter, exempelvis regionerna, för att få dem att delta i utformning och 
upprätthållande av rättsnormer och konstitutionella regler. På så sätt läggs också ett 
ansvar på regionerna i exempelvis utvecklingsfrågor, både inom som utanför rikets 
gränser.65 
 
I linje med Jerneck och Gidlunds resonemang om statens roll ligger även Aldecoa. 
Hans uttalade råd till den nationella nivån är:  
 

• Förstärk det regionala deltagandet i utländsk såväl som inhemsk politik, 
bland annat genom konsultation och deltagande i beslut. 

• Det finns effektivitetsvinster att göra för staten om konsultation görs med 
regionala nivåer, även om det rör frågor som staten äger exklusivt.  

• Likväl som regionerna måste ta hänsyn till statens internationella kontakter, 
måste staten visa en ökad hänsyn och respekt för regionernas internationella 
kontakter och arbete.66 

 
Utifrån gjord forskning finns det både inom- och utomvetenskapliga skäl för 
liggande uppsats. Esaiasson et al skriver att ”ett problem uppstår inomvetenskapligt 
när man hittar en ”lucka” eller en vit fläck inom ramen för tidigare studier”, en 
beskrivning som väl passar in på länens internationella arbete.67 Dessutom har inte 
frågan närmats med en utvärderingsteori, utan som presenterats i forskningsläget, 
med hjälp av MLG och paradiplomacy. Ämnet uppfyller även det utomvetenskapliga 
kriteriet på att vara en samhälleligt uppkommen observation, som har kopplingar till 
flera andra forskningsområden.68 
 
 
1.7  Hypoteser 
 
Forskningsläget och förordningarna för de regionala aktörerna har visat på delar av 
problematiken i denna ”icke-fråga”. Med grund i syfte och forskningsläge ställs 
därför följande tre hypoteser: 
 

1. Det regionala arbetet är koncentrerat inom EU:s gränser. 
2. Länsstyrelser såväl som regionförbund har definierat sitt internationella 

arbete själva, på grund av avsaknad av styrning från centralmakten. 
3. Det råder oklarheter om ansvarsfördelning och vem som representerar 

regionen. 
 
 
1.8  Begrepp och definitioner  
 
Regionalpolitik inom ramen för uppsatsen handlar om alla de beslut och den 
politik som rör regionernas utveckling och dess förhållande till staten och även EU. 
Denna definition är för klargörandets skull, även om dess definition är oerhört bred 
och vag.  
 
                                                 
65 Gidlund & Jerneck (2001), s 181 
66 Aldecoa, i Aldecoa & Keating (ed) (1999), s 90ff 
67 Esaiasson et al (2004), s 29 
68 a.a., s 29f 
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Viktigt är att hålla isär region, län, regionförbund och kommun. Inom 
regionalpolitiken finns det egentligen två ”aktörer” på regional/lokal nivå. Den ena 
är staten med dess olika institutioner, vilka ofta ingår i det regionala 
utvecklingsarbetet. Ett exempel är länsstyrelsen. Den andra aktören är 
regionförbunden, en sammanslutning av regionens kommuner och landsting som 
leds av en fullmäktigeförsamling eller en direktion ”med särskild uppgift att svara för 
regionala utvecklingsfrågor i länet”.69 Fullmäktigeförsamlingarna är valda av 
landstingsfullmäktigt och av kommunfullmäktige. Sålunda en indirekt vald 
folkförsamling. Utåt sett är det kansliet och dess ordförande/ledning som syns mest. 
Regionförbundens intresseområde – regionens kommuner – sammanfaller ofta med 
länet, men det behöver inte vara så och är inte så i vissa fall. Den geografiska 
indelningen i kommuner och län är i sammanhanget av mindre intresse än 
regionförbundens indelning.  
 
Ovan aktörer inbegriper sig alltså i internationell verksamhet, kanske till och med 
utrikespolitik. Internationell verksamhet är verksamhet som regionerna bedriver 
utanför Sveriges gränser. Utrikespolitik innebär en mer aktiv roll för regionerna och 
syftar till att påverka policys som rör Sverige som land. Sverige talar då inte längre 
med en röst (enligt den klassiska westfaliska statens principer med en stark 
centralmakt och (mycket) svaga regioner), utan det finns flera aktörer. Det här är den 
subnationella representation av landshövdingar och regionförbund kommer in.  
Huruvida bilden av att alla utrikespolitik utgått från Arvfurstens palats någonsin har 
varit helt överensstämmande med verkligheten är i sammanhanget ovidkommande, 
men huvudprincipen har under lång tid varit att Sveriges röst på den internationella 
arenan ska komma från centralt håll. Ingen annan göre sig besvär.  
 
 
1.9  Disposition 
 
Nästkommande kapitel utgörs av teorin till uppsatsen, Vedungs allmänna teori om 
offentliga insatsers resultat, ett kapitel som inleds med en kortare kritisk diskussion 
runt utvärdering som fenomen och analysredskap. Här är också på sin plats med ett 
förtydligande. Inom teorikapitlet kommer kortare metodologiska kommentarer in, 
och detta beror på den något ”oortodoxa användningen” av Vedungs teori som 
påtalades i början av kapitel 1.4. 
 
Utvärderingen, kapitel tre, tar upp och analyserar regionernas internationella 
verksamhet. Kapitlet är utformat efter teorins utformning, där respektive 
underrubrik motsvaras av en faktor i teorin. Det första delkapitlet får tillsammans 
med forskningsläget även ses som bakgrund till ämnet. 
 
Slutligen, kapitel fyra som består av slutsatser och den normativa diskussionen. I 4.1, 
slutsatser och hypotesprövning, diskuteras resultaten ur flera aspekter. 
Hypotesprövningen inleder slutsatskapitlet, följt av en kort diskussion av de två för 
utvärderingar grundläggande frågor som Vedung för fram i sin teori. Den avslutande 
delen drar slutsatser utifrån själva utvärderingen i kapitel tre. 
 
 
 
 
                                                 
69 SFS 2002:34, 1 § 
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2 UTVÄRDERING SOM TEORI  
 
2.1 Redskapet utvärderingar – en inledande diskussion 
 
 
 
 
 
 
Definitionen ovan är Evert Vedungs, en av auktoriteterna på området utvärderingar, 
och också den som ligger bakom den teori som empirin ska analyseras utifrån. Det 
finns naturligtvis många fler definitioner, säkert lika legio som auktoriteterna. 
Eftersom uppsatsen inte syftar till att diskutera olika definitioner av utvärdering, 
tänker jag inte dra ämnet i långbänk. Däremot är det viktigt att fundera över vad en 
utvärdering tar upp och, kanske än viktigare, inte tar upp. Innan den för uppsatsen 
gällande teorin redovisas, vill jag dröja kvar ett tag vid vad utvärderingar är och hur 
de används.  
 
Med utvärderingar följer en rad frågor. Vem är det som utvärderar? Vad ska 
utvärderas? I vilket syfte sker utvärderingen? En dåligt genomförd utvärdering ger 
snarare upphov till fler frågor än svarar på de frågor som var tanken när 
utvärderingen skulle börja. En utvärdering kan inte vara objektiv i dess mått på att 
betygssätta framgång. Betygssättningen sker i förhållande till ett läge som beskriver 
hur det borde vara. Det objektiva blir till det normativa. 
 
Vad är syftet med en utvärdering? Enligt Evert Vedung är en forskningsliknande 
utvärdering något som tittar bakåt men är tänkt att fungera framåt. Utvärderaren 
utgår ifrån att goda avsikter inte räknas, utan det är resultaten som ska mätas och 
betygssättas. Med det sagt är det nödvändigt att ordet får en definition, eftersom 
empirin i denna uppsats ska utvärderas.70 I linje med det kommer jag sålunda att hålla 
mig till Vedungs definition ovan.  
 
Vedung förde följande resonemang vilket visar vikten av att veta i vilket syfte en 
utvärdering görs: 
 

”utvärdering är en integrerad del av maktkampen i politiska och administrativa 
system. Därför genomsyras utvärderingar av strategiska överväganden. 
Utvärderingar är ett spel som går ut på att finta bort motståndarna. Försvarare 
tillsätter utvärderingar för att vinna tid, visa upp en front av rationalitet eller 
ensidigt leta positiva inslag för att stärka programmets ställning. Attackerare 
använder utvärdering för att samla negativa fakta i syfte att skjuta verksamheten 
i sank. Dessa strategiska, ofta dolda, alltid förnekande, syften blandar sig med 
sakinriktade motiv i en och samma utvärdering. Häri ligger en stor svaghet med 
utvärderingar som instrument för sakligt beslutsfattande. Utvärderingsredskapet 
som objektiv, kunskapsbaserad ledningsform har sina givna begränsningar”.71  

 
Vedung ser sex olika användningssätt för utvärdering, och det är då viktigt att veta 
vilken typ det är man läser för att förstå utvärderingen i sitt sammanhang. Den 
instrumentella utvärderingen – ingenjörsmodellen – innebär att en provisorisk 
försöksverksamhet startas. Denna försöksverksamhet ska sedan utvärderas och dessa 
                                                 
70 Vedung (1998), s 19f 
71 Ds 1994:117, s 75 

”Utvärdering = noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller 
förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska 
beslutssituationer.”1 
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vetenskapligt grundade resultat ligger sedan till grund för beslut om 
försöksverksamheten ska permanentas och då också utökas, eller läggas ner.72 Den 
instrumentella utvärderingen utgår från att utvärderingen är neutral, och målet är att 
få fram det mest effektiva tillvägagångssättet för att nå de uppsatta målen.73  
 
Upplysningsmodellen å sin sida bidrar till att belysa problem ur olika infallsvinklar. 
Politiker och byråkrater ”förvärvar djupare förståelse för vad programmet handlar 
om, vilka det når ut till och vilka effekter det ger upphov till.” 74 Detta är ett sätt att 
få ökad insikt i ett ämne även om utredningens resultat inte föranleder handling eller 
än förändrad attityd.75 Detta är det användningsområde som innevarande uppsats 
har. Det tredje användningsområdet för utvärderingar är den legitimerande 
användningen. Här har ståndpunkter i en viss fråga redan intagits av olika läger, och 
utvärderingen kommer att användas för att legitimera vissa åtgärder eller förslag:  
 

”utvärderingens funktion är att leverera tillhyggen för politiska strider, där 
allianser redan är formade, frontlinjer uppdragna och skyttegravar grävda”.76  

 
Den interaktiva användningen innebär att utvärderingar används exempelvis inom 
ramen för en större omläggning av offentlig verksamhet. Denna process kan inte 
beskrivas i ett diagram, utan sker växelvis och med omväxlande små och stora steg. 
Här finns utvärderingar som en del bland mycket annan information.77 Den taktiska 
användningen är när  
 

”Beslutsfattare vill dölja resultat, vitmåla misslyckanden eller avstyra debatt och 
kritik. En utvärdering tillsätts för att ge sken av att något skall hända. Men det 
egentliga syftet är att inleda en aktivitet, som man kan hänvisa till för att 
desarmera förargelseväckande kritiker som kräver omedelbar aktion.”78  

 
Detta kan verka likt den legitimerande utvärderingen, men skillnaden är att i det 
senare fallet används resultaten av utvärderingen. 79 Slutligen, den rituella 
användningen, som påtalar automatiken med vilken utvärderingar görs. Själva 
symboliken i handlingen är viktigare än innehållet:  
 

”genom en utvärdering visas en verksamhet upp, den konstrueras och skapas på 
nytt. Verksamhetens utövare bekräftar sin existens. Vi utvärderas, alltså finns 
vi”.80  

 
Hur graderar då Vedung de olika användningarna? Han anser att alla användningarna 
kan vara eftersträvansvärda av utvärderaren utom en – den taktiska. Om en 
vetenskapligt sinnad forskare i en roll av utvärderare ställer upp på en sådan 
användning har ´vetenskapligt´ bytts ut mot ´politiskt´.81 Utvärderingar syftar ofta till 
att något ska förändras, och ett sätt att göra det på är att svartmåla den dagsaktuella 
situationen. Varför ska något ändras om det inte finns problem? Rombach skriver att  
                                                 
72 Vedung (1998), s 210f 
73 a.a., s 212 
74 a.a., s 218 
75 a.a., s 219f 
76 a.a., s 220 
77 a.a., s 221f 
78 a.a., s 222 
79 a.a., s 223 
80 a.a., s 224 
81 a.a., s 232 
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”efter reformen följer ofta en turbulent tid som successivt övergår i vardag igen. 
Sedan börjar nya problem så smått komma upp till ytan. Då kan man förvänta 
sig att nya reformer börjar diskuteras eller att tidigare förhållanden ses mer 
positivt.”82  

 
Även Sannerstedt påtalar tidsaspekten och menar att komplexa reformer eller stora 
omläggningar av den offentliga sektorn tar tid, och regionalpolitikens omdaning får 
räknas dit. Implementeringslitteraturen brukar tala om fem till tio år för att bedöma 
det faktiska genomslaget.83 
 
Björn Rombach har i sin essä Utvärderandets baksida hittat framför allt tre typer av 
kritik mot utvärderingar. För det första handlar det om en metodkritik, där resultat 
och användbarhet ifrågasätts utifrån tekniska kriterier, något som leder till att 
utvärderingarna blir än mer komplexa för att fånga in dessa ”tekniska kriterier”. 
Vidare kommer det kritik från dem som känner sig orättvist behandlade i en 
utvärdering. Det kan exempelvis ha att göra med att just deras verksamhet inte föll så 
väl ut. Den tredje typen av kritik kritiserar utvärderingen som legitimerande verktyg 
för en företeelse, oavsett kvalitén på utvärderingen.84 
 
Rombach tar också en kort, men i mitt tycke viktig, tur till semantikens land, där tre 
ord får särskild uppmärksamhet: typisk, utvärdering och uppföljning. Man ska vara 
väldigt försiktig med att hävda att exempelvis en svensk kommun är ”typisk”. 
Rombach menar att kommuner per definition är a-typiska, och är syftet att 
generalisera ska man hålla sig till en övergripande nivå.85 Detta är i princip samma 
kritik som Vedung för fram – generaliseringar görs inte utifrån allt material. 
Uppföljning är ”en kontinuerlig eller regelmässig produktion av data om 
verksamheten”, medan utvärdering definieras såsom att den  
 

”bygger på data som i sig kunnat utgöra en uppföljning. Utöver data innehåller 
utvärderingen analys och någon form av resultatbedömning eller 
betygssättning.”86  

 
Åtskillnaden är viktig, eftersom det i dagligt tal inte görs någon större skillnad mellan 
de två begreppen. Semantiken är nödvändig att ta till sig. Rombachs a-typiska 
kommuner är även applicerbart på regionforskningen.  
 
Slutligen finns det en inbyggd skevhet i implementeringsforskningen, eftersom det är 
misslyckanden som det forskas om. Det är intressantare att penetrera ett komplext 
och svårgenomförbart program som inte levererat de efterfrågade resultaten än ett 
program som de facto lyckats.87 Detta får till följd att forskningen påvisar alla 
misslyckanden, vilket lätt kan missbrukas (på tal om hur utvärderingar används).  
 
Mycket av den kritik som föreligger är viktig för min uppsats. Att även denna 
uppsats har siktat in sig på ett problem inom regionalpolitiken ligger i linje med 
skevheten som Sannerstedt påtalade ovan. Regionalpolitiken i allmänhet och 
                                                 
82 Rombach, i Rombach & Sahlin-Andersson (red) (1995), s 200 
83 Sannerstedt, i Rombach & Sahlin-Andersson (red) (1995), s 41 
84 Rombach, i Rombach & Sahlin-Andersson (red) (1995), s 193f 
85 Vedung (1998), s 195 
86 a.a., s 196f 
87 Sannerstedt, i Rombach & Sahlin-Andersson (red) (1995), s 46 
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internationellt arbete i synnerhet är föremål för en växande diskussion, i vilken 
utredningar och utvärderingar kommer att användas taktiskt, rituellt, upplysande, 
interaktivt och legitimerande. Olika parter har här olika intressen, och utvärderingar 
med ovan användningsområden släpps från alla inblandade; regionförbund, 
länsstyrelser, departement och myndigheter. De har alla sin agenda och sitt uppdrag, 
vilket är viktigt att komma ihåg när det refereras till intervjuer och utvärderingar. 
 
 
2.2 Evert Vedungs teori om offentliga insatsers resultat 
 
Med den kritiken i åminnelse vill jag övergå till teorin. Till uppsatsen kommer 
Vedungs förklarande processutvärdering att användas. 88 Processutvärderingen syftar 
till att ”spåra alla sorters konsekvenser av offentliga insatser” och söker klarlägga hela 
mönster av beroenden. Vedung menar att 
  

”processanalyser har framför allt praktisk men även teoretisk betydelse. De kan 
bidra till teoribildning kring regerandets problematik.”89 

 
Grundfrågan i en förklarande processutvärdering kan ställas på två sätt: 
 

”1) Hur kommer det sig att de faktiska resultaten av offentliga insatser kan skilja 
sig från deras officiella mål? 2) Och hur kommer det sig att de önskade 
resultaten uppnås utan att de offentliga insatserna bidragit till detta eller rentav 
trots dessa?”90 

 
I figur 1 presenteras Evert Vedungs allmänna teori om offentliga insatsers resultat 
som han benämnt den, tillika benämnd förklarande processutvärdering. Den 
presenterar åtta faktorer som kan inverka på en process. Under en del av dessa 
faktorer finns det underrubriker, delfaktorer, av vad som åsyftas. Vedungs teori 
framställs i sin helhet i figur 1, men på grund av ämnets karaktär och uppsatsens 
begränsade omfång i såväl tid som antalet ord, har jag valt att exkludera vissa delar av 
teorin. Vilka punkter som exkluderats och motiveringen bakom, kommer att framgå 
av presentationen nedan. 
 
 
Vedungs allmänna teori om offentliga insatsers resultat 
 

1. INSATSENS HISTORISKA BAKGRUND 
1. Förändringens inriktning 
2. Politiskt stöd 
3. Förändringens storlek 
4. Uppmärksamhet 
5. Symbolisk politik 
6. De berördas deltagande 

 
2. INSATS 

1. Tydlighet (språklig oklarhet, flera handlingsvägar) 
2. Teknisk komplexitet 
3. Programteorins giltighet 

 
 

                                                 
88 Vedung (1998), Utvärdering i politik och förvaltning, s 166-192 
89 a.a., s 166 
90 a.a., s 167 
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3. IMPLEMENTERING 

1. Myndigheters kunskaper, resurser och inställning 
2. Mellanhänder och interorganisatoriska nätverk: karaktär och inställning 
3. Gräsrotsbyråkrater: överlevnadsstrategier, infångning 
4. Brukarmedverkan 

 
4. ADRESSATER 

1. Förståelse, förmåga, vilja 
2. Formativa ögonblick 
3. Eldsjälar 
4. Infångning 
5. Kamouflage 
6. Motstånd (civil olydnad) 
7. Gratispassagerare 

 
5. KONTROLLENS ORGANISERING  
 
6. ANDRA INSATSER, ANDRA MYNDIGHETER 

 
7. MARKNAD 

 
8. ÖVRIG OMGIVNING 

1. Huvudmännens inställning efter beslut 
2. Andra intressenters inställning 
3. Massmedias inställning 
4. Förändringar i målområdet 

 
 
Figur 1. Vedungs allmänna teori om offentliga insatsers resultat. (Vedung (1998), s 168) 
 
 
Enligt Vedung är inte denna teori  
 

”av typen ”om x gör k, så kommer y att inträffa””. Han menar att ambitionen 
inte är ”att bygga avancerad teori utan att presentera en lista över faktorer, som 
kan påverka på (oavsiktligt eller avsiktligt) utfall av insatser i offentliga sektorn 
och som kan vara till praktisk hjälp för processutvärderare.”91 

 
Den första faktorn i Vedungs allmänna teori om offentliga insatsers resultat handlar 
om historiens betydelse. Han ser sex delfaktorer från systemets införande som särskilt 
viktiga för förklaringsvärdet. Den första delfaktorn rör hur kraftfull förändringen är 
mot tidigare förd politik. Ju större förändring, desto svårare med implementeringen. 
Vedung är ute efter reformens ideologiska inriktning. Han menar exempelvis att 
reformerna under borgerlighetens tid vid makten under 1970-talet kännetecknades av 
bekymmer med att växla in byråkratin på nya spår. Den andra delfaktorn fokuserar 
på graden av uppbackning för den nya politiken. Har det varit politisk strid om en 
reform är det svårare att få med sig hela byråkratin än om enigheten varit stor. Den 
tredje delfaktorn går tillbaka lite till den första, och tillmäter storleken av 
förändringen betydelse. Små, stegvisa förändringar är lättare än stora och 
omvälvande.92  
 

                                                 
91 Vedung (1998), s 169 
92 a.a., s 171 
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Den fjärde delfaktorn går sammantaget ut på att ju mindre uppmärksamhet en 
förändring fått, desto sämre kommer implementeringen att bli. Massmedia är här en 
given aktör, enligt Vedung. Det borde inverka om journalister lyfter fram ett område 
på ett positivt eller negativt sätt.93 Den femte delfaktorn berör huruvida politiken är 
att anse som symbolisk, ett slag i luften för massorna, eller en reell förändring. 
Vedung exemplifierar med åtgärder som prisstopp, en utåt sett kraftfull åtgärd men 
som i det långa loppet har en ytterst marginell effekt, om ens någon. Slutligen menar 
Vedung att de berördas inblandning har betydelse för utfallet, det vill säga om de 
som berörs av den nya politiken verkligen har fått vara med och påverka densamma. 
Möjligheterna för att implementeringen ska lyckas ökar, då tjänstemännen kan antas 
vara trognare en reform de själva påverkat utformningen av – legitimiteten är mer 
självklar.94 
 
Jag tänker, trots Vedungs propåer om det historiska perspektivets vikt, behandla 
denna faktor något styvmoderligt. Som bakgrund till ett ämne som regionernas 
internationella arbete anser jag nämligen att hela regionalpolitiken bör tas upp. 
Vedung anger under teorins sjätte faktor, att det är farligt att bara ta upp en del av 
någonting större då helheten riskerar att missas. Det är dock omöjligt att innefatta 
hela den regionalpolitiska omläggningen inom ramen för uppsatsen, varför jag har 
begränsat mig till att ta upp just angivna riktlinjer för det internationella arbetet. 
Denna del är också att anse som en bakgrund till ämnet. Sålunda, historiskt 
perspektiv blir det men endast i så motto att de delar som är viktiga för resten av 
teorin förklaras.  
 
Den andra faktorn betitlar Vedung insats, där delfaktorerna utgörs av är tydlighet, 
teknisk komplexitet och programteorins giltighet. Beroende på ämne har jag valt att 
inrikta insatsdelen av teorin på tydlighetsaspekten. Det kommer att bli alltför 
omfattande om jag inom uppsatsen ska förklara den tekniska komplexiteten och 
giltigheten på programteorin för hela regionalpolitiken, vilket i sådana fall är fallet. 
(Den tekniska faktorn går ut på att en tekniskt komplicerad fråga är svårare att 
genomföra eftersom den är svårare att förstå än en mindre komplicerad fråga. 
Programteorins giltighet går ut på att felaktigheter finns redan i förutsättningarna; 
man har en kausal hypotes som i något led inte visar sig överensstämma med 
verkligheten.) Vedung skriver att  
 

”om klarhet är vetenskapens livsluft, så är oklarheten politikens. Det som är en 
dödssynd i vetenskapen kan vara högsta dygd i politiken.”95  

 
Oklarheter kan underlätta kreativitet och främja samverkan vilket tillsammans kan 
bidra till att förändringen kan bli en succé. Å andra sidan kan otydligheten vara direkt 
hämmande och försvåra återkoppling och utvärdering.96 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Vedung (1998), s 171 
94 a.a., s 172f 
95 a.a., s 173 
96 ibid. 
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__________________________________________________________________ 

 
Figur 2. Otydligheter i det politiska språket. (Vedung (1998), s 174) 
 
Modellen visar att det går att se två olika delar av politiskt otydligt språk, rena 
oklarheter eller ett klart språk som ger utrymme för flera handlingsvägar. Den 
språkliga oklarheten kan sedan i sin tur delas upp i obestämda ord – där exempelvis 
ett tvärsäkert uttalande i viss mån tas tillbaka av ett annat, mer nyanserat dylika – och 
diffus avvägning. Enligt Vedung finns det fyra orsaker till att skrivningen blir otydlig; 
att skyla oenighet, dölja enighet, dölja inopportuna motiv, dölja tidsbrist och 
kunskapsluckor.97 Vedungs andra faktor utgör en av grundorsakerna till att uppsatsen 
har skrivits. Redan i en promemoria för fem år sedan pekades på otydligheter i 
skrivningar och uttalanden.98 Jag kommer att låta såväl offentligt tryck som intervjuer 
ligga till grund för resonemanget. 
 
Den tredje faktorn är implementeringen. Vedung menar att alla som är berörda av en 
insats påverkar densamma genom sin förståelse, förmåga och vilja. Förståelsen 
hänvisar till att känna till och begripa innebörden av exempelvis en reform. 
Förmågan hänsyftar till resurser, resurser som kan omöjliggöra uppdrag som 
tillsynsmyndighet, som informatör eller som kräver fler anställda. Viljan är också 
viktig, och innebär exempelvis reformen en nedskärning av offentlig sektor kommer 
den att möta ett unisont motstånd i just offentlig sektor. Byråkratin ser också till sin 
egennytta. Likadant kan tjänstemännens skepsis om en viss reforms förträfflighet 
inverka på implementeringen.99  
 
De olika delfaktorerna inom implementeringsfaktorn är för det första 
infångningsteorin, för det andra mellanhändernas inställning, för det tredje 
gräsrotsbyråkraternas påverkan och slutligen brukarmedverkan. Infångningsteorin 
säger ”dels att myndigheterna kan bli beroende av de intressen de är satta att styra, 
dels att den enskilda gräsrotsbyråkraten – inspektören – kan bli det.”100 Vedung 
menar att risken för infångning anses störst om ett litet förvaltningsorgan skall styra 
en enda väl avgränsad, ekonomisk stark bransch.101 
 

                                                 
97 Vedung(1998), s 176 
98 Promemoria UD, 2000-04-26 
99 Vedung (1998), s 180ff 
100 a.a., s 182 
101 a.a., s 183 
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Den andra delfaktorn rör mellanhändernas inställning, vilken både kan hämma och 
främja resultatutvecklingen. Bland mellanhänderna utgör exempelvis kommunerna 
en betydelsefull grupp.  
 

”Förklaringar som utgår från mellanhänders förståelse, förmåga och vilja kan 
innebära både att resultaten främjas och hämmas. Avgörande är hur 
mellanhänder och nätverk uppfattar och bedömer den offentliga politik som 
skall genomföras. Om grundattityden är positiv kan bruk av icke-offentliga 
mellanhänder bidra till en fördelaktig resultatutveckling. Flera skäl talar för 
detta. Icke-offentliga institutioner, vilka representerar målgruppen eller står i 
närmare kontakt med den än de centrala ämbetsverken, har större förtrogenhet 
med målgruppens problem och djupare kunskaper om hur man skall nå ut till 
den. Därmed kan de på ett mer lättvindigt sätt leverera nyttigheterna till 
målgruppen eller varsamt få den att rätta sig efter vad statsmakterna finner 
önskvärt. En lämplig avvägning uppnås mellan central styrning och lokal 
behovsanpassning”.102  

  
Om den politiken sen sätts i händerna på icke-statliga aktörer för utförande kan 
legitimiteten öka. Vedung menar, med hänsyftning till Rothstein, att folk är mest 
öppna och mottagliga för idéer som når dem via organisationer de har förtroende för 
och respekterar. Staten är sålunda inte bland dem. 
 
Den tredje delfaktorn i implementeringsfaktorn är gräsrotsbyråkraternas påverkan. 
Dessa är ”de handläggare, som kommer i direkt kontakt med klienterna längst ner i 
genomförandeförloppen”.103 Här handlar mycket om ekonomiska och personella 
resurser, men även om utbildning och tekniska möjligheter. Sannerstedt menar att 
gräsrotsbyråkraterna representerar den andra ytterligheten visavis de rationella 
modeller som hävdar att de viktiga besluten tas högst upp. Mittemellan dessa 
ytterligheter ligger nätverken, där ”politiken implementeras i ett samspel mellan olika 
aktörer, som ägnar en större eller mindre del av sin tid åt uppgiften.” 104  Sannerstedt 
hävdar också att det inte entydigt går att fastslå huruvida dessa nätverk underlättar 
eller försvårar genomförandet av politiska beslut. De kan ses som både mycket svåra 
att styra, men också som mycket effektiva.105 En av överlevnadsstrategierna för 
gräsrotsbyråkraterna är ”gräddskummarteorin” som går ut på att man föredrar lätta, 
väldefinierade fall framför de mer oprecisa och kraftödande fallen. Även 
infångarteorin kan appliceras på gräsrotsbyråkraterna. Vedung menar att  
 

”samarbete kan gagna båda parter. Båda önskar exempelvis eliminera vissa 
problem.(…) I de flesta situationer gynnas båda parter av ett respektfullt och 
rimligt uppträdande.”106  

 
Brukarmedverkan kännetecknas av att i takt med att brukarnas – adressaterna, 
klienterna – deltagande stiger, underlättas genomförandet.  
 
Den fjärde faktorn tar upp adressater, vilket i mitt fall betyder regionerna och kanske i 
synnerhet regionförbunden. Av Vedungs sju punkter har jag valt att ta upp tre som 
jag anser relevanta. Det är till att börja med förståelse, förmåga och vilja hos 

                                                 
102 Vedung (1998), s 184 
103 a.a., s 185 
104 Sannerstedt, i Rothstein (red) (2001), s 23 
105 a.a., s 24 
106 Vedung (1998), s 186 
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adressaterna. Om dessa tre återfinns hos regionerna skapas en grogrund för ett bra 
resultat. Det spelar ingen roll hur välskrivet och tydligt ett dokument är om ingen vet 
om att dess existens. (Denna delfaktor är snarlik den första under 
implementeringsfaktorn, men där implementeringen fokuserar på en kartläggning av 
vad som de facto görs internationellt, fokuserar empirin här på vilka viljeyttringar 
och ambitioner som uttrycks hos regionernas aktörer angående det internationella 
arbetet.) Det är också förekomsten av eldsjälar, vars förekomst kan leda till ett 
starkare genomslag och motsatsen om dessa personer försvinner. Slutligen gäller det 
kamouflage av eventuella överträdelser. Vissa överträdelser är lättare att kamouflera 
än andra; olagliga beteenden är lättare att gömma undan än olaglig teknisk 
utrustning.107 I uppsatsens kontext kommer första punkten att visa hur 
regionpolitiken formats i de två regionerna utifrån aktörerna. Vid intervjuerna har jag 
sedan sökt hitta för processen viktiga personer – eldsjälar – och även frågat om man 
har rapporterat sitt internationella arbete till regering och myndigheter i syfte att 
komma åt om aktörerna ”mörkar” om sin internationella fokus.  
 
Den femte faktorn handlar om kontrollens organisering, där Vedung skriver att  
 

”efterhandskontrollens uppbyggnad och inriktning kan inverka på resultaten. 
Huruvida större utvärderingar görs av myndigheten internt eller av externa 
granskare inverkar troligen. Vidare kan de utvärderingskriterier, som påbjuds 
uppifrån och vars uppfyllelse skall ligga till grund för resurstilldelning, vara 
sådana att organisationen styrs i fel riktning.”108  

 
Det konkreta problemet inom ramen för min undersökning blir att länsstyrelsernas 
roll som uppföljare i den av staten bestämda regionalpolitiken på regional nivå, kan 
själva vara med om att utforma den. Sålunda är länsstyrelsen att anse som en intern 
granskare om så är fallet. Frågan har ställts till de intervjuade om de ser en 
nödvändighet av utvärderingar och hur den i såna fall ska utformas. 
 
Den sjätte faktorn, andra insatser, andra myndigheter, påverkar till viss del grunden för 
uppsatsen. Vedung menar att olika myndigheter har olika viljor och kan sålunda 
motarbeta varandra i vissa sammanhang. Politikernas uppgift är sen att besluta vad 
som är rimligt. Vedung beskriver förvaltningen såsom  
 

”ett additivt system sammansatt av lager på lager av institutioner och organ, 
som etablerats vid olika tidpunkter för att bevaka och lösa problem som i något 
skede vara aktuella.”109  

 
Vedung varnar med andra ord för att utvärdera en åtgärd/verksamhet, eftersom 
helheten riskerar att missas.110 Jag instämmer helt i detta resonemang, men menar att 
den internationella verksamheten är så väl avgränsad rent territoriellt att Vedungs 
varning är noterad men i sammanhanget inte helt applicerbar. Den delen som är 
applicerbar är resonemanget om att ta hänsyn till myndigheternas olika uppdrag. I 
min uppsats har frågan ställts huruvida det finns ett problem i arbetet med andra 
myndigheter när det gäller det internationella arbetet, och i sådana fall vad problemet 
består i. 
 
                                                 
107 Vedung (1998), s 187f 
108 a.a., s 189 
109 a.a., s 190 
110 a.a., s 189 
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Den sjunde faktorn, marknaden, tar upp konsumenternas reaktion eller kanske 
snarare beslutsfattarnas förväntningar om denna reaktion. Ytterst, skriver Vedung, 
”är det således marknadens förväntade tryck, som påverkar implementeringen och 
därmed utfallet.”111 Jag har valt att tolka denna faktor så att jag bedömer näringslivets 
tryck/önskemål mot regionarbetet som eventuellt då påverkar länsstyrelse och/eller 
regionförbund. 
 
Slutligen, den övriga omgivningen. Vedung menar att påverkan kan komma från andra 
intressenter, det vill säga aktörer som inte är direkt inblandade i processen. De kan 
exempelvis komma med uttalanden som påverkar debatten i en riktning som ingen 
av de direkt inblandade tänkt sig. Den utomstående faktor som jag tänkt ta upp här 
är massmedia. Vedung menar att en stark opinion i en fråga har en psykologiskt 
stärkande effekt på de myndigheter som ska implementera frågan. Även mer externa 
faktorer kan påverka, som förhållanden utanför landet eller en svängning i opinion.112 
För att inte riskera onödig repetition, kommer de två aktörer som ingår i ”övriga 
omgivningen” i min uppsats, media och näringsliv, att inkluderas i den första och i 
den sjunde faktorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Vedung (1998), s 191 
112 a.a., s 191f 
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3  UTVÄRDERING AV REGIONERNAS INTERNATIONELLA 
ARBETE 

 
3.1 Historisk bakgrund 
 
Storleken på förändringen spelar roll för hur det tas emot, det är fokus på både första 
och tredje delfaktorn i Vedungs teoris första faktor, den historiska bakgrunden. 
Enligt den torde så en försiktigare övergång tas emot bättre än en total omläggning 
av regionalpolitiken i stort. Karin Alm-Chearnley hade ett resonemang som visade på 
en mer komplex bild än så. Hon menade att regionförbunden i all ära, men staten 
skulle ha gått hela vägen och bildat regionfullmäktige även i Kalmar. Kompromisser 
leder till gråzoner. Kompromisser som har gjorts i en missriktad vilja för att inte göra 
folk upprörda.113 Eftersom uppsatsens fokus ligger på det internationella arbetet, 
lämnar jag delfaktorerna ett och tre här. En vidare diskussion skulle betyda att hela 
regionalpolitiken dras in, något som uppsatsen inte inkluderar.  
 
I intervjuerna gavs egentligen inga svar på hur staten ställt upp för regionerna i deras 
internationella arbete, med undantag från Björn Eriksson. Han menade att han och 
Bo Holmberg för flera år sedan hade sittningar med UD:s tjänstemän och sedermera 
även med dåvarande utrikesministern Anna Lindh, där en reglering skulle skrivas in i 
hjälpande och förtydligande syfte. Detta föll sedermera på grund av att 
Finansdepartementet var rädda för att länsstyrelserna skulle äska pengar för det 
internationella arbetet eftersom det hade skrivits in bland deras arbetsuppgifter.114 
Enligt Sten Olsson är detta också ett syfte med att få det reglerat.115 Även Mats 
Hellström, landshövding i Stockholm, har framfört önskemål om att den regionala 
internationella verksamheten ska ges ramar genom att UD ger länsstyrelserna 
riktlinjer för det arbetet i regleringsbrev med länsstyrelseinstruktion.116 Både Björn 
Eriksson och Sten Olsson gav en bild av ett UD, där idéer om internationellt arbete 
hos länsstyrelserna får bättre gehör desto högre upp i hierarkin man frågar. Motviljan 
mot att reglera detta, och formellt då lämna bort UD:s monopol på utrikespolitik, 
finns hos de tjänstemännen på lägre nivåer.117  
 
I UD:s promemoria från 2000 skrivs att länsstyrelserna i vissa fall fått direkta 
uppdrag av regeringen att medverka i internationell verksamhet, samt att regionerna 
kan hämta argument för sin internationella verksamhet från uttalanden och 
skrivningar i diverse dokument och deklarationer från regeringskansliet.118 
 
I de propositioner som lämnats till riksdagen har ytterst lite skrivits om det 
internationella perspektivet. I propositionen 1997/98:62 var regeringens bedömning 
att ”det pågående arbetet bör fördjupas” och att ”ansvaret för det utvecklingsarbetet 
ligger primärt hos länsstyrelserna respektive självstyrelseorganen”.119 Gällande 
strukturfondsarbetet var bedömningen att  
 

                                                 
113 Intervju med Karin Alm-Chearnley, Länsstyrelsen Kalmar 
114 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
115 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
116 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland, och Peter Ehn, Finansdepartementet 
117 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
118 Promemoria UD, 2000-04-26, s 20ff 
119 Proposition 1997/98:62, s 165 
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”Sveriges medlemskap i EU och möjligheter att ta del av den gemensamma 
regional- och strukturpolitiken har inneburit en betydande ökning av resurserna 
för regionalt och lokalt utvecklingsarbete”.120 

 
Nästa regionalpolitiska proposition innefattade ett kortare avsnitt om utrikespolitik, 
där, förutom konstaterandet att utvecklingen av de gränsregionala samarbetena gått 
snabbt under 1990-talet, följande världsbild för regionerna tecknades: 
 

”Synen på vad som är den relevanta omvärlden för ett svenskt län, en svensk 
kommun eller ett svenskt landsting har förändrats. Det räcker inte längre med 
att begränsa omvärldsanalysen till enbart de närmast kringliggande svenska 
områdena. Utvecklingsförutsättningarna påverkas bl.a. av vad som händer i t.ex. 
de omkringliggande nordiska, nordtyska, polska, baltiska och ryska landsdelarna 
i vårt närområde.” 121 

 
Den fjärde delfaktorn fokuserar på uppmärksamheten för det internationella arbetet. 
Det har inte skett någon genomgång av nyhetsarkiven, utan frågan ställdes till de 
intervjuade om massmedia rapporterat om arbetet. Bilden från Östergötland var att 
media, inkluderat television, radio och tidningar, rapporterade på en konkret nivå. 
Birgitta Skarinder menade att både Östgöta-Correspondenten och Östnytt gav plats 
när Länsstyrelsen eller Regionförbundet Östsam delade ut EU-pengar, men satte det 
inte i sitt vidare sammanhang.122 Sten Olsson och Björn Eriksson ansåg att 
bevakningen av exempelvis ambassadörsbesök och näringslivsbesök har varit bra 
men inte särskilt analyserande.123 Ett undantag var när Corren körde ett uppslag där 
samarbetet med Kina granskades vilket ledde till att länsstyrelsen ändrade texten på 
sin hemsida. Man la till följande text: ”En väsentlig utgångspunkt i kontakterna med 
Kina är framhållandet av mänskliga rättigheter och utvecklingen mot demokrati”.124 
Landshövdingen såg den artikeln mer som en backlash från en tidigare glorifiering av 
deras arbete – näringslivets input är avgörande för vad länsstyrelsen gör.125 Från 
Östsams håll var man rätt nöjd med tidningarnas rapportering, med tanke på att 
journalisterna har en svår sits – det är inte lätt att göra nyheter av regionalpolitik. 
Man ansåg sig heller inte i klass med länsstyrelsen i allmänhet och Björn Eriksson i 
synnerhet när det kom till bevakningen av aktiviteter.126 
 
I Kalmar menade Ulrika Joelsson och Trine Lundström på Regionförbundet att 
bilden av regionförbundet förändrades i samband med nedläggningarna av 
Bombardier och Electrolux. De blev statens samtalspart i länet, och med det en 
drivande aktör i regionala frågor. Problemet i Kalmar är att det inte finns någon 
tidning som täcker hela länet, varför helheten inte rapporteras.127 Länsstyrelsen i 
Kalmar håller en förhållandevis låg profil, vilket beror på att det är en ”gammaldags” 
tjänstemannaorganisation som vill verka utan att synas.128 Det står i skarp kontrast till 
Björn Erikssons syn där medias bevakning av länsstyrelsens aktiviteter är viktig, dels 

                                                 
120 Proposition 1997/98:62, s 124 
121 Proposition 2001/02:4, s 57 
122 Intervju med Birgitta Skarinder, Länsstyrelsen Östergötland 
123 Intervjuer med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland, och Sten Olsson, Länsstyrelsen 
Östergötland 
124 Östgöta-Correspondenten, 2005-06-21 
125 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
126 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
127 Intervju med Ulrika Joelsson och Trine Lundström, Regionförbundet i Kalmar 
128 Intervju med Karin Alm-Chearnley, Länsstyrelsen Kalmar 



 32

för att deras verksamhet syns, dels för att tjänstemännen på länsstyrelsen ser att deras 
arbete betyder någonting och de får erkännande för jobbet.129 
 
Regeringen tog sålunda i propositionen 2001/02:4 upp det faktum att länen inte 
längre har samma omvärld som tidigare. Från det erkännandet har det emellertid 
varit tunt med uppföljande handlingar. Björn Eriksson menar också att både han och 
andra landshövdingar har försökt få skrivningar om det internationella arbetet inom 
ramen för regleringsbrev men att det stoppats inom regeringskansliet. Dessutom 
påtalas det från Länsstyrelsen Östergötland ett missnöje med rådande motstånd inom 
UD:s tjänstemän på lägre nivå, vilket också visar på att staten inte satsar helhjärtat på 
förändringen.130 Staten har också använt enskilda länsstyrelser för internationella 
uppdrag – exempelvis Samararegionen i Ryssland som Länsstyrelsen Östergötland 
har samarbete med – men några skrivningar i länsstyrelseinstruktionen finns inte för 
Länsstyrelsen att hålla sig till.131  
 
Utifrån avsaknaden av skrivningar ställdes frågan i intervjuerna om de fyra aktörerna 
själva definierat sitt internationella arbete. På Länsstyrelsen i Kalmar hänvisades till 
den policyn för internationellt arbete som är på gång132, men från övriga tre aktörer 
var svaret enhälligt – det internationella arbetet har definierats hos den enskilde 
aktören självt. I Östergötland anser Regionförbundet Östsam att de gör det som 
medlemmarna – kommunerna – vill att de ska göra. Peder Rehnström menade att 
den gången är helt i sin ordning, eftersom kommunerna betalar är det också de som 
ska ha inflytande.133 Länsstyrelsen Östergötland ser till vad näringslivet vill ha ut av 
det arbetet – således är det näringslivets önskemål som definierar vad som görs.134 
 
 
3.2 Insats 
 
Den andra faktorn fokuserar på tydlighet, eller kanske snarare bristen på detsamma. 
De frågor som ställdes i intervjuerna gällande tydlighet i ansvar och regler, hade dels 
att göra med skrivningarna i förarbetena, dels att göra med ansvarsfördelningen 
mellan regionförbund och länsstyrelse.  
 
Ansvarsfördelningen mellan länsstyrelse och regionförbund regleras i 
länsstyrelseinstruktionen (SFS 2002:864) och i lagen om samverkansorgan (SFS 
2002:34). Inom ramen för de sju uppgifter som ges samverkansorganen nämns 
ingenting om internationella insatser överhuvudtaget. Dock används ord som att 
samverkansorganen skall ”utarbeta program”, ”samordna utvecklingsinsatser” och 
”besluta om användningen av vissa statliga medel”.135 Länsstyrelseinstruktionen från 
2002 inkluderar bland länsstyrelsens uppgifter ”regional utveckling”.136 I övrigt finns 
ingenting nämnt om internationella åtaganden. Att länsstyrelsen framför allt har ett 

                                                 
129 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
130 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland, och Sten Olsson, Länsstyrelsen i  
    Östergötland 
131 Promemoria UD, 2000-04-26 
132 Intervjuer med Karin Alm-Chearnley och Peter Ekholm, båda vid Länsstyrelsen i Kalmar 
133 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
134 Intervjuer med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland, och Sten Olsson, Länsstyrelsen i 
    Östergötland 
135 SFS 2002:34, Lag om samverkansorgan i länen, 3 § 
136 SFS 2002:864, 3 § 
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statligt ansvar framgår av 2 §.137 Inte heller i den förordning som reglerar ansvar 
mellan länsstyrelse och samverkansorgan återfinns några skrivningar eller 
hänvisningar till det internationella arbetet. Istället återfinns skrivningar som att båda 
parter ska ”samordna det regionala utvecklingsarbetet”, vilket ger vida möjligheter till 
de regionala aktörerna att inkorporera internationell verksamhet däri.138 (I kapitel 1.5 
återfinns relevanta paragrafer i längd.) 
 
I UD:s första promemoria om länsstyrelsernas internationella arbete, hävdades att 
”länsstyrelserna kan hämta stöd för sin internationella verksamhet i politiska 
uttalanden från regering och riksdag”, vilket visades genom att citera material från 
UD, regeringsförklaringen 1998, Budgetpropositionen år 2000 mm.139 I 
promemorian ställdes också frågan om länsstyrelsens roll och mandat, där det enligt 
UD fanns stora utrymmen för tolkningar. Dessutom funderade UD över om 
länsstyrelserna representerade sig själva, eller om det fanns tillfällen då företrädandet 
också gällde nationalstaten. Den regionaliserade utrikespolitiken var vid tillfällen 
väldigt oklar.140 Liknande tongångar återspeglas i den senaste promemorian i ärendet. 
Finansdepartementet menade att det är ”till viss del oklart hur länsstyrelsernas 
internationella arbete ska bedrivas”, men erfarenhetsutbyten och 
näringslivsfrämjande verksamhet ”torde vara oproblematiska”.141 
 
Samtliga åtta respondenter i mina intervjuer menade att det inte fanns några riktlinjer 
för det internationella arbetet. Bilden var densamma hos såväl regionförbund som 
länsstyrelser. Regionförbundens representanter hävdade att de såg avsaknaden på 
riktlinjer som ett öppet mandat att pröva nya samarbetsformer – ”frihet under 
ansvar”, som Ulrika Joelsson uttryckte det. Båda regionförbunden ställer sig också 
helt främmande till att den internationella verksamheten behöver regleras.142 Från 
länsstyrelsehåll var bilden liknande, även om en viss efterfrågan fanns på regleringar. 
Sten Olsson menade att Länsstyrelsen Östergötland i flera år försökt få in skrivningar 
i regleringsbrevet för det internationella arbetet som bedrivs utanför EU, en bild som 
landshövdingen bekräftade.143 Björn Eriksson menar att den internationella 
verksamheten som bedrivs idag inte är att anse som utrikespolitik, endast på grund 
av bristande resurser och inte på grund av bristande vilja. Här finns det dock ett 
styrbehov i framtiden, ett styrbehov som regeringen måste ta tag i. Denna brist på 
intresse hos regeringen att styra länsstyrelsernas internationella verksamhet står i bjärt 
kontrast, med en stor övernitiskhet som staten styr med på många andra områden i 
länsstyrelsens verksamhet.144 
 
Länsstyrelsen i Kalmar visade en syn som mer påminde om regionförbundens. Båda 
de intervjuade såg att det fanns ett uppdrag att verka internationellt, ett uppdrag vars 
gränser sätts av projektanslagen.145 Projektanslagen ska sedan redovisas till 
regeringen. Karin Alm-Chearnley ansåg att gränser inte borde sättas eftersom det kan 
ställa till praktiska problem med att pengar öronmärks. Samtliga intervjuade i Kalmar 
ansåg uppdelningen klar mellan de två aktörerna. Dock kom synpunkter om att det 
                                                 
137 SFS 2002:864  
138 SFS 2003:595, 3 § och 7 § 
139 Promemoria UD, 2000-04-26, s 21 
140 a.a., s 23 
141 Promemoria Finansdepartementet, 2005-08-26, s 15 
142 Intervjuer med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar, och Peder Rehnström, Östsam 
143 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
144 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
145 Intervjuer med Karin Alm-Chearnley och Peter Ekholm, båda vid Länsstyrelsen i Kalmar län 
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hade varit ännu enklare om man hade gått hela vägen till regionparlament istället för 
att ta till halvmesyrer, vilka bara leder till oklara gråzoner.146 
 
I Östergötland beskrevs den formella bilden som oklar, både från regionförbund och 
från länsstyrelse. Samtliga intervjuade menade emellertid att det dagliga arbetet alltid 
flöt utan hinder. Peder Rehnström menade exempelvis att på tjänstemannanivå 
fungerar det otroligt väl, men att i den mån det blir konflikter är det på ledningsnivå. 
Han påtalade också att regleringsbreven i princip är identiska, vilket leder till att 
personkemin är oerhört viktig.147 Sten Olsson var inne på samma sätt och trots att 
mycket idag hänger på personkemin menade han att  
 

”…man ska inte ta ut några problem i förskott och om man kommer överens 
och verksamheten fungerar och man kan vara lite pragmatisk, så tycker jag det 
är bra”.148 

 
Björn Eriksson hade en annan vinkel på problematiken. Han hävdade att eftersom 
det går så bra för Östergötland och outputen är så hög som den är, måste 
verksamheten regleras upp nu. I sämre tider blir det svårare att komma överens om 
vem som ska göra vad.149  
 
Även om Kalmar har varit försökslän och därmed haft mer tid att hitta lösningar, har 
problem uppstått i ansvarsfördelningen. Per Silenstam menar att det i Kalmar såväl 
som i Skåne var diskussioner om ansvarsfördelningen mellan de två och man var 
mycket mån om att få till stånd en klar gränsdragning mellan uppgifter och ansvar.150 
Ändock ledde detta till att länsstyrelserna i Kalmar och Skåne överraskade sina 
respektive regionförbund med att betona utvecklingsarbete och projekt, uppgifter 
som är tänkta att samverkansorganet ska ta hand om. Länsstyrelserna i dessa län har 
dock tydligt markerat att de accepterar sin roll som att inte stå i centrum för det 
regionala utvecklingsarbetet, utan istället vara aktiv inom detsamma inom de 
ansvarsområden de har.151 Presentationen om Länsstyrelsen Kalmars aktivitet inom 
regional utveckling lyder:    

    
”I Kalmar län samordnas och drivs en stor del av det ekonomiska 
utvecklingsarbetet av det kommunala samverkansorganet; Regionförbundet i 
Kalmar län samtidigt som länsstyrelsen – såsom samordnare, rådgivare och 
tillsynsmyndighet – har en central roll i många utvecklingsfrågor.”152   

 
Silenstam hävdar också att ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen och 
självstyrelseorganet varit otydlig, framför allt vad gäller regionalpolitik och regional 
näringspolitik, och att länsstyrelsen måste komma att framstå mer som regeringens 
företrädare istället för som länets.153 Det är viktigt att länsstyrelsen inte har en 
samordnande roll, utan låter den uppgiften ligga hos självstyrelseorganet. 
Länsstyrelsen ska utvärdera och följa upp verksamheter, samt delta i det regionala 
utvecklingsarbetet som en av många aktörer. Konsekvensen om detta inte sker är att 

                                                 
146 Intervju med Karin Alm-Chearnley, Länsstyrelsen i Kalmar län 
147 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
148 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
149 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
150 SOU 2000:64, s 264 
151 a.a., s 267 
152 Länsstyrelsen i Kalmar, http://www.h.lst.se/amnen/Regional_utveckling/index.htm  
153 SOU 2000:85, s 317 
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processen fördröjs. Ett sätt att tydliggöra landshövdingens roll som regeringens 
företrädare är att lägga fler tydliga regeringsuppdrag inom ramen för ämbetet.154 
 
När det gäller regionens företrädarskap, en viktig symbolisk fråga, är den inte heller 
reglerad formellt sätt.155 Om landshövdingen är representanten utåt för länet får 
denne dubbla roller – dels som statens företrädare på regional nivå, dels som 
regionens företrädare mot staten. I många fall är detta inget problem, men PARK 
menade att landshövdingen som statens man på regional nivå underströks både i 
propositionen 1996/97:36 och i länsstyrelseinstruktionen i januari 1998, och att den 
tyngdpunkten förskjutits spelar roll då regionala intressen står mot statliga.156 
 
I Kalmar avgör sammanhanget/tillfället vem som ska representera regionen. 
Regionförbundet menade dock att det förekommer att landshövdingen tillfrågas vid 
tillfällen där det borde vara de som representerar regionen, men att de inte tar debatt 
i frågan.157 Från Östergötland kommer samma resonemang; samtliga intervjuade i 
Östergötland svarade att det är sammanhanget som avgör representationen. Peder 
Rehnström på Regionförbundet Östsam fortsatte också:   
 

”…blir det så att det regionala utvecklingsansvaret och att driva regionala 
utvecklingsfrågor faller på några valda organ, vilken form det än blir i landet, så 
måste ju de representera regionen. Varje gång staten tar kontakt med regionen 
för att diskutera sådana frågor så måste man ju inse vem man pratar med.”158  

 
Landshövdingarnas egna internationella kontakter framstår som sporadiska. Peter 
Ehn menar att detta kan tillskrivas praktiska problem, såsom resor, extra 
förberedelser och stora omkostnader. Däremot sker kontakter med aktörer utanför 
den offentliga sektorn många gånger per vecka. En rimlig tolkning är att  
 

”landhövdingarnas ”ambassadörsroll” – att lägga tyngdpunkten på länets 
utvecklingsfrågor, att vara PR-man för länet, att utföra en mängd representativa 
plikter – också avspeglar sig i deras kontaktutbyte.”159  

 
 
3.3 Implementering 
 
Infångningsteorin, en av delfaktorerna i Vedungs implementeringsfaktor, gav mig 
svårigheter. Empiriskt material saknas då det dels inte står något skrivet som kan visa 
att fenomenet existerar inom området, dels att intervjuerna inte gav svar nog att 
belägga eller vederlägga frågan. De tre resterande delfaktorerna är svåra att särskilja – 
samtliga tre kräver en redovisning av inställningen och påverkan hos 
gräsrotsbyråkraterna och mellanhänderna.  
 
Vid Länsstyrelsen i Kalmar län pågår uteslutande arbete inom EU, med stor tonvikt 
på Östersjön och Baltikum.160 Den fokusen har inte ändrats under innevarande 

                                                 
154 SOU 2000:85, s 317f 
155 a.a., s 176 
156 a.a., s 176f 
157 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län 
158 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
159 SOU 1998:168, s 74 
160 Promemoria UD, 2004-06-15, s 6 
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decennium.161 Regionförbundet använder sitt kontor i Bryssel för internationella 
frågor, men även det arbetet innehåller uteslutande EU-frågor. Enligt Peter Ekholm 
består länsstyrelsens internationella arbete  
 

”…av genomförande av internationella projekt, deltagande vid internationella 
konferenser för att skaffa flera samarbetspartner och utöka vårt internationella 
kontaktnät samt genom deltagande i internationella nätverk med syfte att skaffa 
och sprida information om nya forskningsrön angående kvinnors roll i 
utvecklingen på landsbygden samt i anknytning till SIDA. EU och SIDA har 
därmed finansierat betydande delar av länsstyrelsens internationella 
verksamhet.”162 

 
Ett inslag utanför EU har tillkommit under senare år, ett projekt som rör både 
Länsstyrelsen i Kalmar och Regionförbundet/SydSam. 2001 skrev ett avtal med 
Kaliningrad, som rör flera olika områden, exempelvis turism, regional utveckling, 
demokrati m.m.163 I Kaliningradfallet är det också så att UD bad Regionförbundet i 
Kalmar om hjälp, vilket Regionförbundet tolkat som att UD har tilltro till deras 
verksamhet och också erkänner att de inte har monopol på utrikespolitiken.164 
 
I Östergötland har Regionförbundet Östsam aldrig lämnat EG/EU. Det finns inte 
de resurserna varför inget formaliserat samarbete med en aktör utanför EU kunnat 
etableras.165 Länsstyrelsen Östergötland har delat upp sin internationella verksamhet 
på tre delar. För det första är det EU-frågor och EU-projekt, där länsstyrelsen för 
närvarande är Lead Partner i tre projekt. För det andra är det arbetet utanför EU, där 
samarbete finns med Kina och Samararegionen i Ryssland (det senare är på 
nedgång). Kontakter har också tagits med Iran. Slutligen de återkommande 
ambassadörsbesöken.166 På sin hemsida beskriver länsstyrelsen ambassadörsbesöken 
som ”en kombination av företagsbesök, näringslivsseminarier och kulturella 
evenemang”.167 Samarbetet med Samara inleddes för övrigt med en förfrågan från 
regeringen till Länsstyrelsen Östergötland om de ville ta emot Samaras guvernör.168  
 
Kina verkar vara det samarbete som är mest aktivt enligt både Sten Olsson och Björn 
Eriksson. Samarbetet påbörjades 1995 och har resulterat i flera resor till Kina från 
Östergötland, samt flera besök från Kina i Östergötland. Bland annat deltog år 2000 
en delegation från Östergötland i firandet av 50-årsjubiléet av etablerandet av de 
diplomatiska förbindelserna mellan länderna. I själva överenskommelsen – 
Memorandum of Understanding – ”uttrycks en vilja att samarbeta inom områdena 
ekonomisk utveckling, handel, utbildning, jordbruk, vetenskap och teknik”.169  
 
Under det senaste decenniet har flera utbildningar genomförts av Länsstyrelsen 
Östergötland i syfte att utbilda tjänstemän i strukturfondsansökningsskrivande, med 
målet att regionen ska fortsätta sitt framgångsrika arbete.170 
 
                                                 
161 Promemoria UD, 2000-04-26, s 12, och Promemoria UD, 2003-10-27, s 5 
162 Intervju med Peter Ekholm, Länsstyrelsen i Kalmar län 
163 SydSam – Sydsvenska landstings, kommunförbunds …, s 5 
164 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län  
165 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam  
166 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland  
167 Länsstyrelsen Östergötland, www.e.lst.se/e/Om_Lansstyrelsen/internationella_fragor/  
168 Promemoria UD, 2000-04-26, s 23 
169 Promemoria Länsstyrelsen Östergötland, 2005-05-09, s 1 
170 Intervju med Birgitta Skarinder, Länsstyrelsen Östergötland 
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Ett gemensamt drag hos de undersökta regionerna är förekomsten av ett 
regionkontor i Bryssel, Kalmar ingår i SydSam och Östergötland i East Sweden - 
kontoret. Kontorens nytta råder det delade meningar om, där de intervjuade i 
Kalmar uttrycker större tilltro till SydSam än vad det görs i Östergötland. Peder 
Rehnström menar att de svenska kontoren är för små och borde därför bilda ett 
gemensamt kontor – det vill säga gå ihop med Sveriges Kommuner och Landstings 
kontor – för att få större kraft. Rehnström ser Skottland som ett bra exempel på att 
detta är en framgångsrik väg att gå.171 Länsstyrelsen Östergötland betalar kontoret 
60 000 kronor per år för att få del av informationen, men ser deras verksamhet som 
uteslutande informerande och att ”vara på plats”.172 Länsstyrelsen i Kalmar är inte 
inblandade i SydSams verksamhet på motsvarande sätt.173 
 
 
3.4 Adressater 
 
Att eldsjälar eller enstaka personer har varit viktiga för utvecklingen för det 
internationella arbetet framgick klart i Östergötland. Birgitta Skarinder utpekades av 
både Sten Olsson på Länsstyrelsen som Peder Rehnström på Östsam som en mycket 
viktig orsak till Östergötlands fina statistik gällande ansökningar av EU-medel; Sten 
Olsson hävdade full utdelning (tio av tio) och Peder Rehnström på Östsams 
motsvarande siffra var nio av tio.174 Birgitta Skarinder har då konsulterats av Östsam 
för själva ansökningsformuleringarna. Sten Olsson la dock till att utöver vissa 
personers kunskap och betydelse, har Länsstyrelsen haft en struktur för att bedriva 
ett framgångsrikt internationellt arbete.175 Birgitta Skarinder själv pekade på ett antal 
kollegor på Länsstyrelsen och en bra arbetsmiljö för att bedriva en framgångsrik 
verksamhet av det slaget.176 I Kalmar var bilden inte lika tydlig. Peter Ekholm på 
Länsstyrelsen menade att  
 

”det internationella arbetet på länsstyrelsen präglas nog mer av det är 
sakfrågorna som varit avgörande när vi etablerat de internationella kontakterna. 
Landshövdingens och övrig länslednings intresse speglar naturligtvis också 
ambitionerna i vårt arbete liksom övrig egeninitierad verksamhet.”177  

 
Även Statskontoret menar att det är viktigt att eldsjälarna – vilket i deras mening 
betyder att någon vill ”missionera” om en ny världsbild och dess betydelse – får 
utrymme i organisationen. Till eldsjälar kan också räknas det som benämns ”lyckliga 
omständigheter” av Statskontoret:  
 

”Det tycks som förklaringen till den höga ambitionsnivån i Östergötland skulle 
kunna kallas ”lyckliga omständigheter” i form av personkemi, men också en kris 
som man övervann..(…)..Givet att man (så småningom) ville samverka för att 
stärka länet i sin helhet, så kan man säga att möjligheten att samverka inom 
RTA sammanföll med en vilja i länet.”178  

 
                                                 
171 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
172 Intervju med Birgitta Skarinder, Intervju med Sten Olsson – båda Länsstyrelsen Östergötland 
173 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län 
174 Intervjuer med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland, och Peder Rehnström, Regionförbundet  
Östsam  
175 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
176 Intervju med Birgitta Skarinder, Länsstyrelsen Östergötland 
177 Intervju med Peter Ekholm, Länsstyrelsen i Kalmar län 
178 Det regionalpolitiska experimentet (2004), s 99ff 
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I Näringsdepartementets egen skrift ”Målet är hållbar tillväxt”, tas eldsjälar upp som 
en egen del och likställs därmed med andra faktorer såsom ”samverkan”, 
”finansiering” och ”beslutsprocessen”. Departementet skriver att  
 

”I Bollnäs, Hudiksvall och Tierp finns eldsjälar som med vision och mål tydligt 
för ögonen fått fart på utvecklingen i sina verksamheter och i sina regioner”.179 

 
Rapportering av vad som görs internationellt från såväl länsstyrelser som 
regionförbund görs via årsredovisningar och projektredovisningar. Från 
Länsstyrelsen i Kalmar menade båda intervjuade att det som görs framgår i i den 
årliga redovisningen.180 Karin Alm-Chearnley tillade att informationen i 
verksamhetsberättelsen blir allt kortare och koncisare.181 Svaren var liknande i på 
Länsstyrelsen Östergötland. Även här hänvisades till den årliga redovisningen i form 
av årsredovisning och verksamhetsberättelse. Birgitta Skarinder påpekade att den lista 
som visar alla internationella projekt som de är med i – den så kallade skrytlistan182 – 
tvärtom används flitigt för att visa hur stort engagemanget är på den internationella 
arenan.183 Finansdepartementet tecknar en något annorlunda bild och menar att UD 
funnit brister i rapporteringen sedan 2001 av de internationella överenskommelser i 
linje med vad som står i RF 10:8 (upplysningsplikt till UD innan beslut om avtal 
fattas).184 
 
Björn Eriksson hävdade att vi informerar alltid och allting har godkänts i efterhand, 
och pekade på avtalet med Jiangsu i Kina. Att informationsvägarna fungerar var 
UD:s mer negativa inställning till upprättandet av vänortsavtal med en provinsen 
Fars i Iran ett bevis på. Det visar att dialogen kan fungera.185 Denna bild bekräftades 
också av Sten Olsson.186 Svaret från UD innehöll bland annat följande passage: 
 

”Förvaltningsmyndigheter får ingå internationella överenskommelser endast 
efter regeringens bemyndigande. Enligt 2 § förordningen (2002:864) med 
länsstyrelseinstruktion skall länsstyrelsen bl.a. främja länets utveckling. I detta 
kan givetvis internationell verksamhet ingå, men det är inte att betrakta som ett 
bemyndigande att ingå internationella överenskommelser.”187 

 
Från regionförbunden hänvisades framför allt redovisning av använda medel. I 
Kalmars fall får regionförbundet 90 % av regionalutvecklingspengarna 
(Regionförbundet Östsam får 40 %) och Ulrika Joelsson menade att de redovisar 
oerhört mycket till väldigt många aktörer.188 Peder Rehnström pekade dels på den 
mer formella delen i den ekonomiska redovisningen av erhållna projektmedel, dels på 
de olika redovisningar och rapporteringar som åligger inom ramen för regionala 
tillväxtprogrammet och regionala utvecklingsprogrammet.189 (Mer om kontrollen och 
redovisningen återfinns under 4.5.) 
 
                                                 
179 Målet är hållbar tillväxt (2004), s 33 
180 Intervjuer med Karin Alm-Chearnley och Peter Ekholm, båda Länsstyrelsen i Kalmar län 
181 Intervju med Karin Alm-Chearnley, Länsstyrelsen i Kalmar län 
182 The CAB´s Transnational Projects (2005) 
183 Intervju med Birgitta Skarinder, Länsstyrelsen Östergötland 
184 Promemoria Finansdepartementet, 2005-08-26, s 15 
185 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
186 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
187 Promemoria Finansdepartementet, 2005-08-26, s 15 
188 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län 
189 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
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Av både intervjuer och hemsidor framgår det att det finns en stor vilja att arbeta 
internationellt och uppträda på den internationella arenan. I Östergötland beskriver 
länsstyrelsen sin internationella verksamhet genom att presentera ett antal EU-
projekt som man antingen leder eller är med i, tre vänorter/-län, ambassadörsbesök 
från såväl europeiska som asiatiska länder. I Länsstyrelsens ord:  
 

”Länsstyrelsen är en aktiv partner i flera EU-projekt och har vänregioner både i 
närområdet och i Kina. Vi arbetar också aktivt med att informera utländska 
ambassadörer från viktiga handelsländer om länet.”.190  

 
Även regionförbundet uttrycker internationell samverkan ” som en naturlig del i alla 
verksamhetsområden”, och att det tydligt ska ”bidra till regionens 
utvecklingsarbete”.191 Policydokumenten talar samma språk. Länsstyrelsen 
Östergötlands policy för transnationellt EU-arbete deklarerar att:  
 

”Regeringen har en uttalad ambition att Sverige ska bidra aktivt till att forma 
Europas framtid. Länsstyrelsen bör för sin del medverka i förverkligandet av 
ambitionen genom att utveckla kontakter med regioner och institutioner i 
Europa, genom att delta i transnationellt utvecklingsarbete med EU-finansiering 
och genom att utveckla en bred kompetens bland sina anställda för att kunna 
agera tillsammans med europeiska kollegor inom olika sakområden.”192 

 
Svaren från Länsstyrelsen Östergötland och från båda regionförbunden var entydiga 
– det internationella arbetet har definierats av respektive aktör. Även Birgitta 
Skarinder ansåg att ett öppet mandat föreligger de regionala aktörerna. East Sweden, 
Östergötlands och Sörmlands EU-kontor definierar också som en av sina uppgifter 
”att bedriva lobbying för regionens politiska ståndpunkter”.193 
 
Länsstyrelsen i Kalmar håller för närvarande på med att skriva en policy gällande det 
internationella arbetet, en policy som varken Peter Ekholm eller Karin Alm-
Chearnley gick in på mer i detalj.194 Men i Länsstyrelsen i Kalmars projektregister 
listades två projekt under internationell verksamhet. Det ena gick ut på att höja 
kompetensen som krävs för internationella åtaganden och samarbeten, och det andra 
att skapa kontakter med länsstyrelser eller dess motsvarighet i andra länder för att 
kunna påverka utvecklingen i länet.195 Dock, läses endast hemsidans information om 
regional utveckling, står ingenting att läsa om länsstyrelsens internationella arbete.196  
 
Regionförbundets Ulrika Joelsson beskrev identifieringsprocessen av det 
internationella arbetet utifrån två principer. För det första behöver man inte fråga om 
allt och för det andra måste kommuner och regioner ta ett större ansvar med tanke 
på hur världen och EU ser ut.197 Regionförbundet ingår i SydSam vars Europakontor 
öppnade 1994. SydSam skriver att   
 

”Den främsta uppgiften är att tidigt veta vad som står på EU:s agenda av 
intresse för regionen, att selektera och tolka informationen och att lägga förslag 

                                                 
190 Länsstyrelsen Östergötland, http://www.e.lst.se/Om_Lansstyrelsen/internationella_frågor/  
191 Regionförbundet Östsam, http://www.ostsam.se/html/activity_ico.asp  
192 Samverkan över gränserna. Policy för Länsstyrelsen Östergötlands transnationella arbete (2001), s 1 
193 Regionkontoret East Sweden, http://www.eastsweden.org/main.php?mainmarker=12&sub=44  
194 Intervjuer med Karin Alm-Chearnley och Peter Ekholm, Länsstyrelsen i Kalmar län 
195 Regionförbundet i Kalmar län, http://www.kalmar.regionförbund.se/filemanagers/templateSix/ 
196 ibid. 
197 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län 
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till SydSams styrelse eller enskilda medlemmar om insatser. Genom kontoret 
agerar sedan regionala och kommunala företrädare gentemot EU:s institutioner 
för att påverka förslag om nya EU-regler, samt för att höja intresset för 
regionens prioriteringar.”198 

 
 
3.5 Kontrollens organisering 
 
Regeringen har dels hävdat att uppföljning och utvärdering är nödvändiga och en av 
grunderna i hela det regionala arbetet199, dels att ”ansvaret för genomförande, 
uppföljning och utvärdering (…) bör tydliggöras”.200 
 
Från de båda regionförbundens sida beskrivs en verklighet där redovisningen följer 
pengarna. Ulrika Joelsson i Kalmar påpekar att de granskas från tre håll: EU, 
nationalstaten och från de förtroendevalda i regionförbundet. Problemet som hon 
ser det är att de statliga myndigheterna inte pratar med varandra, varför 
uppföljningar och redovisningar tenderar att bli stuprörsbetonade – varje aktör vill 
bara se sin del och frågar därför bara efter den.201 Peder Rehnström på 
Regionförbundet Östsam ser också att de granskas från flera olika håll, varför 
redovisningarna måste anpassas till deras olika ”logiker” som han säger.202 Att 
redovisningarna följer pengarna är något som även påtalas från länsstyrelsehåll. Den 
uppföljning som sker är av det mer interna slaget. Peter Ekholm menar att de följer 
upp sin egen verksamhet, en uppföljning som sedan granskas av regeringen.203  
 
Björn Eriksson menade att i dag råder en relativt rudimentär utvärderings- och 
uppföljningsverksamhet och att det beror på att styrning och kompetens saknas.204 
Deras internationella verksamhetsuppföljning beskrevs på liknande sätt av både 
honom och Sten Olsson: ambassadörsbesöken utvärderas genom feedback från 
företagen, och så länge de inte är negativt inställda eller kommer med kritik, anses 
det tillräckligt för att fortsätta. Ungefär liknande upplägg görs vid Kinaresorna. Det 
kopplas alltid en utvärdering till det transnationella arbetet.205 Men Sten Olsson 
klargjorde utöver det att det inte finns någon extern, löpande utvärdering av detta 
arbete.206 
 
Statskontoret har gjort ett antal utredningar inom ramen för regionalpolitiken. Inom 
PARK såg Statskontoret brister i uppföljning och utvärderingen av regionalpolitiken. 
Man ansåg att ”det regionala utvecklingsarbetet inte följs upp på ett systematiskt 
sätt”.207 Detta berodde på flera orsaker; att helheten sällan eller aldrig utvärderas, 
dålig samordning mellan redovisningar vilket leder till att jämförelser omöjliggörs, 
det finns inga resurser hos aktörerna för att göra systematiska uppföljelser eller 
utvärderingar, etc.208 För att komma tillrätta med detta föreslogs bland annat att det 
                                                 
198 Regionsamarbetet SydSam, http://www.sydsam.se/brysselkontoret/brysselkontoret.html  
199 Proposition 2001/02:4, s 30 
200 Proposition 1997/98:62, s 165 
201 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län 
202 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 
203 Intervju med Peter Ekholm, Länsstyrelsen i Kalmar län 
204 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
205 Intervjuer med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland, och Sten Olsson, Länsstyrelsen 
Östergötland 
206 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
207 Uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet (2000), s 8 
208 ibid. 
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sker en oberoende utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet minst en gång per 
mandatperiod. Statskontoret såg också att dessa bör ges ett demokratiskt syfte för att 
kunna utkräva ansvar och ha insyn.209 Östergötland ansåg extern utvärdering som 
önskvärt i en senare rapport.210 Riksrevisionsverket föreslog 2002 att regeringen 
skulle ställa tydliga och likformiga krav på uppföljning och redovisning. Detta ansågs 
som en grundförutsättning för att det överhuvudtaget ska bli möjligt att i ett senare 
skede göra en utvärdering.211 
 
 
3.6 Andra insatser, andra myndigheter 
 
Den sjätte faktorn, andra myndigheter, förlitar sig också till stor del på 
intervjumaterial. I teorikapitlet beskrevs Vedungs invändning mot att ta upp en del 
av en helhet, eftersom den senare då riskerar att missas.  
 
På den bredare fronten, hela regionalpolitiken, har bland annat Statskontoret 
kritiserat staten för att försvåra det regionala arbetet genom otydlighet i 
regleringsbreven till olika involverade myndigheter.212 Riksrevisionsverket menade i 
sin rapport ”Staten i samverkan” att samordningen från Regeringskansliet behövde 
bli bättre och tydligare.213 Gällande det internationella arbetet mer specifikt, uttrycker 
de intervjuade att arbetet på det hela taget verkar fungera väl med myndigheterna. 
Från Östergötland uttrycker både Regionförbundet och Länsstyrelsen en stor 
tillfredsställelse med samarbetet med exempelvis NUTEK, SIDA och andra statliga 
myndigheter. Birgitta Skarinder menar att ”tjänstvilligheten varit stor” och Peder 
Rehnström kallade samarbetet för ”fruktbart”, med något enstaka undantag.214  
 
Från Kalmars horisont beskrevs en annan verklighet. Karin Alm-Chearnley tog upp 
stuprörseffekten i de redovisningar som görs, en bild som Ulrika Joelsson var inne på 
under förra punkten. Alm-Chearnley såg en dålig samordning mellan myndigheterna 
på grund av sektoriseringen, vilket leder till att ingen får en helhetsbild av det 
regionala utvecklingsarbetet.215 Ulrika Joelsson påtalade exakt samma problematik 
och menade att de producerar mängder med utvärderingar, men eftersom 
myndigheterna inte pratar med varandra blir det problem och merjobb. Hon menade 
att på grund av sektoriseringen är det ingen som förstår hur mycket 
strukturfondsarbetet betytt för Kalmarregionen i sin helhet.216  
 
 
3.7 Marknaden 
 
Marknadens påverkan på det regionala arbetet hos aktörerna framgick av 
intervjuerna. I Kalmar menade regionförbundet att nedläggningarna av Electrolux 
och Bombardier både gav en tydligare definition av och legitimitet för deras 

                                                 
209 Uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet (2000), s 7 
210 Det regionalpolitiska experimentet (2004), s 237 
211 Staten i samverkan (2002), s 96 
212 Regionalt ansvar på försök i Skåne och Västra Götaland (2004), s 236 
213 Staten i samverkan (2002), s 87 
214 Intervjuer med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam, och Birgitta Skarinder, Länsstyrelsen 
Östergötland 
215 Intervju med Karin Alm-Chearnley, Länsstyrelsen i Kalmar län 
216 Intervju med Ulrika Joelsson, Regionförbundet i Kalmar län 
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verksamhet.217 Detta eftersom de utsågs som samtalspartner till statens representant i 
”krishanteringen” i länet efter nedläggningarna. Regionförbundet har fått en roll som 
en drivande aktör av media i de regionala frågorna, en förändring som blev tydlig i 
samband med samtalen med staten i samband med nedläggningarna.218 Länsstyrelsen 
å sin sida beskrevs som en typisk tjänstemannaorganisation där det gäller att verka 
utan att synas, vilket kan vara en orsak till deras otydligare profilering i 
regionalpolitiken.219  
 
I Östergötland har samtliga fyra intervjuade tydligt sagt att regionalpolitiken är helt 
näringslivsfokuserad. Det internationella arbetet från Länsstyrelsen Östergötland sker 
enligt önskemål från näringslivet, vilket exemplifieras med både ambassadörsbesöken 
och Kinaresorna.220 Dessa utgör två av den internationella verksamhetens tre ben, 
och utvärderas enbart internt med hjälp av storföretagargruppen respektive de 
deltagande företagen.221 Regionförbundet bedriver sin verksamhet utifrån sina 
medlemmars önskemål, men där finns även en näringslivsfokus som har en stor 
påverkan på verksamheten.222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
217 Intervju med Ulrika Joelsson och Trine Lundström, Regionförbundet i Kalmar län 
218 Intervju med Ulrika Joelsson och Trine Lundström, Regionförbundet i Kalmar län 
219 Intervju med Karin Alm-Chearnley, Länsstyrelsen i Kalmar län 
220 Intervju med Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland 
221 Intervju med Sten Olsson, Länsstyrelsen Östergötland 
222 Intervju med Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam 



 43

4 AVSLUTNING 
 
Kapitlet är tudelat. De slutsatser som dragits presenteras under 4.1, liksom 
prövningen av hypoteserna som ställdes upp i 1.7. Uppsatsen avslutas i enlighet med 
vad som sades i början med en normativ diskussion i kapitel 4.2, där förslag framförs 
om hur regionalpolitiken kan förbättras och förtydligas. 
 
 
4.1 Slutsatser och hypotesprövning 
 
Den första delen av syftet var att kartlägga vad regionerna gör internationellt. 
Analysen visar att den stora tyngdpunkten på arbetet ligger inom EU och med 
regioner i länder med geografisk närhet till de två undersökta regionerna, Kalmar och 
Östergötland. Kalmar uppvisar i dagsläget endast ett fall av verksamhet med ett 
område som inte är med i EU, samarbetet med ryska Kaliningrad. Östergötland 
uppvisar fler samarbeten av den typen, med regioner i Ryssland, Kina och Iran. 
Dock, samarbetet med Samararegionen i Ryssland – liksom för övrigt är fallet med 
Kalmars samarbete med Kaliningrad – har skett efter förfrågan av UD. Samarbetet 
med Iran är så pass nytt och verkar inte har formats klart ännu. Här har UD haft 
synpunkter på vilken typ av samarbete som kan godkännas, och även regionens 
företrädare ser problem. Återstår Kina, ett samarbete där flera av landets länsstyrelser 
har agerat nationella företrädare och samlat näringslivet från olika delar i riket och 
upprättat kontakter. Eftersom samarbetet fortgår efter ett decennium, bör det anses 
som lyckat och något som kommer Östergötland till gagn. Huruvida det är i linje 
med demokratiska värderingar att statens tjänstemän agerar ledhund och 
dörröppnare till det privata näringslivet, är en annan, för övrigt mycket viktig, 
diskussion. Forskningen – där såväl Jeffery som Hooghe och Marks menar att den 
internationella verksamhet som bedrivs inom EU är att anse som inrikespolitik -  
visar också att utrikespolitik inte är en korrekt benämning på den internationella 
verksamhet som bedrivs. Keatings forskning visar också på att Regeringskansliet 
uppför sig programenligt när de intar en något avvaktande och kontrollerande 
hållning. Den första hypotesen är bekräftad – den absolut övervägande delen av det 
internationella arbetet sker inom EU i form av gränsregionala arbeten, 
strukturfonder och vänorter. 
 
Utvärderingen visar på stora oklarheter om ansvar och vem som ska göra vad. För 
det internationella arbetet i synnerhet verkar det vara än värre ställt än vad 
forskningen visar är fallet med regionalpolitiken i sin allmänhet – här råder i princip 
en total avsaknad av styrning i såväl propositioner som i lagtext inom vilka gränser 
länsstyrelser och regionförbund ska hålla sig. Oklarheterna är tredelade. För det 
första är det oklart vem som har ansvar för vilket område. För det andra är det oklart 
hur långt regionerna kan gå i sin internationella verksamhet. Slutligen rör 
oklarheterna även frågan om representantskapet för regionen. I både Kalmar och 
Östergötland fanns en viss frustration över att landshövdingen fortfarande sågs som 
länets främste företrädare, och att den synen underblåstes av länsstyrelserna. I 
Kalmar verkade dock Regionförbundet ha flyttat fram positionerna mer än i 
Östergötland, där Östsam ”konkurrerar” mot en väldigt känd och medial 
landshövding. Som utvärderingen visat grundar sig otydligheterna i att det 
internationella arbetet istället vuxit fram i en spänning mellan de olika aktörerna. I 
den oreglerade spänningen har aktörerna definierat sitt eget internationella arbete, i 
mer eller mindre samförstånd med den andra regionala parten. Avsaknaden av 
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regleringar verkar komma från en ovilja att ta ett krafttag på området. 
Forskningsläget visar upp en entydig bild av centralistiska stater motarbetande av 
regionernas arbete på den internationella arenan. I Sverige sker det genom otydliga 
alternativt en total avsaknad av skrivningar. 
 
Det råder en tydlig skillnad i inställning mellan länsstyrelserna och regionförbunden 
när det kommer till behovet av styrning. Länsstyrelsen i Kalmar uttryckte en viss 
avsaknad av styrning, en avsaknad som efterfrågades än tydligare i Östergötland. 
Regionförbunden ställer sig totalt oförstående inför detta, antagligen grundat i en 
rädsla för att sådana begränsningar ska resultera i en inskränkning av det 
internationella arbetet.  
 
Den andra hypotesen måste därmed anses klarlagd, men däremot finns det vissa 
tveksamheter runt antagandet om det skett på grund av oklarheterna i styrningen. 
Från utvärderingen att döma, är antagandet korrekt men det finns utrymme för att 
även andra orsaker haft signifikant påverkan. Den tredje och sista hypotesen visar på 
oklarheter i styrningen från centralmakten, oklarheter som de regionala aktörerna 
dock har sökt klargöra på regional nivå för att kunna bedriva ett framgångsrikt 
arbete. Det kan exemplifieras med representationen. Från alla fyra aktörerna som 
omfattats av denna uppsats hävdas att representationen inte är ett problem, eftersom 
det alltid är sammanhanget som avgör. Styrning har sålunda saknats och lösningar 
har förhandlats fram regionalt. 
 
Evert Vedungs teori ställer i utvärderingsteori två frågor som en utvärdering bör 
besvara. Tyvärr ger en ”icke-fråga” som denna uppsats handlar om inget konkret 
svar på hans frågor. I forskningsläget presenterades mycket forskning med en MLG-
inriktning. Det är min övertygelse att om uppsatsen skrivits med en sådan teori, hade 
det antagligen inte kunnat visas vilken påverkan som historien haft. Denna ”icke-
fråga” hade då visats upp som ett rådande läge, utan att få fram förståelsen för 
frustrationen som har funnits – och som fortfarande finns – med bristen på 
reglering, engagemang och tillit till regionerna från statligt håll. Trots att vissa av 
Vedungs faktorer, delvis eller i sin helhet, avgränsats bort av olika skäl, visar 
utvärderingen tydligt att det är hos de regionala aktörerna den internationella 
verksamheten formats, en bild som antagligen inte förändrats mer än marginellt om 
teorin använts i sin helhet. Även om vald teori gjort det möjligt att visa var i 
processen regionernas internationella verksamhet formats, visar den inte på hur det 
hänt och på vilka faktorer som varit styrande. Det har heller inte varit uppsatsens 
syfte, men är ett område för framtida forskning. 
 
Det har funnits en avsaknad av styrning från Regeringskansliet, en avsaknad som 
verkar grunda sig i såväl en ovilja att ta tag i problemet men också i ett motstånd mot 
att regionerna skall få ett institutionellt svängrum på den internationella arenan. I 
linje med det ligger att utvärderingens första punkt uppvisar en statsmakt som i 
material och intervjuer påvisar med ord att förändringen är reell och allvarligt menad, 
men orden backas varken upp av ett enigt regeringskansli eller av förordningar och 
andra skrivelser. Utifrån den entydiga forskningsbilden, att staten är och inom 
överskådlig framtid kommer att förbli den viktigaste aktören i regionalpolitiken och 
speciellt så i centralistiska stater som Sverige, är inställningen hos Regering med 
tillhörande kansli svår att förstå. Frågan har också skickats mellan departementen. 
Första promemorian (2000)  kom från Finansdepartementet. De två följande (år 
2003 och 2004) kom från Utrikesdepartementet, och den senaste (2005) kom 
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återigen från Finansdepartementet. Detta visar också på en ovilja att strukturera upp 
verksamheten. 
 
Figur 2 (sid. 23) visade på hur oklarheter kan visa sig, och i den figuren behöver i 
min undersökning kompletteras med att infoga ”avsaknad av ord” på mellannivån. I 
förordningarna finns egentligen ingenting skrivet om gränsdragningar och vem som 
ska ta ett ansvar för det internationella arbetet eller för den delen representera 
regionen.  
 
De åtta personer som intervjuats påtalade också att det rådde en närmast total 
avsaknad av riktlinjer för detta arbete, både i förarbeten och i riktlinjer. Värt att 
påpeka är att trots att Kalmar legat flera år före Östergötland i processen med 
regionförbund, och varit ett (mycket utvärderat) försökslän, visar svaren i 
intervjuerna att de brottas med samma typer av otydlighet och att de tolkat den 
otydligheten, eller totala frånvaron av riktlinjer, som ett öppet mandat. Den 
otydligheten har dock för Östergötlands del inneburit mycket informella kontakter 
där båda parter verkar mycket nöjda med hur det dagliga arbetet framåtskrider. Till 
denna del av utvärderingen kan även läggas den tidigare forskningens entydiga bild 
av en centralstat som motarbetar regionernas internationella arbete, vilket i Sverige 
då verkar ske genom att inga riktlinjer ges. Hockings argumentation att 
legitimitetsproblemen för den internationella verksamheten på regional nivå 
misstänkliggörs på grund av ett centralistiskt synsätt, stämmer väl in även på den 
rådande situationen i Sverige. 
 
Det öppna mandatet som regionerna legitimerar sitt internationella arbete med, har 
varit utgångspunkten för att det arbetet definierats senare i processen, framför allt i 
implementeringen och hos adressaterna. Vedung menar att implementeringen blir 
bättre och legitimiteten ökar om de som berörs fått vara med och påverka. I detta fall 
har ingen legitimitet getts uppifrån, utan aktörerna har istället varit helt utlämnade till 
att definiera sitt eget internationella arbete. Från Länsstyrelsen Östergötland 
påtalades att tjänstemän på lägre nivåer inom UD idag anser att det internationella 
området inte är något för regionerna att syssla med, den omfattande och bitvis 
framgångsrika regionala aktiviteten till trots. När så UD, eller någon annan del av 
berört Regeringskansli, inte velat ta tag i detta tomrum, har regionerna själva skaffat 
sig nödvändig kompetens för att själva göra det arbete de anser nödvändigt för att 
främja den regionala utvecklingen. Den interna kompetensen som subnationella 
aktörer har, har de utvecklat och används nu externt – helt i linje med Jefferys 
forskning. 
 
Den internationella verksamhet som bedrivs är som visats mycket EU-fokuserad, 
med speciell fokus på Östersjöområdet, men framför allt Östergötlands arbete visar 
att ambitionerna finns för att sträcka sig längre än så. De projekt som Östergötland 
uppvisar handlar mer om utrikeshandelspolitik än om utrikespolitik. Det resulterar 
bland annat i att Brysselkontoren blir ifrågasatta. Vedungs ”gräddskummarteori” 
menar att klara och tydliga fall föredras av tjänstemän än de otydliga. De konkreta 
och tydliga näringslivsinriktade internationella verksamheten är  också då lättare att ta 
till sig och arbeta med och se effekter av, än den mer otydliga 
Brysselrepresentationen som handlar mer om att befinna sig på en plats och visa upp 
sig. De effekterna är inte mätbara och därför svårare att motivera kostnader för. 
Även i Kalmar län bestämmer sakfrågorna vad som görs, istället för att arbete för att 
påverka policys. Brysselkontorens potential för påverkan kommer antagligen inte att 



 46

komma till sin rätt förrän regionerna verkligen ges ett reellt och tydligt utrymme i 
propositioner, förordningar och dylikt, kombinerat med resurserna att verka i det 
utrymmet. Att det finns en vilja i regionerna är tydligt i undersökningen. Med statens 
avgörande inflytande för regionernas framtid i dess roll som ´gate-keeper´ behövs en 
ökad vilja att diskutera frågorna. Det är först då regionerna verkligen kommer att 
kunna ”lyfta” från sakfrågorna, och få ett avgörande inflytande över sin egen 
regionala utveckling.  
 
Det råder delade meningar om den internationella verksamheten redovisas. Med 
tanke på hur regionerna argumenterat för sin sak, vore det förvånande om de 
”kamouflerade” sina aktiviteter. En väl utbyggd internationell verksamhet är 
exempelvis attraktivt när man ska anställa. Vedungs adressatfaktor tog också upp 
eldsjälarnas påverkan, en påverkan som är reell för att inte säga avgörande, men som 
det emellertid finns problem med. I dagsläget förefaller Östergötlands regionala 
arbete gällande internationella frågor fungera bättre än Kalmars, trots att man i 
Kalmar har en tydligare uppdelning. Anledningen som framfördes från samtliga 
intervjuade i Östergötland var att personkemin stämmer och att rätt folk har funnit 
på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta gör också att Östergötland är mycket mer 
ömtåligt än Kalmar den dag personkemin inte stämmer, då de eldsjälar och kuggar i 
systemet som hittills gjort den stora skillnaden har gått vidare till andra arbeten.  
 
Marknaden, näringslivet, har i stor grad format regionernas internationella  arbete. I 
Östergötland har den rollen varit tämligen offensiv i Kinaresor och 
ambassadörsbesök. I Kalmar ökade nedläggningarna legitimiteten för 
regionförbundets verksamhet. Här kanske också skillnaden i det internationella 
arbetet antyds; i den fjärde storstadsregionen ”är outputen hög” (för att citera Björn 
Eriksson) och blicken har höjts bortanför EU:s gränser, medan det i Kalmar mer 
handlat om att rädda regionen undan effekterna av stora nedläggningar, och därför 
har arbetet blivit mer lokalt inriktat. Detta är också ett tydligt exempel på 
omöjligheten att ha konforma regler som är alltför långtgående och kontrollerande 
för allt regionalt arbete.   
 
Till syvende och sidst gäller det ändå hur den internationella verksamheten 
kontrolleras och utvärderas. Idag görs inte detta alls, vilket antagligen har sin 
förklaring i att man från centralt håll inte har en aning om vad som skall utvärderas 
eftersom inga riktlinjer och mål finns. De interna utvärderingar som görs vid 
Länsstyrelsen Östergötland håller knappast för närmare extern granskning, och 
Östsams internationella verksamhet är totalintegrerad med all annan verksamhet och 
därför svår att utvärdera effekterna av. Från båda aktörerna i Kalmar gavs svaret att 
inget konkret utvärderingsmaterial finns att ta del av, vilket rimligtvis måste göra det i 
det närmaste omöjligt för såväl Länsstyrelsen i Kalmar län som Regionförbundet i 
Kalmar att mäta effekter av olika projekt. Detta är ett problem som gäller för hela 
regionalpolitiken – den utvärderas i sina delar men aldrig som en helhet. Det är heller 
inte så att regionerna är fientligt inställda till externa utvärderingar – exempelvis har 
Östergötland som visats efterfrågat sådana tidigare. Regionernas internationella 
verksamhet är grundläggande för deras utvecklingsarbete – oavsett aktör. En sådan 
hörnpelare ska kanske kontrolleras i någon utsträckning. Den ska dock definitivt 
utvärderas. Klart är dock att problematiken som visats i denna undersökning ligger 
väl i linje med vad forskningen påvisat i andra delar av Europa, en slutsats som också 
ger stora möjligheter för statsmakt och regioner att ta del av erfarenheter vid 
liknande situationer i övriga Europa.  
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4.2 I en bättre värld… 
 
Den internationella verksamheten utvärderas idag inte av någon extern aktör, vilket 
är ett problem utifrån aspekter såsom ansvar, demokrati och insyn. Evert Vedung 
diskuterar när utvärderingar ska göras, och att de kan ställa till med mer problem än 
nytta om de används fel. Det är en risk med att utvärdera en del av regionalpolitiken 
och kommer ytterligare att spä på de regionala aktörernas frustration med att ingen 
ser till helheten. Därför föreslås följande lösning, en lösning som här skissas på i 
stora drag: 
 
Börja med att ta bort alla regionala utvecklingsfrågor från länsstyrelsen. De är statens 
representant på regional nivå och bör arbeta med just att vara statens representant, 
inte med att vara regional utvecklare. För sedan över alla utvecklingsfrågor till 
regionförbunden med motsvarande resurser. Regionförbunden ska sedan skriva sina 
egna ”regleringsbrev” där de visar vad de skall göra, hur de ska göra det och vad det 
är tänkt att kosta. Detta skall sedan godkännas av Regeringskansliet, alternativt någon 
statlig myndighet som får denna uppgift på sitt bord. När den i regleringsbrevet 
angivna tidsperioden går ut, ligger den överenskommelsen till grund för 
uppföljningar och utvärderingar som görs av respektive länsstyrelse. 
 
Regionerna har unika utgångspunkter för sitt arbete eftersom behoven är unika, 
något som inte minst visas av skillnaderna mellan Östergötland och Kalmar. Det är 
utifrån det läget som regionförbunden författar regleringsbreven, eftersom de ska 
veta vad som behövs i just deras region. Regeringskansliet varken har, eller ska ha, 
samma kompetens i att avgöra det behovet. För att målen med det regionala arbetet 
inte ska gå emot nationalstatens mål, behöver de godkännas, exempelvis av 
Regeringskansliet som idag utfärdar regleringsbreven till länsstyrelserna. Idag ser 
ingen aktör till helheten i regionalpolitiken, något som kan avhjälpas med detta 
upplägg.  
 
Länsstyrelserna kommer att fungera som utvärderare och uppföljare av respektive 
regionförbund. Det är viktigt att den verksamheten sker så nära regionförbundet 
som möjligt av folk som har möjlighet att se och förstå regionens unika behov. 
Länsstyrelsens nya roll som uppföljare och utvärderare ger också staten möjlighet till 
samordning och lika behandling av olika regioner. Eftersom de regionala tillväxtavtal 
som ingåtts också ska vara lärande, kan utvärderingarna och uppföljningarna hos 
länsstyrelseorganisationen bli en stor källa till att regioner lär av varandra, olika 
arbetsuppgifter till trots. Ett förslag kan då vara att utse en generaldirektör för 
myndigheten Länsstyrelsen, i syfte att effektivisera och harmonisera verksamheten.223 
 
I förlängningen betyder det att den valde ordföranden i 
regionförbundet/regionparlamentet kommer att bli regionens självklare företrädare. 
Landshövdingen, som regionens högste statlige representant, måste på ett klarare sätt 
separeras från den rollen.  
 
Det här ger plats för den ”relativiserade utrikespolitik” som Jerneck och Gidlund 
pratar om, där UD pratar med (mäktigare) regionförbund med ett tydligt och ensamt 
ansvar för regionens utveckling. Regionerna deltar då i samtal om frågor inom och 
utanför rikets gränser, kontinuerliga samtal som förhoppningsvis resulterar i att den 
                                                 
223 I SOU 1998:168 tas upp frågan om landshövdingarnas vara eller icke vara. Den skrevs av Peter 
Ehn på Finansdepartementets länsstyrelseenhet och bygger på 16 intervjuade landshövdingar. 
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centrala utrikespolitiken tar mer hänsyn till respektive gränsregions unika situation, 
samtidigt som regionerna får ökad kunskap om och harmoniseras med 
centralmaktens utrikespolitik. Detta var även ett av de råd som Aldecoa föreslår till 
den nationella nivån. Dessa samtal, eller konsultationer, kan också föra med sig en 
ökad respekt och förståelse för parternas olika arbete – helt i linje med Aldecoas 
tredje förslag. 
 
Idag är näringslivet en stor del av de undersökta regionförbundens vardag, och de 
påverkar innehållet i den förda politiken. Detta är en utveckling på gott och ont. Om 
regionförbunden får möjlighet att skriva sina egna regleringsbrev spelar det 
egentligen ingen roll hur många och vilka aktörer som ingår – redovisningen är 
offentlig och ska godkännas av högre instans, enligt rådande demokratiska syn på 
öppenhet och transparens, utan att för den skull vara byråkratiskt krångel som leder 
till att innovativitet och kreativitet motarbetas. I en bättre värld behöver regionerna 
en Regering och ett Regeringskansli som tydliggör ansvar och ramar, utan att för den 
skull avsevärt minska manöverutrymmet. Delar av den senaste promemorian tyder 
på att det är en lång väg dit. 
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BILAGA - INTERVJUFRÅGOR 
 
Introduktion 

U1. Hur länge har du jobbat med detta? 
U2. Vad gör du under en dag? 
U3. Har ni haft några eldsjälar här, sådana som dragit igång verksamheten 
internationellt… 

 
Beskrivning av verksamhet 

1. Vad gör ni internationellt? Organisationsform (vänort, nätverk)?  
2. Vad gör Länsstyrelsen/regionförbundet? (ställs som ”vad vet ni om varandra”-fråga) 
3. Informerar ni regeringen om vad ni gör? I så fall, löpande eller vid förfrågan? 

 
Gränser och redovisning 

4. Jag har fått för mig – fel eller rätt – att skrivningarna vad gäller det internationella 
har varit icke-existerande alt. otydliga. Vad anser ni? Vad har ni för gränser/fått för 
styrning när det gäller internationellt arbete – från regeringshåll?  

5. Har ni definierat ert internationella arbete själva?  
6. Bedriver ni allt internationellt samarbete, oavsett om det är inom eller utom EU på 

samma sätt? Spelar så att säga EU-pengarna någon roll för tillvägagångssättet?  
7. Är det ni bedriver att anse som klassisk utrikespolitik (definition)?  
8. Ska regionerna bedriva regional utrikespolitik? Hur tänker du/ni? Hur långt kan ni 

gå? 
9. Vad önskar du/ni av UD/Regeringen i form av styrning för internationellt arbete? 

Har ni framfört detta till regeringen? 
10. Är ansvarsfördelningen helt klar i dessa frågor hos er? Varför (inte)? Hur? 
11. Redovisar ni ert internationella arbete utförligt till regeringen? Skulle ni ha någon 

anledning att (inte) göra det? 
12. Hur är arbetet med/mot myndigheter, exempelvis NUTEK? Finns det motstridiga 

viljor/krav från olika myndigheter? Hur gör ni då? 
 
Kontrollen 

13. Hur fungerar kontrollapparaten? Vem följer upp/utvärderar vem? Vad jag också 
undrar är om det inte är lätt att man känner varandra för väl, och man blir satt i 
”händerna” på den som ska granskas…alla vill ju ändock regionens bästa? 

14. Massmedia: hur har de bevakat regionpolitiken här? Vilken typ av bevakning? Har 
detta lett till kritik/legitimitet för er del?  

 
Representationen 

15. Vem representerar regionen i dess internationella arbete? Hur har ni resonerat? 
Problematik? Önskemål? 

 
Andra sidan 

16. Får ni några funderingar om representation/subnationalitet etc från era utrikes 
partners? Tycker de att det verkar rörigt, oklart, solklart? Vill de att ni tar med er 
statlig representant/att mötet sker på ”samma nivå”?  

 
Slutligen… 

17. Något du vill ta upp i sammanhanget? Något jag missat eller som du vill lägga 
till/dra ifrån? 

 
 
 
 


