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Inledning 
I detta första kapitel beskrivs en kort bakgrund till det område som 

uppsatsen berör. Därefter följer en presentation av uppsatsens syfte, de 

frågeställningar som kommer att beröras, vilket material som har använts 

och hur uppsatsen är upplagd. 

Bakgrund 
I början av 1990-talet ställdes de svenska kommunerna inför en ny omvälvande 
situation, i och med den svenska ansökan om medlemskap i den Europeiska 
Gemenskapen. Det svenska EU-medlemskapet har inneburit förändringar av 
ansvarsfördelningen för kommuner och landsting inom olika områden. EU har 
också öppnat upp för kommuner och lansting att agera på den internationella 
spelplanen. Medlemskapet har också inneburit att kommunernas beroende av 
nationalstaten har minskat i och med möjligheterna att söka finansiella medel från 
EU:s strukturfonder. 

Som en följd av detta kom flera svenska kommuner att agera och mobilisera 
sig inom EU-området, etableringar av svenska kommunala representationskontor i 
Bryssel är ett exempel. I denna uppsats kommer jag bland annat att studera hur 
klara målsättningarna var med kommunernas etableringar av EU-kontor och hur 
hög medvetenhet som fanns. 

Problemformulering och syfte 
Under våren 1995 fattade två östgötska kommuner, Norrköpings och Linköpings 
kommun, beslut om att inrätta ett gemensamt EU-kontor i Bryssel. Verksamheten 
skulle drivas på försök i tre år, men det skulle finnas möjlighet att lägga ner den om 
utvärdering visar att verksamheten inte motsvarade förväntningarna.1 Enligt 
beslutet skulle kontoret utvärderas efter två år. Utvärderingen skulle vara 
vägledande i huvudmannakommunernas beslut om verksamheten skulle komma att 
bli en permanent del av den kommunala verksamheten eller avvecklas.2  

Inom statsvetenskapen är just implementeringsstudier ett av många olika 
forskningsområden. Idag är det vanligt att studera implementeringsprocessen som 
en del av den större policyprocessen, i vilken även beslutsprocessen, utvärdering 
och återkoppling ingår.3 Jag kommer dock att fokusera på implementeringen och 
inte på beslutsprocessen. Det övergripande syftet med uppsatsen preciseras nedan. 

                                                 
1 Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 

2 Linköpings kommun, Ks § 424, Dnr 98.0170, www.linkoping.se, 990910 

3 Sannerstedt. A, (1993), ”Implementering- hur politiska beslut genomförs i praktiken”, i Rothstein. B, Politik som 

organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, s 12ff 
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Syfte 

Denna uppsats syftar till att studera implementeringen av Norrköpings och 
Linköpings kommuns beslut att inrätta ett gemensamt representationskontor i 
Bryssel.4 

Utgångspunkter för uppsatsen är följande frågeställningar: 
1. På vilken nivå, politisk- eller på förvaltningsnivå, initierades frågan om att 

etablera ett regionkontor i Bryssel? 
2. Hur klara målsättningar och hur hög av medvetenhet har beslutsfattarna haft? 
3. Vilken karaktär har implementeringsprocessen haft, top down eller bottom-up? 
4. Hur har relationen mellan beslutsfattare och verkställare sett ut i 

implementeringsprocessen? 
5. Vilken roll samt vilken grad av handlingsutrymme har förvaltningen haft i 

implementeringsprocessen? 

Metod och material 
För att få svar på mina frågor kring implementeringsprocessen har jag dels gått 
igenom kommunala handlingar, så som verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser för Brysselkontoret samt diverse internt arbetsmaterial, dels 
genomfört djupintervjuer med ett antal kommunala tjänstemän samt tjänstemän 
från offentliga organisationer, dels gjort litteraturstudier. 

Det empiriska materialet i uppsatsen baseras på en kvalitativ intervjustudie 
som jag genomförde i samband med en utvärdering av Brysselkontoret East 
Sweden på uppdrag av Norrköpings och Linköpings kommuner våren 1998.5 Från 
huvudmannakommunerna intervjuades 6 tjänstemän som alla hade strategiska 
positioner, inkluderat den tjänsteman som är positionerad nere i Bryssel och som är 
verksamhetsansvarig för Brysselkontoret. Utöver dessa intervjuades tjänsteman 
från samtliga kommuner och offentliga organisationer som köpte tjänster från 
Brysselkontoret, under den aktuella period som utvärderingen gällde (år 
1996/1997). Tjänstemännen som intervjuades kommer från Åtvidaberg, Motala, 
Mölby, Valdemarsvik. Boxholm, Finspång, Kinda och Ödeshög kommun samt från 
Landstinget och Länsstyrelsen i Östergötland. Sammanlagt genomförde intervjuer 
med 16 tjänstemän. 

Jag är medveten om att såväl intervjuaren som miljön kan påverka 
respondenterna och såväl resultatet. Intervjuerna har genomförts på plats i 
respektive kommun. Men undantag för intervjun med den tjänsteman som är 
positionerad i Bryssel som ägde rum i Linköping. Intervjuerna har i genomsnitt 
tagit mellan 1,5-2 timmar. Av finansiella skäl har det ej varit möjligt för mig att 
genomföra en fältstudie av kontoret på plats i Bryssel. 

Disposition 
Denna uppsats består av åtta olika kapitel. Ett genomgående drag är att varje 
kapitel inleds med en ingress. Kapitel fem och sex, som är mer omfattande, 
avslutas även med en sammanfattande diskussion. Uppsatsen inleds med en 
bakgrundsbeskrivning av ämnet och en precisering av såväl syfte som 
frågeställningar. Därefter följer en beskrivning av den teoretiska ramen i uppsatsen. 

                                                 
4 Uppsatsen avgränsas tidsmässigt från år 1996 till och med år 1997. Vissa aspekter som rör tiden efter år 1997 

kommer dock att beröras. 

5 Se Melin. M, (1998), ”Utvärdering av East Sweden Brysselkontoret”, Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
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Den empiriska delen utgörs av kapitel 3-6. Som i stora drag beskriver hur 
processen har sett ut på förvaltningsnivå från initiering till implementering av 
Brysselkontoret. I det sista kapitlet binder jag samman empiri med teori och 
avslutar med några reflektioner kring själva mottagandet av den utvärdering som 
jag gjorde på uppdrag av Norrköpings och Linköpings kommuner. 

Teori 
I detta kapitel sätter jag först och främst fingret på innebörden i begreppet 

policyprocess. Därefter reds skillnaderna ut mellan olika typer av teorier. I 

den senare hälften av kapitlet presenteras ett antal modeller/teorier som 

bygger på rationellt beslutsfattande, som är den teoretiska ramen i 

uppsatsen. 

Policyprocessens innebörd 
Policyprocessen är den process i vilken den offentliga politiken bedrivs. I denna 
uppsats studeras framförallt implementeringsprocessen. Inom det 
statsvetenskapliga fältet är det dock vanligt att fokus ligger på själva 
beslutsfattande. Båda implementering och beslutfattande kan inordnas i en den 
övergripande policyprocessen. Det finns olika sätt att definiera policyprocessen. 
Ofta beskriva policyprocessen med fem följande faser:6 
1. Initiering 
2. Beredning 
3. Beslutsfattande 
4. Implementering 
5. Efterkontroll 

Den inledande fasen i policyprocessen innebär att någon tar upp en fråga till 
behandling. Beredningsfasen innebär insamling och sammanställning av 
information som ett underlag åt beslutsfattarna. Själva beslutsfattandet innebär att 
de folkvalda politikerna beslutar vilken åtgärd som ska vidtas eller inte vidtas. 
Implementering innebär genomförandet av ett formellt beslut och pågår tills 
beslutet är omsatt i praktisk handling. Efterkontroll eller utvärdering innebär en 
efterhandsbedömning av hur ändamålsenligt beslutet har varit och en värdering av 
effekterna av implementeringen.7 

Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att bereda och implementera de 
beslut som de folkvalda politikerna fattar. Enligt Lundquist intar förvaltningen i 
praktiken inte en passiv roll där de avvaktar direktiv från politiker. Tjänstemän 
medverkar istället på olika sätt i hela policyprocessen, vilket gör att det kan vara 
svårt att skilja på de olika faserna. Vid initieringsfasen svarar förvaltningen för 
formulering av idéer. De utformar förslag vid beredningsfasen. Förvaltningen 
ansvarar även för implementeringen av beslut och framlägger utvärderingar och 
rapporter vid efterkontrollen.8 Svårigheterna att göra en klar åtskillnad mellan just 
beslutsprocessen och implementeringsprocessen har beskrivits av bl.a. Anders 
Sannerstedt. Enligt honom är det möjligt att de tjänstemän som är ansvariga för 

                                                 
6 Lundquist. L, (1992), Förvaltning, stat och samhälle, s 12 

7 Premfors. R, (1989), Policyanalys, s 120-135 

8 Lundquist. L (1992), a.a., s 163 
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implementeringen av en policy också har deltagit i utformandet av beslutet. Det 
kan t.o.m. vara så att det är tjänstemännen själva som är initiativtagarna bakom det 
beslut som de ska vara med att verkställa.9 

Olika typer av aktörer, t.ex. förvaltningen, politiska partier, 
intresseorganisationer, massmedia, kan påverka policyprocessens faser. Frågan är 
om det finns några normer som reglerar hur processen bör gå till. Inom 
demokratiteorier ställs det krav på att de aktiviteter som leder till beslutsfattande, 
initiering och beredning, ska vara öppna. Medborgare ska ges möjlighet att ta 
ställning till de alternativ som föreligger. Besluten i policyprocessen ska fattas av 
majoriteten av de folkvalda politikerna. Kompromisslösningar och hänsyn till 
minoriteter anses som viktigt vid beslutsfattandet. De aktiviteter som är resultatet 
av beslutsfattandet, implementering och efterkontroll, bör leda till att beslutet 
verkligen realiseras och önskade effekter faktiskt uppnås. 

Figur 1 Policyprocessens olika stadier och förvaltningens huvudsakliga 
uppgifter 

 

 
INITIERING   BESLUTS-  EFTER- 

FATTANDE  KONTROLL 
 

 

Källa: Lundquist. L, (1992), a.a., s 13 

Olika teorityper 
Det finns olika modeller och teorier som har ambitionen att beskriva och analysera 
hela policyprocessen, från det att ett beslut initieras till att beslutet utvärderas. I 
praktiken kan det vara svårt att förklara hela processen med en och samma teori 
och/eller att ständigt använda samma teori vid policyanalys av skilda 
beslutssituationer. Det vill säga att en teori eller de teorier som stämmer in på 
processen kring Brysselkontoret behöver inte nödvändigtvis kunna tillämpas på 
andra beslutsprocesser inom huvudmannakommunerna. Det är följaktligen 
nödvändigt att beskriva olika teorier. 

Utöver det som har diskuterats ovan finns det också andra aspekter som bör 
vägas in. Man kan skilja på två typer av teorier: realistiska och heuristiska teorier. 
Realistiska teorier syftar till att avbilda verkligheten, medan heuristiska teorier är 
ett analysredskap.10 Heuristiska teorier är inte realistiska utan endast användbara 
för analys på ett teoretiskt plan. Ytterligare ett perspektiv på valet av teori är typen 
av beslutssituation som ska studeras. Lundquist menar att förvaltningsforskare 
brukar studera sex olika beslutssituationer.11 Han har sammanställt dessa 
beslutssituationer i en figur och identifierat teoretiska modeller som kan tillämpas 
vid de olika förhållandena. Dessa beslutssituationer skall här beskrivs mer 
ingående, men först är det nödvändigt att presentera Lundquist modell.  

                                                 
9 Sannerstedt. A, (1993), ”Implementering- hur politiska beslut genomförs i praktiken”, s 21f i Rothstein. B, 

Nätverksperspektivet ett sätt att betrakta implementering 

10 Lundquist. L (1992), a.a., s 22 
11 Ibid, s 21 ff 

BERED- 

NING 
IMPLE-

MENTE- 

RING 
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Hans modell består av två olika dimensioner, dels medvetenhetsgrad hos 
aktören dels aktörstyp. Aktören kan vara en individ eller ett kollektiv. Det bör 
förtydligas att kollektivt beslutsfattande kan gälla situationer där en enskild individ 
fattar beslut, men inom ramen för ett kollektiv, till exempel en tjänsteman som 
fattar ett beslut inom en organisation. De tre medvetenhetsnivåerna i modellen är: 
medveten kalkylering, rutiner och omedvetenhet.12 

Figur 2  Sex olika typer av beslutssituationer 

 
Aktörstyp 

Individ  Kollektiv 
 
 

Medveten 
kalkylering 

 
Medveten- Rutiner 
hetsgrad 
 

Omedvet- 
enhet 

 

Källa: Lundquist. L, (1992), a.a., s 168 

Medveten kalkylering 

Den första analysnivån utgörs av högt medvetna beslut fattade av kalkylerande 
individer eller kollektiv. På individnivå återfinner vi rationalistisk teoribildning 
med modellen ”Den ekonomiska människan” och teorin om Bounded rationality 
med modellen ”Den administrativa människan” (se ruta 1). Lundquist menar att det 
saknas formaliserade modeller där kalkylerande kollektiva beslut (se ruta 2). 

Rutinmässiga beslut 

I den andra analysnivå är traditioner, normer och andra rutiner rättesnöre vid 
beslutsfattande. Det finns inga  renodlade modeller som analyserar rutinmässiga 
beslut på kollektiv nivå (se ruta 4). Samma sak gäller på individnivå, däremot 
befinner sig Inkrementalistisk teoribildning i gränslandet mellan högt medvetna 
och rutinmässiga beslut (se ruta med mönster). 

Omedvetna beslut 

I den tredje och sista analysnivån fattas beslut omedvetet och kan bero på slumpen. 
Det saknas exempel på modeller som är individrelaterade (se ruta 5), däremot 
menar Lundquist att Garbage Can-modellen eller soptunnemodellen är ett exempel 
en strikt kollektivistisk modell för beslutsfattande(se ruta 6). I denna modell möts 
lösningar och problem "slumpmässigt" när det finns möjligheter till beslut.  

                                                 
12 Ibid, s 167 ff 

1 2 

3 4 

5 6 
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Implementeringsforskning 
Implementeringsforskare studeras hur politiska beslut verkställs. Inom detta fält 
dominerar det rationalistiska synsättet, enligt Bo Rothstein. Huvudregeln är att ett 
beslut ska genomföras i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. I denna värld är 
det politikernas som styr och förvaltningen som verkställer besluten. Målen ska 
dessutom vara precisa och effekterna av åtgärderna ska vara möjliga att förutse på 
förhand.13 

Top-down och bottom-up 

De två vanligaste forskningsmetoderna eller sätten att redovisa 
undersökningsresultaten på inom implementeringsforskningen är top-down och 
bottom-up perspektivet. Den avgörande skillnaden mellan dessa båda perspektiv är 
synen på styrningen. 

I top-down eller uppifrån och ned- perspektivet tas utgångspunkten i 
forskningen i utformningen av det politiska beslutet. Sedan följer en hierarkisk 
styrningskedja uppifrån och nedåt i beslutsprocessen. Ju längre ner i beslutskedjan 
desto mer exakta blir riktlinjerna för genomförandet av beslutet. Det andra 
perspektivet, bottom-up eller nedifrån och upp- perspektivet tar istället 
utgångspunkten i tillämparnas handlande. Implementeringen utformas i mötet 
mellan lärare och elev, mellan läkaren och patienten etc. Till skillnad mot det förra 
perspektivet menar teoretiker inom detta perspektiv att beslutsfattarnas intentioner 
är relativt ointressanta för utfallet av implementeringen. Det är andra faktorer som 
påverkar utfallet, så som den omgivande miljön eller organisationen.14 

Rationalistisk teoribildning 
Tidigare nämndes att den rationalistiska teoribildningen har varit dominerande 
inom studiet av implementeringsprocessen. Här följer en redovisning av ett antal 
modeller/teorier som bygger på rationellt beslutsfattande, men i varierande grad. 
Dessa är Rationalistisk teori och dess motpol Inkrementalistisk teori samt de tre 
mellanliggande teorierna:  Bounded Rationality, Normative Optimum och Mixed 
Scanning. 

I figuren nedan åskådliggörs de beslutsmodeller som har beskrivits i kapitlet. 

Figur 3 Olika typer av rationella och inkrementella beslutsmodeller 

 
 
 

Bounded Normative Mixed 
Rationality Optimum Scanning 

 
 

Källa: Egen framställning 

                                                 
13 Rothstein. B, (1996), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, s 80 ff 
14 Sannerstedt. A, (1993), s 18 ff 
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Rationell teori 

Den rationalistiska modellen förknippas ofta med Herbert Simon, nobelpristagare i 
Ekonomi. Simon har spelat en central roll i det rationalistiska synsättet på 
beslutsfattande, bland annat med verket ”Administrative Behaviour” från 1957. 
Rationalitetsansatsen försöker att förklara individers beteende utifrån antagandet 
om rationellt handlande. Lane och Stenlund beskriver att ordet förklaring tillskrivs 
en speciell betydelse inom den rationella teoribildningen. Ordet förklaring innebär 
”(…) att härleda entydigt hur en aktör skall handla, dvs välja ett bestämt 
handlingsalternativ och inte ett annat vilket som helst.”15 

Rationellt beslutsfattande bygger på ett antal olika grundvalar:16 
• Antagandet om fullständig information 
• Individer har givna önskemål 
• Människan nyttomaximerar 
• Olika handlingsalternativ kan tillskivas ett nyttovärde och jämföras 

Rationellt beslutsfattande förutsätter att det finns en distinktion mellan mål och 
medel och att målen klart specificeras och tillgängliga medel identifieras . Det 
innebär att beslutsfattaren måste göra en omfattande och systematisk analys av alla 
tänkbara alternativ som finns och dess resultat. Enligt den rationella ansatsen ska 
valet av alternativ baseras på fakta och inte värderingar. För att kunna rangordnas 
handlingsalternativen utifrån dess nyttovärde. Beslutsfattaren väljer sålunda det 
alternativ som maximerar nyttan.17  

Inkrementalisten Lindblom ger ett exempel på hur rationalistisk beslutsprocess 
skulle kunna se ut. Antag att vi har en tjänsteman som agerar strikt rationellt. Om 
tjänstemannen har i uppgift att formulera en inflationsdämpande policy skulle han 
inleda med att räkna upp olika viktiga variabler: t.ex. full sysselsättning, skäliga 
företagsvinster, beskydd av småskaligt sparande, undvika börskrascher. De möjliga 
policyutfallen kan därefter rangordnas med avseende på hur effektiva de är att 
uppfylla både kravet på låg inflation och de olika variabler som har beskrivits ovan. 
Innan det är möjligt att peka ut olika policyalternativ måste tjänstemannen göra en 
omfattande beräkning av hur samhället värderar nyttan av variablerna och beräkna 
hur stor mängd av en variabel som motsvarar en viss mängd av en annan variabel. 
Efter detta kan de olika handlingsalternativen urskildas. Till sist jämför 
tjänstemannen de olika valmöjligheterna för att kunna bestämma det alternativ som 
maximerar nyttan.18 

Inkrementalistisk teori 

Inkrementalismen förknippas främst med Charles E Lindblom. Andra framträdande 
inkrementalistiska teoretiker är Dahl och Wildavsky. Tillsammans med Dahl skrev 
Lindblom år 1953 ett omfattande verk om paradigmet. Ett annat viktigt och omtalat 
bidrag är Lindbloms artikel ”The Science of Muddling Through”, från år 1959. I 
denna artikel utvecklar han modellen Successice Limited Copmarision också kallad 
grenmetoden.19 

                                                 
15 Lane. J-E, Stenlund. H, (1989), a.a., inledningen i kapitel 1 (inget sidnummer) 
16 Gilje. N, Grimen. H, (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s 248 ff. 

17 Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 80 och Gilje. N, Grimen. H, (1992), a.a., s 248 ff 

18 Lindblom. C. E, (1995), ”The ‘Science’ of Muddling Through, s 113 i Theodoulou. S. Z, Cahn. M. A, [edt], 

Public Policy. The Essential Readings 

19 Hill. M, [edt] (1997), The Policy Process. A reader, s 175f 
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Grenmetoden 

Den inkrementalistiska grenmetoden utgörs i princip av fem delar: ”analysen av 
befintliga mål/medel sker parallellt med analysen av själva policyn”, ”mål och 
medel är sammanlänkade”, ”stegvisa beslut och Muddling Through”, ”begränsad 
analys och marginallistiskt beslutsfattande” och ”låg teoretisk tillit”. Här följer en 
beskrivning av dessa: 

(a) Analysen av befintliga mål/medel sker parallellt med analysen av själva 
policyn: 

Utgångspunkten i grenmetoden är att det är omöjligt i praktiken att först identifiera 
och värdera alla möjliga variabler och därefter rangordna dessa och slutligen 
identifiera en policy som motsvarar målen. Inkrementalismen utgår således från att 
de olika handlingsalternativ som finns analyseras samtidigt som analysen av själva 
policyn. 

(b) Mål och medel sammanlänkad: 

I grenmetoden är mål och medel inte klart åtskilda. Detta gör att det blir relativt 
ointressant att studera vilka variabler som är mål och vad som kan karaktäriseras 
som medel. Ibland kan beslutsfattare först välja ett mål utifrån de medel som finns 
tillgängliga. Det kan lika gärna vara tvärtom och under andra omständigheter väljs 
målen samtidigt som medlen. Det är också möjligt att målen inte är bestämda i 
förväg utan identifieras efter hand.20 Detta är en stor skillnad mot rationalismen där 
det är viktigt att dra en skarp gräns mellan mål och medel. 

(c) Stegvisa beslut och Muddling Through: 

Den politiska miljön är i praktiken mycket komplex. Beslutsfattare behöver ta 
hänsyn till flera aktörer i sin omgivning såväl inom organisationen som utanför, till 
exempel till journalister, medborgare och olika särintressen. Muddling through är 
en viktig beståndsdel inom Inkrementalismen och innebär att förändringar kan 
smygas in i systemet utan att det skapas uppståndelse. Aktörerna inom 
beslutsprocessen liksom ”trasslar sig igenom” ett antal moment i 
beslutsprocessen.21 Enligt Inkrementalismen bygger beslut på existerande 
positioner och fattas inkrementellt, det vill säga genom små stegvisa förändringar. 
Lindblom menar att detta leder bara till marginella förändringar medan stora 
policyförändringar eller omdebatterade förslag inte bara lätt kan dra ut på tiden 
utan också är svåra att förutsäga och att upphäva. I den inkrementella modellen 
väljer därför aktörerna den policy som de kan enas kring.22 Konsensuslösningar är 
inte bara ett tecken på en bra policy utan konsensus anses dessutom vara viktigare 
än innehållet i beslutet.23 Lindblom beskiver inkrementell politik som ett effektivt 
sätt att få samstämmighet och att lösa konflikter. 

 

(d) Begränsad analys och marginallistiskt beslutsfattande: 

En inkrementell policyanalys kan aldrig bli fullständig eftersom alla alternativ inte 
studeras och därmed inte alla möjliga effekter. Ett grundläggande antagande inom 
paradigmet är dessutom att beslut endast kan fattas utifrån den information och de 
teorier som finns tillgängliga för stunden. Beslutsfattare kan således inte göra en 

                                                 
20 Lundquist. L (1992), a.a., s 170ff 

21 Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 184 

22 Lindblom. C. E, (1995),a.a., 113-127 

23 Lundquist. L (1992), a.a., s 170ff 
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omfattande analys och effektuppskattning av alla tänkbara handlingslinjer. Enligt 
Lindblom är det endast nödvändigt att analysera de variabler som skiljer sig åt 
mellan olika handlingslinjer.  

För att förtydliga detta ger Lindblom följande exempel: Antag att en 
tjänsteman ställs inför två olika förslag, X och Y. Dessa båda handlingslinjer 
genererar sju olika värden eller effekter (a)-(g). Antag också att båda utlovar 
samma grad av måluppfyllelse av målen a, b, c, d, och e. Skillnaden är däremot att 
alternativ X ger något mer av f än vad Y gör, medan Y genererar något mer av g än 
vad X gör. Tjänstemannen behöver således inte fullständig information om 
samtliga effekter (a till g), utan behöver endast analysera de två alternativ som 
skiljer sig åt mellan X strategin och Y strategin.24 

Detta gör att beslutsfattare endast kan välja en policy som skiljer sig marginellt 
från varandra, eftersom effekterna är okända eller osäkra. Det blir därför riskabelt 
att fatta ett beslut som innebär omfattande åtgärder. Inkrementalismen menar till 
och med att det är eftersträvansvärt med ett marginallistiskt beslutsfattande för att 
inte skapa låsta positioner i framtiden.25 Lindblom menar att ju mindre ett beslut är 
desto lättare är det att bryta upp det om det visar sig vara felaktigt. 
Inkrementalismen sätter således ett likhetstecken mellan å ena sidan inkrementella 
förändringar och små effekter och å andra sidan stora beslut och radikala samt 
oåterkalliga förändringar.26 Denna begränsade analys och marginallistiska 
beslutsfattande är en avsevärd skillnad mot den omfattande analys som 
rationalismen förutsätter. Inkrementalismen utgår följaktligen från att beslutsfattare 
endast kan skapa besluts som är tillfredställande, tillskillnad mot den rationalistiska 
teoribildningen som bygger på nyttomaximerande beslut.27 

(e) Låg teoretisk tillit: 

Paradigmet utgår från en låg grad av teoretisk förståelse av policyprocessen. Enligt 
Lindblom är beslutsfattande en icke akademisk aktivitet. Han menar att 
beslutsfattare inte verkar i en vetenskaplig miljö. Beslutsfattare prioriterar politisk 
relevans före att pröva olika teorier. Detta ska däremot inte tolkas som att politiker 
och tjänstemän saknar teoretisk förståelse.28 

Bounded Rationality 

För att den rationella ansatsen bättre skulle stämma in på verkligheten kom Simon 
att utveckla en modifierad modell. vilken utgår från begränsad rationalitet. 
Modellen ”Bounded Rationality” utgår från en begränsad rationalitet och 
appliceras i första hand på individnivå. Den bygger på att beslutsfattare har en 
begränsad förmåga att handla rationellt. Detta beror på att ”den administrativa 
människan” inte besitter fullständig information och kan därför överskåda samtliga 
alternativ. En konsekvens av detta är att beslutsprocessen förenklas. Det blir 
således inte nödvändigt att göra en omfattande analys av alla möjliga 
handlingsmöjligheter och konsekvenser.29 Å andra sidan kan beslutsfattaren endast 
fatta beslut som är satisfierande och inte nyttomaximerande.30 

                                                 
24 Lindblom. C. E, (1995),a.a., 113-127 

25 Goodin. R. E, (1982), Political Theory and Public Policy, s 19-38 och Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 177 

26 Lundquist. L (1992), a.a., s 171 

27 Ibid. s 170ff 

28 Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 187f 

29 Premfors. R, (1989), a.a., s 41f och Hill. M, (1997), a.a., s 101 

30 Lundquist. L (1992), a.a., s 170f 
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Normative Optimum och Mixed Scanning 

Teoretikerna Yehezkel Dror och Amitai Etzioni ger två alternativa perspektiv på 
beslutsfattande. Deras ansats är att utveckla en syntes av Inkrementalismen och 
Rationalismen.31 Drors ”Normative optimum model” från 1964 är ett försök att 
kombinera realism och idealism. Beslutsmodellen ligger mellan den rationalistiska 
och den inkrementalistiska. Dror menar att Inkrementalismen fungerar som en 
deskriptiv modellen, men däremot inte normativt. För att genera bättre beslut är det 
nödvändigt att närma sig de rationalistiska idealen. En lösning kan vara att tillämpa 
meta-politik.32 Med detta avses en utveckling av processer för hur beslutsfattande 
bör gå till. 

Etzionis modell för beslutsfattande, ”Mixed scanning” (1967), ligger däremot 
närmre Inkrementalismen än vad Drors modell gör. Ett viktigt element i denna 
modell är åtskillnaden mellan beslut som är fundamentala till sin karaktär och 
sådana som är inkrementella. Etzioni menar att Inkrementalismen inte inser 
betydelsen av beslut som är mer grundläggande. Han anser att dessa är 
betydelsefulla på grund av att de kan vägleda beslutsfattare vid mindre beslut. 
Mixed scanning innebär en mer omfattande analys än vad den inkrementalistiska 
modellen gör. Men utan att bli alltför detaljerad som den rationella.33 

Kritik mot Rationell och Inkrementell teori 

Här lyfts fyra allmänna skillnaderna mellan rationell och inkrementalistisk 
teoribildning fram samt kritik som riktas mot dessa modeller. De skillnader som 
ska behandlas här rör följande punkter: normativ versus deskriptiv teori, realistisk 
versus heuristisk teori, teoretisk förståelse, marginallistiskt beslutsfattande och 
konsensuslösningar, fokusen på policyprocessen. 

Normativ versus deskriptiv teori 

I stort verkar debatten mellan rationalister och inkrementalister handla om hur 
policyprocessen och resultatet av den kan förbättras. Frågan är om 
Inkrementalismen och rationalismen skall uppfattas som normativa eller som 
deskriptiva teorier? Hill m.fl. är av den meningen att Inkrementalistiska modeller 
brukar vara deskriptiva, medan rationella modeller har en tendens att vara 
normativa.34 Lindblom, inkrementalismens fader, håller inte med om att 
Inkrementalismen enbart är deskriptiv till sin natur. Han menar själv att 
Inkrementalismen har såväl normativa som deskriptiva delar.35 Med detta menas 
att doktrinen inte enbart har ambitionen att beskriva hur verkligen är beskaffad, 
utan också vill tjäna som en norm för hur beslutsprocesser ska gå till. Även andra 
teoretiker som Hill, Premfors, Goodin med flera ifrågasätter Inkrementalismen som 
en normativ modell.36 Orsakerna till att teorin misslyckas med att vara normativ 
beror i stort på att den har flera brister, vilka kommer att beröras nedan. 

                                                 
31 Hill. M, (1997), a.a., s 99ff 

32 Premfors. R, (1989), a.a., s 42f 

33 Hill. M, (1997), a.a., s 105ff 

34 Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 80 

35 Lindblom. C. E, (1995),a.a., 113-127 

36 Premfors. R, (1989), a.a., s 41f och Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 185 
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Realistisk versus heuristisk teori 

Den stora skillnaden mellan de båda teorierna är dess verklighetsgrad. Den 
rationalistiska modellen har kritiserats för att vara verklighetsfrämmande medan 
Inkrementalismen framstår som en verklighetsnära men ofullständig modell. De 
grundläggande antaganden som Rationalismen vilar på är inte realistiska i 
praktiken, till exempel antagandet om fullständig information. Lindblom anser att 
tjänstemän besitter i praktiken vare sig fullständig information eller den 
intellektuella förmågan som modellen kräver.37 

Lindblom har fått medhåll av andra teoretiker på denna punkt, bland annat av 
Brigida C Gonzales . I en artikelrecension säger hon att rationell teori inte kan 
tillämpas i praktiken, eftersom det är omöjligt för förvaltningen att göra en 
systematisk jämförelse av en stor mängd alternativ och effekter. Gonzales säger att 
en sådan process är utdragen och risken är att besluten när de väl fattas är 
inaktuella. Hon framhåller inte bara att Inkrementell teori är realistisk utan också 
att ett inkrementell tillvägagångssätt underlättar beslutsprocessen och att 
konsensuslösningarna. 38 Hill kritiserar också rationalismens krav på hur 
policyprocessen ska gå till. Hill menar att i praktiken fortlöper inte beslutsprocesser 
på ett så grundligt, logiskt och målinriktat sätt som den rationalistiska modellen ger 
sken av. I realiteten är det förmodligen inte möjligt att begrunda alla de alternativ 
och konsekvenser som finns. En sådan process skulle ta mycket tid och andra 
resurser i anspråk, dessutom är konsekvensanalyser osäkra och bygger i hög grad 
på spekulativa slutsatser.39 

Ett annat antagande som Rationalismen vilar på är antagandet om 
nyttomaximerande beslut. Hill menar att svårigheten i sammanhanget är vems 
värderingar som ska vara styrande vid beslutsprocesser Frågan är om det är målen 
och preferenserna hos de enskilda individerna som utgör organisationen som ska 
vara vägledande, eller om det är organisationens egna målsättningar som ska 
styra.40 Enligt Simon kan detta problem lösas genom att rationalitetsbegreppet 
delas in i ”organisatorisk” och ”personlig” rationalitet. Organisatorisk rationalitet 
innebär beslut som svarar mot organisationens stadgar. Om beslutet motsvarar de 
värderingar som de enskilda medlemmar har, handlar det istället om personligt 
rationella beslut, enligt Simon.41 Hill underkänner emellertid denna förklaring. Han 
menar att en organisation inte är en homogen enhet utan består av individer som 
har egna åsikter och värderingar. Det skulle därför vara mindre lämpligt att referera 
till organisationens än till individernas mål, enligt honom.42 

                                                 
37 Lindblom. C. E, (1995),a.a., s 113-127 

38 Gonzalez. B. C, (1997), ”The Science of ‘Muddling Through’ by Charles E. Lindblom. An article Review.”, 

www.tamucc.edu 

39 Ibid., s101 

40 Hill. M, (1997), a.a., s 99 

41 Ibid. 

42 Ibid. 



 14 

Som nämndes ovan kritiseras istället Inkrementalismen för att vara 
ofullständig. Detta görs bland annat av Goodin i verket Political Theory and Public 
Policy. Han menar att inkrementalismen är ointresserad av att förstå hur samhället 
fungerar, utan de betraktar världen som en svart låda. I ena ändan matar 
inkrementalisten in ”inputs” och väntar sedan på vilka resultat som kommer ut. De 
ointresserade av att analysera hur processen fungerar, det vill säga hur 
omvandlingen av inputs till outputs går till. Goodins säger också att beslutsfattare 
som ställs inför nya situationer försöker att förstå orsakerna bakom detta, medan en 
inkrementalism nöjer sig med att reagera på situationen.43 

Teoretisk förståelse 

Goodin anser också att Inkrementalismen, till skillnad mot Rationalismen, inte 
inser nödvändigheten med teoretisk förståelse. Med teori avser han ett 
sammanhållet paket av strukturerade generaliseringar av verkligheten. Goodin 
menar att beslutsfattare måste besitta en teoretisk förståelse för att kunna utforma 
policies.44 Enligt Lindblom är det däremot fullt möjligt att fatta beslut, trots att 
politiker endast har en begränsad teoretisk förståelse. Lindblom menar att den 
inkrementella metoden anpassar sig i situationer där beslutsfattare inte har tillgång 
till teorier.45 Goodin hävdar att Inkrementalismen misslyckas med att utgöra en 
teoretisk grund för studier av policyprocessen, eller med andra ord att den saknar 
ett normativt värde. Han erkänner dock att modellen fyller en deskriptiv funktion 
och att modellens framgångarna just beror på avsaknaden av en teoretisk grund.46 

Marginallistiskt beslutsfattande och konsensuslösningar 

Lindblom menar inte bara att det är vanligt att policyförändringar sker lite i taget, 
utan att det också är eftersträvansvärt med ett marginallistiskt beslutsfattande. 
Kravet på marginella beslut har fått omfattande kritik, bland annat att 
Inkrementalismen misslyckas med att hantera snabba förändringar i samhället. 
Etzioni menar att det ibland är önskvärt med radikala förändringar i samhället.47 
Modellen tenderar istället att bevara gamla strukturer i beslutsfattande istället för 
att stimulera nyskapande idéer. ”Det är svårt att inkrementalistiskt åstadkomma 
verkligt radikala beslut eftersom utgångspunkterna alltid är det tillstånd som 
faktiskt föreligger. I situationer av snabb förändring är modellen därför mindre 
användbar”, säger Lundquist.48 Författarna Jan-Erik Lane och Hans Stenlund 
håller däremot med Lindblom, om att det är nödvändigt med ett marginallistiskt 
beslutsfattande inom den offentliga sektorn. På grund av att strukturen inom denna 
sektor är komplex och ofta trög.49 

                                                 
43 Ibid. 

44 Goodin. R. E, (1982), a.a., s 19-38 
45 Lindblom. C. E, (1995),a.a., 113-127 
46 Goodin. R. E, (1982), a.a., s 19-38 
47 Lindblom. C. E, Woodhouse. E. J (1993), a.a., s 27 

48 Lundquist. L (1992), a.a., s 171 

49 Lane. J-E, Stenlund. H, (1989), Politisk Teori, s11f 
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Fokuseringen på policyprocessen 

Ytterligare en skillnad mellan Inkrementell och Rationalistisk teoribildning är att 
de lägger olika fokus på studiet av policyprocessen. Rationalismen tenderar att 
fokusera på innehållet i policyn medan Inkrementalismen fäster intresset vid 
processen som föregår policyn.50 

Enligt min uppfattning är således den avgörande skillnaden mellan de båda 
teorierna är graden av verklighetsanpassning. Som jag ser det är Inkrementalismen 
en realistisk teori. Den är således tillämpar i praktiska situationer och kan utgöra en 
metod för att förklara hur beslutsfattande kan gå till i realiteten, utifrån de resurser 
som finns tillgängliga i form av tid, personligt engagemang, finansiella resurser 
med mera. Den ska däremot inte uppfattas som en normativ teori, det vill säga en 
norm för hur beslutsfattande bör gå till. Rationalismen är tvärtom en heuristisk 
teori och dess värde verkar vara rent normativ. Teorin ska inte tillämpas i praktiska 
situationer utan utgör en modell för policyanalys på ett teoretiskt plan. 

Kännetecken för Rationell och Inkrementalistisk teori 
Nedan sammanfattas ett antal kriterier som skall vara uppfyllda för att en 
beslutsprocess skall karaktäriseras som endera rationell eller inkrementell. 
Sammanställningarna bygger på tidigare teorikapitel.  

Inkrementella kriterier: 51 

1. Saknar en fast plan och ett tydligt mål.  
2. Svårt att åtskilja på mål/medel. 
3. Aktörernas kapacitet att hantera olika problem och att bedöma konsekvenserna 

av olika beslut och handlingsalternativ är begränsade. 
4. Nyttosatisfierande beslut. Det är således tillräkligt om resultaten är 

tillfredsställande 
5. Eventuella problem som uppstår löses efterhand lite åt gången 
6. Låg grad av teoretisk förståelse av policyprocessen 
7. Politiker och tjänstemän överväger endast den politik som avviker marginellt 

från den nuvarande situation, beslutsprocessen bygger på redan existerande 
positioner. 

8. Marginella beslut leder till marginella förändringar, medan stora beslut leder 
till stora effekter och blir svåra att upphäva. 

9. Inkrementella policyförändringar 
10. Policyprocessen karaktäriseras av konsensuslösningar, det vill säga en 

sammanjämkning av olika intressen och skilda värderingar. 

                                                 
50 Hill. M, [edt] (1997), a.a., s 185 
51 Ibid. s 176 och Lindblom. C. E, (1995),a.a., 113-127 
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Rationella kriterier:52 

1. Beslutsfattande på individnivå 
2. Entydiga och stabila mål eller preferenser 
3. Distinktion mellan mål och medel 
4. Fullständig information om samtliga medel och handlingsalternativ och deras 

konsekvenser 
5. Nyttomaximerande beslut 
6. Separation av fakta och värderingar 
7. Individer har givna önskemål 
8. Människan nyttomaximerar 
9. Olika handlingsalternativ kan tillskivas ett nyttovärde och jämföras 

Initieringen av frågan om ett 
Brysselkontor 
I detta kapitel beskrivs orsaker till ett regionalt samarbete och hur just 

tankarna med ett östgötskt Brysselkontor uppstod samt vilken aktör som 

initierade frågan. Därefter redogörs för hur processen såg ut från att 

frågan initierades till att det fattades beslut om att inrätta ett regionkontor. 

Denna beskrivning är på tjänstemannanivå. Som en del av detta försöker 

jag att skildra vilka tankar som huvudmännen ursprungligen hade med 

Brysselkontoret. Detta baseras framförallt på intervjuer och på det 

beslutsunderlag - här kallat bakgrundsförslag- som en tjänstemannagrupp 

tog fram. 

Det regionala samarbetet inom EU-politiken 
EU är inte enbart en fråga för den svenska staten utan är också viktigt ur ett lokalt 
eller regionalt perspektiv. Det svenska medlemskapet, i synnerhet EU:s 
strukturfonder och de ökade internationella kontakterna, har betytt mycket för 
utveckling av det regionala samarbetet för svenska kommuner och landsting.53 I 
Östergötland finns det en lång tradition av ett gott samarbete mellan kommuner och 
lansting. Sedan mitten av 90-talet har samarbetet i Östergötland förstärkts. 
Utvecklingen har bland annat drivits på av en förändrad ansvarsfördelning för 
kommuner och lansting inom olika områden, behovet av att mobilisera 
gemensamma krafter för att öka tillväxten och säkra arbetstillfällen i regionen samt 
ökade internationella kontakter mellan de östgötska kommunerna och länder i 
Östersjöområdet.  

Sedan mitten av 80-talet samarbetar Norrköping och Linköpings kommuner 
med varandra inom en rad verksamhetsområden. Inför det svenska EU-
medlemskapet inledde Norrköping och Linköping, de två största kommunerna i 
länet, diskussioner om ett samarbete på området. Dessförinnan hade emellertid 
Linköpings kommun kontaktats av det stockholmska regionkontoret, Stockholm 
Meetingpoint, för diskussioner om en eventuell samverkan. Enligt den tjänsteman 

                                                 
52 Premfors. R, (1989), a.a., s 41 i  Simon, H.A., Administrative Behavior, Free Press, New York, 1976. Gilje. N, 
Grimen. H, (1992), a.a., s 248 ff 

53 www.svekom.se. 020521 



 17 

som är EU-ansvarig i Linköping avböjdes förfrågan om ett samarbete. Detta 
berodde främst på att Stockholmskontoret hade ett starkt fokus på 
Stockholmsregionen, och att kontoret därmed inte stämde in på de behov som 
Linköping hade.54 För att få sin stämma hörd inom EU är det nödvändigt för små 
aktörer som svenska kommuner att samarbeta. Ur ett befolkningsmässigt 
perspektiv är även hela Östergötland små i förhållande till andra regioner i 
Europa.55 

EU-kontoret är således ett bland flera verksamhetsområden där Norrköpings 
och Linköpings kommuner samarbetar. Norrköping och Linköping drog således 
ensamt igång EU-kontoret, utan att de övriga kommunerna i länet var med. Bland 
tjänstemännen i huvudmannakommunerna finns det olika syn på när regiontanken 
växte fram på detta område. En del menar att redan innan kontoret drogs igång 
fanns det tankar på att kontoret skulle kunna nyttjas av de andra kommunerna i 
regionen. Medan andra menar att regiontanken inte drevs på förrän EU-kontoret 
hade startat på våren 1996.56 Orsaken till att Norrköping och Linköping ensamt 
drog igång arbetet kan också beror på att de andra kommunerna inte hade kommit 
lika långt i det förberedande arbetet. Det verkar som att huvudmännen såg en risk i 
att projektet skulle försenas om hela regionen först skulle enas i frågan. Vid 
tidpunkten var det också oklart om Sverige skulle gå med i EU, därför kanske det 
inte kändes lika angeläget för de mindre kommunerna med en regional samordning 
av EU-arbetet, som efter Sverige blev EU-medlem. 

Det finns svårigheter att exakt avgöra när idén till Brysselkontoret uppstod. I 
intervjuer med tjänstemän från Norrköping framgår det att processen i Norrköping 
utlöstes kring 1991 av att det lokala näringslivet började att fundera över hur ett ev-
entuellt svenskt EG-medlemskap kunde påverka företagen. Näringslivet uttryckte 
ett behov gentemot kommunen att samverka i frågan.57 Det verkar som att Norr-
köpings kommun i första hand betraktade medlemskapet i EG som ett närings-
livsrelaterat problem och att den ursprungliga tanken med ett EU-kontor var att det 
skulle vara en service för företagen men som också kunde användas av den offent-
liga sektorn. Det verkar däremot som att Linköpings kommun inte betraktade EG 
som ett specifikt problem för näringslivet. Chefen för strategiska gruppen i Link-
öpings kommun menar att diskussionen om ett brysselkontor uppstod på grund av 
att det upplevdes som svårt för kommunen att hantera EG-frågorna utan att ha en 
kanal nere i Bryssel. 58 Den erfarenhet kommunen då hade av EG var att de hade 
arbetat ostrukturerat med EG-frågor och för vissa uppdrag anlitat konsulthjälp.  

Av intervjuer med berörda tjänstemän framgår det att det var Norrköpings 
kommun som var initiativtagaren bakom en samordning av Norrköpings och Lin-
köpings EG-arbete. Chefen för strategiska gruppen i Linköping berättar att den 
dåvarande kanslidirektören i Norrköping tog kontakt med tjänstemannen och över-
tygade denne att kommunerna behövde gå vidare med att undersöka möjligheterna 
att gemensamt organisera EG-arbetet.59 Efter flera samtal mellan kommunerna på 
tjänstemannanivå mognade idén och i oktober 1994 åkte en grupp tjänstemän från 
båda kommunerna ner till danska Århus för att studera hur de arbetade med EU60. 

                                                 
54 Melin. M, (1998),  och  Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
55 Maria. M, (1998) 

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 

60 Härefter används begreppet Europeiska unionen istället för den Europeiska gemenskapen, vilket använts 

tidigare i rapporten. 
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Före studiebesöket i Århus trodde inte tjänstemännen att det skulle bli aktuellt för 
kommunerna att starta ett eget EU-kontor, utan att arbetet skulle organiseras på an-
nat sätt.61 Efter att studiebesöket hade genomförts i Århus förändrades emellertid 
denna inställning radikalt. Två tjänstemän som var med på studieresan berättar bå-
da två att alla som var med fick som en ”aha-upplevelse” under resan.62  

Det var efter det studiebesöket som arbetet med Brysselkontoret tog fart på 
allvar. En grupp bestående av fyra tjänstemän från Norrköpings kommun och två 
från Linköpings kommun började att arbeta fram ett förslag på hur kommunerna 
kunde organisera EU-frågorna. Förutom upprepade kontakter med Århus hade tjän-
stemannagruppen också nära kontakter med Odense kommun. De förde dessutom 
diskussioner med andra tjänstemän i Norrköpings och Linköpings nordiska vän-
orter samt med tjänstemän i andra svenska kommuner. Tjänstemannagruppen be-
sökte också Århus, Odenses och Aalborgs respektive representationskontor i 
Bryssel samt de svenska kontoren Stockholm Meetingpoint, West Sweden, Syd-
sam, Svenska kommunförbundets kontor och det fristående konsultkontor som 
representerar Västernorrland, för att studera och ta lärdom hur andra kommuner 
och aktörer arbetade i Bryssel.63  

Intressant att notera är att intervjuade tjänstemän menar att förslaget om sam-
ordning av EU-arbetet inte var ett politiskt uppdrag utan initiativet kom från tjän-
stemannanivå, däremot var det den politiska styrgruppen för Norrköping och 
Linköping som förde vidare ärendet för behandling på politisk nivå. Tjänste-
mannagruppens förslag ”Förslag till organisering av EU-frågor i Linköping och 
Norrköpings kommuner för stimulans till utveckling i näringsliv och offentlig sek-
tor” presenterades i Styrgruppen i januari 1995.  

Under våren inbjöds övriga kommuner från länet, näringslivet och andra 
regionala aktörer att medverka vid ett möte för information och diskussion om för-
slaget. Vid mötet medverkade dessutom Århus kommun. Därefter fördes frågan 
vidare för politisk behandling i Norrköpings och Linköpings kommuner.64 Det 
framgår att Styrgruppen stod fast vid det ursprungliga förslaget, trots att kritik och 
förslag på förändringar hade påtalats i de remissvar som inkommit. I början av 
sommaren 1995 fattade kommunerna beslut om att etablera ett gemensamt EU-
kontor i Bryssel med en treårig försöksverksamhet.65. Nedan visas den faktiska 
tidsplanen för behandling av förslaget.  

                                                 
61 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

62 Maria. M, (1998) 

63 Ibid. samt KH nr 67/1995 

64 Linköpings kommun, minnesanteckningar från sammanträde med Styrgruppen, 1995-03-20 

65 Ibid. 
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Tabell 1 Tidsplan för behandling av förslag om etablering av ett 
 brysselkontor 

1995-03-08 Information och diskussion om förslaget 

Förslaget skickas ut på remiss 

1995-03-30 Sista dag för inlämning av remissvar 

1995-04-19 Styrgruppen tar beslut att föra vidare förslaget i ursprungligt skick 

1995-04-27 Ärendet behandlas i Närings-
livs- och arbetsmarknadsnämnden i Norr-
köpings kommun 

1995-04-24 Ärendet behandlas i Närings-
livsutskottet i Linköpings kommun 

1995-05-15 Ärendet behandlas i Kommun-
styrelsen i Norrköpings kommun 

1995-05-09 Ärendet behandlas i Kommun-
styrelsen i Linköpings kommun 

1995-06-01 Beslut tas i Kommunfullmäktige 
i Norrköpings kommun 

1995-06-13 Beslut tas i Kommunstyrelsen i 
Linköpings kommun 

Källa: Linköpings kommun, minnesanteckningar från sammanträde med Styrgruppen, 

1995-03-20 

Bakgrundsförslaget 

Tjänstemannagruppens utgångspunkter 

Bakgrundsförslaget bygger i huvudsak på den arbetsmodell som de danska kom-
munerna har som grund, trots att tjänstemännen hade flera kontakter med andra 
svenska kommuner som hade etablerat sig i Bryssel. Orsaken till tjänstemännens 
kontakter med danska kommuner var att den danska modellen att organisera EU-
arbetet på hade visat sig vara effektiv och framgångsrik. Danska kommuner och 
danskt näringsliv påminner dessutom om svenska förhållanden dessutom stämde de 
kommunerna storleksmässigt väl i förhållande till Norrköping och Linköping. Må-
nga andra städer och regioner i Europa är däremot flera gånger större än Norr-
köping och Linköping.66 

Den tjänsteman som nu är ansvarig för EU-frågor i Norrköping ingick i den 
tjänstemannagrupp som arbetade fram förslaget. Tjänstemannen berättar att ut-
gångspunkten för förslaget var att studera och ta lärdom av hur andra regioner hade 
etablerat sig i Bryssel, att studera deras behov av representation i Bryssel och kop-
pla det till de behov som Östergötland hade.67 En annan utgångspunkt som tjänste-
männen hade var att möta det lokala näringslivets behov. Den EU-ansvarige i Norr-
köping beskriver också att tyngdpunkten i förslaget kom dock att förskjutas från 
näringslivets behov till den offentliga sektorn, i takt med att förslaget utveck-
lades.68 

                                                 
66 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170, Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 
67 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

68 Maria. M, (1998) 
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Utifrån de erfarenheter och studiebesök som hade gjorts pekas tre möjliga 
etableringsalternativ ut för Norrköping och Linköping i förslaget, vilka var att:69 
• Inrätta ett eget fristående kontor i Bryssel 
• Etablera en verksamhet i Bryssel med egen personal, men tillsammans med 

annan/andra regioner  
• Anlita ett konsultkontor i Bryssel 

Ursprungligt syfte och tankar med ett brysselkontor 

Studerar man bakgrundsförslaget förefaller det som att tanken med Brysselkontoret 
var att stimulera och utveckla näringslivet, kommunala organisationer och utbild-
ningsanordnare i regionen, genom att öka möjligheterna att erhålla medel från EU:s 
olika program.70 I bakgrundsförslaget framgår nämligen att tjänstemannagruppen 
såg inrättandet ett EU-kontor som ett bra sätt att lösa frågan hur man bäst ska kun-
na stödja och stimulera ovanstående aktörer med att hämta hem utvecklingsmedel 
från EU. Ett annat skäl till att etablera ett gemensamt EU-kontor var att Norrköping 
och Linköping bör finnas representerade på plats i Bryssel, p.g.a. att det är där som 
EU-pengarna finns att hämta.71 

I bakgrundsförslaget saknas emellertid ett uttalat syfte och ett långsiktigt mål 
med verksamheten. Det framgår av intervjuer med berörda tjänstemän att huvud-
männen till en början saknade en tydlig bild av hur de skulle använda kontoret eller 
vad syftet med kontoret var. Tjänstemännen menar att kommunerna ville pröva sig 
fram under en period för att lära sig mer om hur man arbetar med EU och se hur 
man kan använda EU-medel för att stimulera utvecklingen av den egna regionen, 
vilket kan vara en förklaring till avsaknaden av en syftes- och målformulering i 
bakgrundsförslaget. 

En av de tjänsteman som var med och arbetade fram förslaget menar att detta 
var en ganska medvetet handling: 

I ursprungsförslaget var det nog ganska medvetet att vi inte gjorde det. 

Vi sa ungefär att vi öppnar kontoret så får vi se vad vi får ut av det. Så 

jag tror att det är en medveten handling. Däremot kan man nog tycka 

att i verksamhetsplanerna som verksamhetsstyrelsen ska ta fram, där 

bör syftet finnas med.72 

Den tjänsteman som är verksamhetsansvarig för kontoret menade i en intervju att 
det kanske inte är rimligt att förvänta sig att huvudmännen ska ha ett långsiktigt 
perspektiv, p.g.a. att de arbetar med projektet utifrån de premisserna att det är en 
treårig försöksverksamhet. Däremot är det viktigt att kommunerna funderar över ett 
syfte och ett långsiktigt mål, om de beslutar sig för en fortsättning på bryssel-
verksamheten.73 

Då förslaget sändes ut på remiss påtalade den Östsvenska Handelskammaren 
att det saknades ett uttalat syfte med verksamheten. I sitt remissvar skrev handels-
kammaren att: ”En tydlig målsättning är dock svår att utläsa och det är hand-
elskammarens uppfattning att ska ett kontor av detta slag bli framgångsrikt så 
fordras en exakt målformulering.”74  

                                                 
69 Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 

70 Ibid. 

71 Ibid. 

72 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

73 Ibid. 

74 Norrköpings kommun, remissvar från Östsvenska Handelskammaren, KH nr 67/1995 
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Föreslagna arbetsuppgifter 

Det huvudmännen tänkte sig att EU-kontoret skulle arbeta med var insamling av 
värdefull information i Bryssel och att föra den vidare till hemorganisationen. Den 
huvudsakliga arbetsuppgiften skulle emellertid vara down-stream lobbying. I gr-
undförslaget anges att Brysselkontoret ska bygga på ”en verksamhet som omfattar 
down-stream lobbyism i första hand, men även viss informationsverksamhet”.75 
Andra tänkbara arbetsuppgifter som nämns i bakgrundsförslaget är marknadsföring 
av regionen i Bryssel samt att kontoret skulle ha en besöksservice. 

Frågan är vad innebär begreppet down-stream lobbying och hur definierar 
huvudmännen begreppet. En av de tjänstemän som var med och utformade grund-
förslaget har förklarat att Down-stream lobbying är en fackterm som bl.a. används i 
EU-sammanhang. Begreppet syftar på påverkan av beslut efter besluten är tagna i 
EU och riktas i första hand till de regionala representanter som verkar i Bryssel. 
Förutom down-stream lobbying används också i dessa sammanhang begreppet up-
stream lobbying, vilket innebär påverkan av beslut innan besluten är fattade.76 Den 
senare påverkanstypen används i första hand av politiker och tjänstemän som ver-
kar inom EU:s organisation.77 En artikel om Stockholms regionkontor i Dagens 
Nyheter har beskrivit facktermerna på följande sätt: 

Ett regionkontor i Bryssel kan välja två vägar i sitt EU-arbete. Det kan 

försöka påverka besluten innan de fattas, så att de blir så bra som 

möjligt för den egna regionen. På fackspråk kallas det för ”Upstream –

lobbying”. Den andra metoden är att ta fasta på beslut som är tagna, 

”downstream”. Att söka pengar ur fonder är en av de vanligaste ar-

betsuppgifterna ”downstream”.(…) ”Regionkontorens uppgift är att 

förankra EU i sina regioner och ta hem redan fördelade pengar ur 

EU:s fonder.” ”Downstream”, med andra ord.78  

Av grundförslaget framgår det att syftet med down-stream lobbying är att hem-
regionen i möjlig utsträckning får del av de möjligheter som EU:s beslut ger.79 För 
Brysselkontorets del innebär Down-stream lobbying att de t.ex. ska ha kontakt med 
Kommissionen för att presentera och diskutera projektansökningar som kommer 
från aktörer i hemregionen. Avsikten med dessa kontakter är att få återkoppling på 
projektidéer eller projektansökningar och därigenom öka chanserna att erhålla EU-
medel.80 Kontakterna menas vara viktiga för att få tag på information helst innan 
den är officiell. Vanligt är att informell information utbytes via ”korridorvägen”.81 
Ofta rör det sig enbart om tre månader från det att EU annonserar om ett Call for 
Proposal till dess att ansökan ska lämnas in. Tjänstemännen menar att ju tidigare 
hemregionen kan få del av informationen om de områden som kommer att bli till-
gängliga för ansökningar, desto bättre förutsättningar har de att hinna formulera 
ansökningar som är väl genomtänkta.82  

Kurt Klaudi Klausen och Lars Thore Jensen forskar om EU och kommunerna 
vid Odense universitet. De menar att det är vanligt i EU-sammanhang att mass-

                                                 
75 Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 

76 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
77 Sigvardsson. O, Skagermark. P, 1998-06-14, `Stockholm i Bryssel ´, Dagens Nyheter, s A8f. 
78 Ibid. 

79 Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 

80 Melin. M, (1998),  och Linköpings kommun. Ks 1998.0170,  Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 

81 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

82 Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 
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media men också tjänstemän och fackmän i största allmänhet använder sig av be-
greppet lobbying på ett sätt som man traditionellt inte gör inom forskarvärlden.83 
De har bl.a. studerat de Odense-, Århus- och Aalborgs respektive repre-
sentationskontor i Bryssel och kommit fram till att de arbetsuppgifter som tjän-
stemännen har på brysselkontoren inte täcks av begreppet lobbying. Den primära 
uppgiften som representanterna har är inte lobbying, d.v.s. att påverka det politiska 
beslutsfattandet i EU:s organisationer, utan snarare att knyta kontakter och vidare-
befordra information till hemkommunerna. Forskarna menar att istället för lobby-
ister borde dessa kommunala representanter benämnas som handelsattachéer.84 Det 
förefaller också som att begreppet Down-stream lobbying är en missvisande benä-
mning på de arbetsuppgifter som huvudmännen avser med begreppet. Bryssel-
kontorets kontakter med Kommissionen verkar snarare vara en form av förhandling 
och informationsutbyte som sker i den fas då EU:s beslut ska tillämpas, det vill 
säga vid implementeringsfasen.85 

Idé till utformningen av ledningsfunktionen 

Hur Brysselkontoret skulle styras behandlas endast i liten utsträckning i bak-
grundsförslaget. Det som framgår av förslaget är att Norrköpings och Linköpings 
kommuner tillsammans borde vara huvudmän, men att övriga kommuner i regi-
onen senare skulle erbjudas möjligheten att köpa tjänster från Brysselkontoret. Str-
ukturerna för styrfunktionen av Brysselkontoret utvecklades först senare efter att 
verksamheten hade satt igång. I minnesanteckningar från sammanträde med Styr-
gruppen för Norrköping och Linköping sommaren 1996 finner man att de bland 
annat diskuterade hur brysselverksamheten skulle styras. 86 Tankar fanns på att in-
föra en ledningsmodell där East Sweden Brysselkontoret skulle ingå som en del av 
de andra samverkansprojekt som kommunerna hade. Förutom kontoret i Bryssel 
skulle både Norrköping och Linköping ha egna hemorganisationer.87 Lednings-
modellen realiserades emellertid inte, däremot finns grundtanken kvar idag.88 Hur 
huvudmännen istället kom att organisera ledningsfunktionen behandlas senare i 
rapporten. 

                                                 
83 Klausen. K, Jensen. LH (1991), EF og kommunerne, s 24ff 

84 Ibid. 
85 Kommunerna & EU, (1994), nr 6, s 4 
86 Linköpings kommun, minnesanteckningar från sammanträde med Styrgruppen för samverkan Linköping och 

Norrköping, 1996-06-24 

87 Ibid. 

88 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
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Figur 4 Förslag på ledningsmodell för samverkan mellan Norrköping och 
Linköping: 
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Källa: Linköpings kommun, minnesanteckningar från sammanträde med Styrgruppen för 

samverkan Linköping och Norrköping, 1996-06-24 

I bakgrundsförslaget nämner man att det var viktigt att organisationen även 
fungerade bra på hemmaplan och inte bara nere i Bryssel, för att huvudmännen 
skulle kunna utnyttja Brysselkontoret effektivt. Den hemorganisation man då 
syftade på var att huvudmannakommunerna skulle utse en kontaktperson vardera, 
som skulle fungera som en form av nod mellan regionen och Brysselkontoret. Då 
Brysselkontoret, hösten-96, började att sälja in sina tjänster till övriga kommuner/ 
organisationer i regionen ställdes också krav på att varje tjänsteköpande kommun/ 
organisation måste utse en kontaktperson, som ska sköta förbindelserna mellan 
kommunen/organisationen och Brysselkontoret. 
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Inrättandet av East Sweden 
Brysselkontoret 
I föregående kapitel har bakgrundsprocessen och idén med 

Brysselkontoret behandlats. I detta kapitel görs istället en beskrivning av 

implementeringen av beslutet, som hur inrättandet av verksamheten såg 

ut samt hur ledningsfunktionen hade organiserats i ett initialt skede. 

Inrättandet av kontoret 
I mars 1996 startade Brysselkontorets verksamhet. Kontorslokalen är centralt plac-
erad i Lancashire House i Bryssel. Förutom det svenska kontoret finns där åtta 
andra regionkontor från Storbritannien, Irland och Grekland. Som ansvarig för 
verksamheten rekryterades en tjänsteman, som tidigare arbetade på det västsvenska 
regionkontoret i Bryssel, West Sweden. 

Det första verksamhetsåret gick åt till att bygga upp brysselverksamheten åt 
uppdragsgivarna. Inledningsvis arbetade tjänstemannen var tredje vecka i hem-
kommunerna, för att sätta sig in i hur Norrköping och Linköping såg ut och vilka 
behov som kommunerna hade. En annan arbetsuppgift var att informera om Brys-
selkontoret i den övriga kommunala verksamheten samt att vara ett stöd för de två 
tjänstemän från Norrköping och Linköping, som hade utsetts som ansvariga för 
kontakterna med Brysselkontoret. Nästa steg blev att marknadsföra kontoret till öv-
riga kommuner och organisationer i Östergötland.89  

Hösten 1996 erbjöds andra kommuner och organisationer, i första hand från 
länet, att köpa tjänster från Brysselkontoret. I januari 1997 anslöt sig Landstinget 
och Länsstyrelsen i Östergötland och de östgötska kommunerna Åtvidaberg, Kin-
da, Ödeshög, Mjölby, Motala och Boxholm samt från Närke anslöt sig Örebro 
kommun. Senare under året tillkom också Finspångs kommun. Under våren 1998 
anslöt sig de östgötska kommunerna Vadstena och Söderköping och till sist Ydre 
kommun, vilket resulterade i att samtliga tretton kommuner i länet samverkar på 
EU-området. Samma år tillkom också kranskommunerna Katrineholm och Ving-
åker som ligger i Södermanlands län.90 Huvudmannakommuner har också tagit 
informella kontakter med Nyköping och Oxelösunds kommuner om samarbete. 
Linköpings kommun har dessutom varit i kontakt med Västerviks och Jönköpings 
kommun.91 

I januari 1998 löpte det ettåriga tjänsteavtalet med Örebro ut. Avtalet för-
nyades inte, istället bildade Örebro tillsammans med Örebro läns landsting en egen 
enhet, kallad Central Sweden. Vid samma tidpunkt slöts emellertid ett nytt tjänste-
avtal med det nybildade Central Sweden. Avtalet innebar att de får tillgång till ett 
rum i East Swedens lokaler i Bryssel samt att de erhåller femtio procent av den out-
put som produceras av den assistent som sedan mars 1997 arbetar på East Sweden. 
Konkret innebär detta avtal att Central Sweden tar del av de informationstjänster 
som Brysselkontorets producerar, att de har tillgång till de tjänster som förmedlas 

                                                 
89 Maria. M, (1998) 

90 Verksamhetsberättelse för 1996 samt 1997 samt tjänsteavtal med respektive kommun och organisation. 

91 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
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bakom den brandvägg som finns på Brysselkontorets hemsida och att de har en or-
dinarie plats i East Swedens verksamhetsstyrelse. För denna service betalar Central 
Sweden en avgift på ca 240 000 kronor per år exklusive moms.92  

Den service som Brysselkontoret erbjuder hemregionen består främst av olika 
informationstjänster men också support vid projektansökningar. För en totalservice 
betalar kommuner en fast årlig kostnad motsvarande 2 kronor per kommuninvånare 
och år och för organisationer ligger kostnaden på 60 000 kronor per år.93 Det finns 
också möjlighet för enskilda kommuner, organisationer och företag, i första hand 
från länet, att köpa separata tjänster från Brysselkontoret.94 Denna typ av 
tjänsteköp har emellertid inte varit omfattande under den period som har 
undersökts. 

Ledningsfunktionen 
Från början behandlades frågor som rörde Brysselkontoret i en politisk grupp kal-
lad ”Styrgruppen för Norrköping och Linköping” och som numera benämns ”Sam-
ordningsgruppen för Norrköping och Linköping”.95 Styrgruppen hade tankar på att 
lägga olika samverkansprojekt under sig bl.a. Brysselkontoret. Så blev inte fallet 
istället bildades hösten 1996 en separat verksamhetsstyrelse för Brysselkontoret.96 
Orsaken var att brysselverksamheten behövde en tydligare ledningsstruktur. Ytter-
ligare en orsak till att det bildades en särskild styrelse för Brysselkontoret var att 
det fanns risk för att brysselverksamheten skulle ta för mycket utrymme och där-
med tränga undan andra samverkansområden.97 

Verksamhetsstyrelsen ansvarar för styrningen av Brysselkontoret. I 
verksamhetsstyrelsen sitter tre folkvalda politiker från respektive 
huvudmannakommun. Sedan januari 1998 har också Örebro en ordinarie ledamot i 
styrelsen. Till styrelsen är det kopplat en tjänstemannagrupp på sju personer, i 
vilken den tjänsteman som är ansvarig för verksamheten i Bryssel ingår. På politisk 
nivå är det kommunfullmäktige i Norrköping och kommunstyrelsen i Linköping 
som har det yttersta ansvaret för verksamheten och på tjänstemannaplan är det 
kommundirektörerna i respektive huvudmannakommun. Verksamhetsstyrelsen har 
utsett en tjänsteman som är ansvarig för driften av verksamheten i Bryssel.  

                                                 
92 Ibid. 

93 Priset anges exklusive moms, se även bilagan ”utfall av East Sweden Brysselkontoret 1997” 

94 Norrköpings kommun, internt arbetsmaterial, 1996-12-17 

95 Detta politiska forum behandlar frågor av allmän karaktär där Norrköpings och Linköpings kommuner har ett 

intresse av att samarbeta. 

96 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

97 Ibid. 
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De formella beslutsinstanserna är således kommunfullmäktige i Norrköping 
och kommunstyrelsen i Linköping. Verksamhetsstyrelsen är direkt placerad under 
dem. I de fall verksamhetsstyrelsen behandlar frågor som det krävs beslut på går 
dessa vidare till dessa formella beslutsinstanser. Verksamhetsstyrelsen rapporterar 
också av till samordningsgruppen för Norrköping och Linköping.98 

Figur 5  Styrning av Brysselkontoret East Sweden 
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Källa: Figuren är en egen framställning baserad på internt arbetsmaterial från 

huvudmännen samt intervjuer med berörda tjänstemän. 

Organiseringen av brysselverksamheten var vid tiden för utvärderingen emellertid 
på väg in i ett nytt skede i och med utvecklingen av det regionala 
samverkansprojektet Östsam, dvs. ”östsvensk samverkan för regionens 
utveckling”. Östsam var tänkt att bli ett regionalt samarbete mellan de 13 östgötska 
kommunerna och Landstinget i Östergötland. Projektet förväntades komma igång 
under år 1999. Vid tiden för utvärderingen var det ingen som visste hur 
Brysselkontorets verksamhet eller ledningsstruktur skulle komma att påverkas av 
Östsam. Tanken då var att olika regionala samverkansområden skulle organiseras 
under Östsam i en paraplyliknande organisation, så som kollektivtrafiken, kultur, 
miljö och det internationella samarbetet, däribland Brysselkontoret. Östsams 
internationella ledningsgrupp anlitade år 1989 en konsult för att arbeta fram 
strategier för utvecklingen av Östsam.99 

Norrköpings och Linköpings kommuner förband sig att vara huvudmän för 
Brysselkontoret under en försöksperiod på tre år, från mars 1996 fram till mars 
1999. För att brysselverksamheten därefter inte skulle avstanna gick Landstinget in 
tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner och tog det ekonomiska 
ansvaret. Detta skulle vara en tillfällning lösning tills dess att Östsam kunde träda 
in som ny regional huvudman för kontoret.100 

                                                 
98 Maria. M, (1998) 

99 Ibid. 

100 Ibid. 
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Utfallet av East Sweden 
Brysselkontoret 
Nedan beskrivs hur verksamheten kom att utvecklas i Bryssel och på 

hemmaplan samt hur styrningen av verksamheten har sett ut. Kapitlet 

bygger emellertid inte på fallstudier i Bryssel, utan framförallt på 

dokumentstudier samt på intervjuer med tjänstemän från 

huvudmannakommunerna.101  

Sedan starten år 1996 har Brysselkontoret i första hand utvecklats till en service för 
den kommunala verksamheten i regionen och endast i begränsad omfattning som 
en service för företag. Utvärderingen pekar således på att kontoret har haft störst 
betydelse för den kommunala verksamheten och för olika organisationer, medan 
näringslivet har spelat en underordnad roll. Idag betraktar huvudmännen EU som 
en av flera andra vägar för att utveckla den egna kommunala verksamheten. Detta 
är en förskjutning i jämförelse med hur huvudmännen betraktade EU innan 
kontoret etablerades. Då trodde berörda tjänstemän att kontoret skulle få störst 
betydelse för näringslivet. En av dessa tjänstemän förklarar detta med att innan 
regionen började att arbeta nere i Bryssel, kände de inte till vilka möjligheter som 
det fanns för den kommunala sektorn.102  

Två tjänstemän från huvudmannakommunerna säger följande om varför 
huvudmannakommunerna använder Brysselkontoret som ett verktyg för att 
utveckla den egna verksamheten:  

Det är ju områden som har med den vanliga kommunala verksamheten 

att göra. För oss är det den kommunala verksamheten som är det 

viktiga. Sen ser vi kontoret som en möjlighet att utveckla den 

kommunala verksamheten.103 

Skälet till att vi över huvudtaget jobbar med den här typen av frågor är 

att vi använder det som ett instrument för vår egen utveckling.(…)vi 

ser det som ett kommunalt stöd. Vi jobbar med den här typen av pro-

jekt för att vi ska utvecklas själva och bli bättre själva som 

organisation.104 

Det är svårt att säga vad orsaken är att samverkan med det lokala näringslivet inte 
har kommit till stånd. Frågan är om det beror på den verksamhetsinriktning som 
Brysselkontoret har haft eller om det primärt ligger hos det lokala näringslivet. Det 
kan å ena sidan bero på ett ointresse från näringslivet å andra sidan kanske 
förklaringen är att Brysselkontoret inte aktivt har marknadsfört sig mot 
näringslivet. En intressant fråga är emellertid hur verksamheten hade sett ut och 
vilka effekter det hade gett om kontoret istället hade arbetat direkt mot näringslivet.  

                                                 
101 Det har tyvärr inte varit möjligt för mig att studera verksamheten på plats eftersom uppdragsgivarna inte 

beviljade medel för detta. De menade att det var framförallt hemorganisationens nytta som stod i fokus i 

utvärderingen och därför ansågs ett studiebesök inte nödvändigt. 

102 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
103 Ibid. 

104 Melin. M, (1998), ”Utvärdering av East Sweden Brysselkontoret”, Linköpings kommun. Ks 1998.0170. För 

att förtydliga citatet, läs ”den här typen av frågor” som EU-frågor, och där det står ”vi använder” och ”jobbar vi ”, 

läs ordet vi som kommunen X.  
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Det framstår som att intervjuade tjänstemän såväl från 
huvudmannakommunerna som från de tjänsteköpande kommunerna anser att det är 
viktigt att få med näringslivet. Tjänstemännen anser också att det är viktigt att EU-
politik blir en del av kommunernas näringslivspolitik, men dessa har få konkreta 
förslag på hur de ska få med näringslivet eller vad det egentligen ska syfta till. Den 
ansvarige tjänstemannen på Brysselkontoret menar att hemregionen kan titta på hur 
andra regioner ute i Europa arbetar. Tjänstemannen berättar att det är vanligt att 
arbeta med regionala utvecklingsbolag som ett sätt att utveckla sin region och tror 
att bolaget East Sweden Development Agency, ESDA, som finns i regionen kan 
vara en lösning.105 

En annan tjänsteman säger att det är synd att de inte har fått med näringslivet i 
brysselverksamheten. Denne tror att resultatet hade blivit annorlunda då men att det 
inte nödvändigtvis hade inneburit att verksamheten hade gett ett bättre resultat än 
dagens. ”Jag påstår inte att man hade fått ut mer, men man kanske skulle ha kom-
pletterat med en annan person som hade jobbat med näringsinriktade frågor.”106 
Tjänstemannen tror emellertid allt näringslivet i första hand bör stimuleras via en 
väl utbyggd näringsorganisation i kommunerna. Kontoret ska istället utgöra ett 
komplement till den verksamhet som kommunerna idag riktar mot näringslivet och 
inte vara ett substitut, menar tjänstemannen.107 

En tredje syn är att det faktiskt finns ett behov hos näringslivet att få stöd i 
EU-relaterade frågor och att detta i så fall inte tillgodoses via brysselverksamheten. 

Jag tror att det finns ett behov som inte är tillgodosett. För om man 

tittar på danskarna så har de ett nära och annat samarbete med det lo-

kala näringslivet, som vi inte har. Vi har det mer uppdelat. De har det 

mer samlat, med en gemensam organisation där arbetsmarknadens 

parter, näringslivet och kommuner umgås med varandra. Då får man 

en annan bas för kommuners sida på hemmaplan att stödja det lokala 

näringslivet.108 

Utvärderingen pekar på att huvudmännen inte har klargjort vilket syfte de har 
med brysselverksamheten, dessutom har de inte utarbetat ett långsiktigt mål med 
verksamheten under de två inledande försöksåren. Detta framgår bland annat av 
dokumentation från kontoret samt av intervjuer med berörda tjänstemän. I grund-
förslaget, verksamhetsplaner samt i kontorets verksamhetsberättelser och verk-
samhetsrapporter för 1996 och –97 saknas direkta syftesformuleringar. Ändamålet 
med verksamheten beskrivs i dessa dokument med olika uttryck som bland annat 
vad kontoret ska ”syssla” eller arbeta med. Andra exempel på formuleringar är vil-
ka kontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är och vilka verksamhetsfält som ska 
prioriteras. 

                                                 
105 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
106 Maria. M, (1998) 

107 Ibid. 

108 Ibid. 
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Den tjänsteman som är verksamhetsansvarig i Bryssel säger i en intervju att 
det är missvisande att påstå att det saknas ett syfte, utan att syftet inte har skrivits ut 
på grund av att det är så självklart för alla berörda parter.109 Under intervjuerna 
verkar det som att tjänstemännen egentligen beskriver hur de använder kontoret i 
allmänna ordalag, då frågan om vilket syfte kontoret har ställs. Såhär beskriver två 
olika tjänstemän från huvudmannakommunerna vad de anser att syftet med Brys-
selkontoret är. 

Att ta hem information till oss, att hjälpa oss att få svar på de frågor vi 

har, alltså den information som vi har svårt att hitta hemma och som 

har med EU att göra. Skälet till att vi över huvudtaget jobbar med den 

här typen av frågor, är att vi använder det som ett instrument för vår 

egen utveckling.110 

De ska vara informationsinhämtare åt oss, just vara ögon och öron där 

nere. Ge oss förhandsinformation så att vi kan vara beredda när det 

kommer calls och liknande. Att vi inte blir tagna på sängen då. För när 

ett call kommer så är det för sent. Brysselkontoret ska vara de som har 

örat mot de låsta dörrarna och ha de kontakterna. När vi har idéer och 

projekt så ska Brysselkontoret vara dem som ska hjälpa oss att förank-

ra projekten och sälja in dem på de olika generaldirektoraten och 

bevaka de här uppgifterna.(…)De ska alltså vara ögon och öron åt oss, 

ta reda på saker och ting och hjälpa oss med våra problem.111 

Tjänstemän från huvudmannakommunerna som var med under igångsättandet 
av kontoret har berättat att inledningsvis visste de ungefär hur de skulle arbeta i 
Bryssel och vilken funktion som kontoret skulle ha, men de visste inte mer exakt. 
Den här typen av kommunalt arbete på den internationella arenan var ett nytt 
arbetssätt för kommunerna, vilket uppges som en av orsakerna till att 
huvudmännen till en början inte hade klart för sig vad det direkta syftet med 
kontoret var. Den internationella sekreteraren i Norrköping förklarar också att 
huvudmännen ville pröva sig fram på grund av att det inte fanns en färdig mall att 
arbeta efter. Det är därför som verksamheten har formats efter hand. Ovanstående 
förklaringar kan illustreras med följande citat från en intervju: 

Det är klart att vi satt ju alla i en knepig sits. Vi visste egentligen inte 

riktigt hur det gick till nere i Bryssel, även fast än vi hade besökt 

andra regionkontor. Utan därför var det viktigt att det blev den här 

tunga politiska gruppen, som fick hålla i utvecklingen av 

verksamheten. Hade det funnits ett fulländat dokument att utgå från, 

som angav precis vad man skulle göra i verksamheten, då hade ju ald-

rig verksamhetsstyrelsen haft så tung roll i det löpande arbetet. Då 

hade man ju bara kunnat titta efter ett år och utvärderat, blev det som 

det var tänkt? Men det här är något som mera har formats på vägen, 

och som ändrats lite på vägen när man provat saker som kanske inte 

har fungerat. 112 

                                                 
109 Ibid. 

110 Ibid. 

111 Ibid. 

112 Ibid. 
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En annan aspekt som har undersökts är hur utfallet av verksamheten har blivit. 
Den allmänna uppfattningen bland de tjänstemän som har intervjuats från huvud-
mannakommunerna är att Brysselkontorets verksamhet har fungerat bra. Även de 
kontaktpersoner som har intervjuats från de tjänsteköpande kommunerna och orga-
nisationerna är av samma uppfattning. Tjänstemännen upplever att den service som 
Brysselkontoret erhåller har varit behjälplig i det egna EU-arbetet samt att infor-
mationen som Brysselkontoret sammanställer har varit välstrukturerad och infor-
mativ. Många kontaktpersoner menar således att de har fått mycket information för 
pengarna, däremot verkar kontaktpersonerna ha tidsbrist och i allmänhet svårt att 
hinna med att sprida vidare informationen i den egna organisationen. Risken är att 
EU-informationen fastnar hos kontaktpersonerna. Utvärderingen pekar på att 
hemorganisationen inte har utvecklats i samma takt som Brysselkontorets 
verksamhet, under de två utvärderade åren 1996 till 1997.113 

Hemorganisationen 
Det framkommer redan i grundförslaget att det inte bara är viktigt att Bryssel-
kontoret fungerar väl, utan även att det finns en väl utbyggd organisation på hem-
maplan.114 Med detta avsågs att det var nödvändigt att bygga ut en 
hemorganisation för att brysselsatsningen ska kunna nyttjas på ett effektivt sätt. Då 
verksamheten undersöktes bestod hemorganisationen på regional nivå av gruppen 
med kontaktpersoner verksamhetsstyrelsen. På lokal nivå består organisationen 
mer eller mindre av de enskilda kontaktpersonerna i de tjänsteköpande 
kommunerna och organisationerna. Det har framkommit att de tjänsteköpande 
kommunerna och organisationerna upplever att organisationen på hemmaplan 
behöver vidareutvecklas.115 En av kontaktpersonerna uttrycker sig såhär: 

Det här arbetet kommer inte fungera om man inte organiserar en 

hemmabas, tror jag. Vi kan inte arbeta så här ostrukturerat, man måste 

samla resurserna(…) Jag tror på att man måste ha en stark hemmabas. 

Det är rätt det här med kontaktpersonerna, men jag tror att man behö-

ver en person som stöttar kontaktpersonerna, alltså en form av central 

resurs.(…) Om vi ska lyckas göra bra projekt så måste vi 

samarbeta.116 

Samma personer säger att det handlar om att omdisponera de resurser som 
kommunerna anslår till EU-arbetet: 

Vi är ju fyra kommuner som ligger nära varandra. (...) Om man då 

lägger ihop de resurser och den tid som vi fyra kommuner avsätter till 

East Sweden och EU-arbetet, och istället lägger det på en tjänst i en 

kommun, så skulle den personen skulle kunna göra så mycket mer än 

vad de fyra kontaktpersonerna gör idag.117 

Det finns av naturliga skäl avsevärda skillnader i de resurser som år ena sidan 
huvudmannakommunerna och å andra sidan de tjänsteköpande kommunerna kan 
avsätta till EU-arbetet. Det är endast Norrköpings och Linköpings kommuner och 
Länsstyrelsen som har en heltidsanställd tjänstemän för EU-arbetet. Övriga 

                                                 
113 Ibid. 
114 Norrköpings kommun, KH nr 67/1995 

115 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 
116 Maria. M, (1998) 

117 Ibid. 
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tjänsteköpande kommuner och organisationer saknar renodlade EU-samordnare. 
Detta är relativt naturligt med tanke på att de övriga kommunerna är relativt små. 
Kontaktpersonerna i dessa kommuner har olika typer av arbetsområden och 
befattningar, till exempel utvecklingschef, utvecklingssekreterare, kommundirektör 
och anställda på Företagarcentrum. Det är vanligt att kontaktpersonerna har ett 
flertal olika arbetsuppgifter förutom arbetet som EU-samordnare. 

Ett exempel på detta är kontaktpersonen i Mjölby kommun, förutom EU-
samordnare och kontaktperson för Brysselkontoret är tjänstemannen dessutom 
utredningssekreterare, trafikplanerare och kontaktperson för landsbygdsfrågor i 
kommunen. Detta för med sig att kontaktpersonerna har haft begränsade 
möjligheter att avsätta tid till EU-arbetet. Vissa kontaktpersoner arbetar endast ett 
par timmar i veckan med EU-frågorna, medan andra har uppgivit att de avsätter 
runt 10-15 timmar i veckan. 

Även tjänstemannen på Brysselkontoret efterfrågar en utveckling av 
organisationen på hemmaplan för att den information som de förmedlar ska komma 
till större nytta och för att hemorganisationen ska ta vara på de möjligheter som 
Brysselkontoret har. Den ansvarige tjänstemannen på Brysselkontoret menar att 
uppdragsgivarna idag har pekat ut en del tjänstemän som kan vara bra 
kontaktpersoner, men att samarbetet inte har formaliserats. Vidare menar denne att 
det saknas tjänstemän som kan vara drivande inom olika frågor, eftersom 
politikerna idag inte använder kontoret på det sättet. Tjänstemannen menar dock att 
Brysselkontoret borde användas som ett redskap för regionen att agera inom olika 
sakområden i EU och inte bara som ett informationskontor. 

I regionen finns det flera andra internationella verksamheter som erhåller stöd 
från kommuner och landsting, till exempel Baltic Network, Carrefourkontoret i 
Valdemarsvik och EU-lots för skolorna. Compass East Sweden som finansieras av 
bland annat SAF och LO och EU-enheten vid Linköpings universitet är andra 
exempel på internationella verksamheter som finns i regionen.118 Den tjänsteman 
som är ansvarig för EU-frågor i Norrköpings kommun har berättat att 
möjligheterna att skapa en hemmabas i Norrköping för Östersjöfrågor och en 
hemmabas i Linköping för EU-frågor har diskuterats. Tjänstemannen menar 
emellertid att det finns svårigheter att flytta olika EU-verksamheter till 
gemensamma lokaler. Det beror bland annat på att dessa är integrerade i andra 
verksamheter, till exempel Linköpings universitet och diverse 
intresseorganisationer. 119 Det kan dessutom finnas konkurrerande intressen som 
utgör hinder för en samordning. 

Flera kontaktpersoner tror att etableringen av det regionala samarbetsorganet 
Östsam kommer att leda till en stabilare och tydligare organisering av EU-arbetet 
på hemmaplan. Några menar följande: 

Då Östsam nästa år får en mer färdig juridisk form, så ska Östsam bli 

huvudman för flera olika verksamheter som redan finns idag, bland 

annat då Brysselkontoret. Så att de har sin styre från Östsam och inte 

från Norrköping och Linköping som idag. 120 

                                                 
118 Boman. D, (1998), East Sweden. Ennobling Ideas and Products. En rapport om utveckling av internationella 

strategier i ÖSTSAM, s 12 ff 

119 Melin. M, (1998), och Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

120 Melin. M, (1998) 
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För Brysselkontoret kan Östsam leda till en mer stabil hemmaorganisation. 
Tanken med Östsam är att det ska bli en nod för brysselverksamheten där inte bara 
kommuner och landsting samarbetar, utan kanske också universitet och näringslivet 
med flera.121 

Styrningen av Brysselkontoret 
En annan fråga som har diskuterats med huvudmännen är hur de anser att styr-
ningen av Brysselkontoret har fungerat. Den allmänna uppfattningen bland de 
intervjuade tjänstemännen är att den person som engagerades för att sätta igång och 
driva Brysselkontoret har tagit ett stort ansvar för utformningen av verksamheten 
och för framtagandet av riktlinjer för kontoret. Det framgår också att tjänstemannen 
saknade ett direkt uppdrag och tydliga riktlinjer för hur verksamheten skulle drivas. 
Den berörde tjänstemannen menar själv att uppdraget var diffust och denne 
egentligen saknades ett uppdrag att utgå från. De riktlinjer som fanns var ett antal 
önskemål som huvudmännen hade uttryckt.122 Det framstår som att tjänstemannen 
mer eller mindre fick sätta igång på egen hand. 

Det är tydligt att styrningen av Brysselkontoret har varit svag. Det finns två 
sätt att se på detta bland de intervjuade tjänstemännen. Endera anser dem att det är 
negativt att verksamhetsstyrelsen har gett Brysselkontoret fria händer eller att detta 
inte är ett direkt problem utan är snarare relativt naturligt. En tjänsteman som är av 
den senare inställningen menar att det är bra att brysselverksamheten har utvecklats 
utan att det har krävts allt för många ”pekpinnar” från huvudmännen. Ett liknande 
resonemang är att det blev en mjuk start, eftersom huvudmännen inte riktigt visste 
vad de ville och att det därför är positivt att kontoret har verkat relativt 
självständigt. Styrelsen har därmed inte behövt tillgripa några bestämda eller 
konsekventa medel för att styra verksamheten123 

Vidare framför en annan tjänsteman verksamhetsstyrelsen var otydliga i 
styrningen till en början, men att det har förbättrats. Tjänstemannen anser att i 
starten måste en verksamhet få skapa sina egna strukturer och hitta sina nätverk. 
Tjänstemannen tror att otydligheten också kan bero på att de politiker som sitter i 
verksamhetsstyrelsen har strategiska positioner. Politikerna har många frågor att 
hantera därför blir det lätt att de fattar strategiska beslut i den här typen av frågor. 
Brysselkontoret har å sin sida kanske efterfrågat en mer arbetande styrelse. Men 
det arbetssättet passar inte i den här strukturen, säger tjänstemannen.124 

En annan tjänsteman som har intervjuats upplever inte det som något underligt 
eller felaktigt att den tjänsteman som är ansvarig för brysselverksamheten har varit 
drivande i framtagandet av verksamhetsplanerna. Denne menar att i alla komm-
unala sammanhang är det en tjänsteman och inte en politiker som ”håller i pennan”. 
Såhär beskriver denna tjänsteman arbetsgången då de har tagit fram kontorets verk-
samhetsplaner. Först diskuteras verksamhetsplanen i verksamhetsstyrelsen, sen skr-
iver den verksamhetsansvarige tjänstemannen ett förslag som diskuteras i verk-
samhetsstyrelsen, därefter görs justeringar och sen tas beslut.125 Vidare menar 
denna tjänstemannen att verksamhetsstyrelsen har haft en tung roll i det löpande 
arbetet och att de politiker som sitter i styrelsen har strategiska positioner. 

                                                 
121 Ibid. 
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123 Ibid. 

124 Ibid. 
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Politikerna betraktar Brysselkontoret som ett viktigt område. Ett tecken på detta är 
att det alltid är hög närvaro på styrelsemötena, säger tjänstemanen.126 

Tjänstemännen som istället upplever att det är problematiskt att styrningen har 
varit otydlig ger följande förklaringar: 

Jag tycker inte att man har varit tydlig med målen med Brysselkonto-

ret, därför är det lite svårt att utvärdera om man har uppnått några 

resultat. Där borde man ha varit tydligare. Sen tycker jag att kontoret 

ska styras mer hemifrån än från kontoret. Så har det inte blivit. Det har 

varit mer att det har dykt upp idéer i Bryssel att det här kanske vi ska 

göra. Det har inte styrts från verksamhetsstyrelsen.(…)Det är fel att 

xxxxxx ska styra verksamhetsplanerna. Det är min bestämda uppfatt-

ning att hemorganisationen ska göra det.127 

Eller att: 

Brysselkontoret har ju utformat den, sen har verksamhetsstyrelsen 

godkänt den med vissa förändringar(…). Jag tycker att det är styrelsen 

som borde ha gjort det och sen att man tillsammans med kontoret job-

bat med det(…). Som verksamhetsstyrelse har man inte tagit en aktiv 

ledarroll, utan en styrelse som haft en agenda. Man har inte gått in i 

frågor, utan där har man låtit Brysselkontoret föreslå frågor och 

arbetsinriktning och verksamhetsstyrelsen har sagt ja eller nej.128 

Sammanfattande diskussion 
Under det inledande verksamhetsåret 1996 har den ansvarige tjänstemannen i hög 
grad själv dragit upp riktlinjerna för verksamheten och utvecklat kontoret utan 
direkt styrning från huvudmännen. Detta beror delvis på den osäkerhet som fanns 
innan verksamheten drog igång gällande hur kommunerna skulle arbeta i Bryssel 
och vad det skulle resultera i för hemregionen. Huvudmännen hade därför inte 
preciserat en verksamhetsbeskrivning, mer än att kontoret skulle fokusera på att 
öka möjligheterna att allokera finansiella medel från EU till hemregionen.  

Huvudmännen valde att inte invänta övriga kommuner i Östergötland för att 
processen inte skulle dra ut på tiden. Istället beslutade de sig för att starta en treårig 
försöksverksamhet i Bryssel, och pröva sig fram och därefter utvärdera denne. 
Detta kan förklara avsaknaden av ett uttalat syfte och mål med verksamheten vid 
tiden för inrättandet av kontoret och även under de kommande verksamhetsåren 
som har studerats. Undersökningen pekar på att den som är verksamhetsansvarig i 
Bryssel har varit den drivande motorn i vilken riktning som verksamheten ska 
utvecklas. Ur en demokratisk synvinkel framstår det som viktigt att 
verksamhetsstyrelsen tar fram en vision om hur Brysselverksamheten ska användas 
framöver och en strategi hur man ska gå till väga för att nå målet. Det är de 
folkvalda politikerna som ska fatta beslut om strategiska frågor som hur regionen 
ska arbeta i EU och om regionkontoret ska användas som ett verktyg för att driva 
regionens frågor i EU. Detta bör inte ligga på tjänstemannanivå. Det är inte bara 
viktigt ur en demokratisk synvinkel att huvudmännen preciserar ett tydligt mål och 
syfte med verksamheten, utan också ur ett kostnadseffektivt perspektiv. I detta 
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ligger också att definiera de arbetsuppgifter och de områden som är viktiga att 
arbeta med och bevaka ur ett framtida regionalt perspektiv. 

Det är intressant att notera att East Sweden Brysselkontoret har fått störst 
betydelse för den offentliga sektorn i regionen och inte för näringslivet, speciellt 
när huvudmännen, åtminstone Norrköpings kommun, såg bildandet av kontoret 
som en service i första hand för det lokala näringslivet. En bidragande orsak till att 
näringslivets behov till en början ställdes i fokus, kan vara att Odense och Århus 
kommuner har stått som modell för East Sweden Brysselkontoret. Danska bryssel-
kontor arbetar ofta med direkta näringslivsuppdrag, vilket East Sweden Bryssel-
kontoret inte gör.129 I till exempel Århus har näringslivets organisationer och kom-
munen en mer samlad struktur och organisation än vad Norrköping och Linköping 
har.130 Kanske har danska kommunerna således en bättre plattform på hemmaplan 
och därmed godare förutsättningar för att samarbeta och stimulera näringslivet än 
vad den östgötska regionen har. Det är också möjligt tjänstemännen till en början 
fokuserade på näringslivet, på grund av att de inte kände till att det fanns flera EU-
program som var öppna för den offentliga sektorn, vilket visade sig först efter hu-
vudmannakommunerna hade kommit igång med Brysselverksamheten.131 

Det kan också finnas andra orsaker till att det svenska brysselkontoret har 
profilerat mot offentlig verksamhet. Bland annat verkar det som att näringslivet i 
regionen har varit måttligt intresserad av Brysselkontorets tjänster. Å andra sidan 
har inte Brysselkontoret aktivt gått ut och marknadsfört sig mot företagen, vilket i 
sin tur kan bero på att verksamhetsstyrelsen inte heller uttalat önskemål om detta. 
En intressant fråga för framtiden är om Brysselkontoret är rätt plattform för att sti-
mulera utvecklingen av det regionala näringslivet, eller om det bör ske inom andra, 
kanske redan befintliga ramar. En annan fråga är om det var riktigt av huvud-
männen att ”välja bort” näringslivsinriktningen och vilken inriktning Bryssel-
kontorets verksamhet ska ha i framtiden, vid en eventuell permanentning av verk-
samheten. Det är möjligt att Brysselkontoret behöver bli mer tillgängligt för såväl 
näringslivet som universitet framöver. 

Det vore också önskvärt om det utvecklades en samverkan och ett utbyte 
mellan de olika internationella verksamheter som finns i regionen, för att bättre 
tillvarata befintliga resurser. Det är kanske inte möjligt att slå samman olika inter-
nationella verksamheter, däremot kan en lösning vara att binda samman verk-
samheterna genom en virtuell hemmabas, ett regionalt kontaktnät, som kan utgöra 
en viktig plattform för regionens EU-arbete. En väl fungerande organisationsform 
på hemmaplan verkar vara en förutsättning för att kontoret skall nyttjas effektivt. 
Den hemorganisation som finns behöver vidareutvecklas, vilket har påbörjats gen-
om arbetet med Östsam. En åtgärd kan vara att realisera de tankar som finns att 
peka ut ansvariga tjänstemän för olika sakfrågor, dels för att få mer djup i EU-
arbetet dels för att det kan underlätta för Brysselkontoret att arbeta. 

Det är således tydligt att huvudmännen inta har haft ett tydligt mål med hur 
verksamheten ska utvecklas. Detta har inte heller tydliggjorts av verksamhets-
styrelsen under kontorets första verksamhetsår. Efter försöksperioden lider mot sitt 
slut är det nödvändigt att huvudmännen tar fram en tydlig vision om hur kontoret 
ska användas, dels vad det gäller en eventuell inkorporering av näringslivet, dels 
vad det gäller regionen möjligheter att driva frågor i Bryssel. Det är också 
nödvändigt att besluta om hur verksamheten framöver ska organiseras på 
hemmaplan. 
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Hemregionens värde med 
Brysselkontoret 
I detta kapitel redogörs för möjliga effekter som kontoret har gett upphov 

till under de två första verksamhetsåren samt vilken nytta som 

hemregionen har haft av Brysselkontoret. Kapitlet baseras på intervjuer 

med tjänstemän från huvudmannakommunerna, kontaktpersonerna i de 

tjänsteköpande kommunerna och organisationerna samt den tjänsteman 

som är verksamhetsansvarig på Brysselkontoret. 

Effekter av Brysselkontoret 
Efter den korta inkörningsperiod som har varit är det svårt att tyda några direkta 
effekter av Brysselkontorets verksamhet. Vid tiden för utvärderingen, våren 1998, 
hade kontoret varit verksamt i två år och var fortfarande i en uppbyggnadsfas. Lik-
aså är det svårt att bedöma vilka effekter verksamheten har haft för de tjänste-
köpande aktörerna. Detta beror på att flera av kommunerna och organisationerna 
hade köpt tjänster under knappt ett år då utvärderingen genomfördes. 
Kontaktpersonen på Länsstyrelsen har kommit med många värdefulla synpunkter 
om tänkbara effekter som Brysselkontoret kan ha genererat. Enligt denne är det för 
tidigt att bedöma effekterna av en verksamhet redan efter tre år. Kontaktpersonen 
har själv lång erfarenhet av att driva projekt och menar att det brukar ta minst ett 
par år att starta upp en verksamhet. Den första tiden består i synnerhet av 
informationsspridning, först därefter kommer själva verksamheten igång. Det kan 
ta fem år eller kanske mer för att få igång en verksamhet, enligt kontaktpersonen 
ifråga.132  

Ett direkt resultat av etableringen av Brysselkontoret är att en grupp med 
kontaktpersoner har bildats. Kontaktpersonen på Länsstyrelsen menar att denna 
grupp har blivit en samlande punkt samt ett forum för diskussioner och ett 
kollegialt samarbete.133 Gruppen har bidragit till ökade kontakter mellan 
tjänstemän från de olika kommunerna. Utbytet har inte enbart gällt frågor som är 
kopplade till kommunernas EU-arbete utan också inom andra arbetsområden. 
Kontakpersonen i Finspångs kommun säger såhär: ”En stor bit tycker jag är värdet 
av kontakterna med kontaktpersonerna som kan ge positiva effekter även inom 
andra områden. För oss är det väldigt positivt med kontakterna med Katrineholm 
och Vingåker.”134 

Det verkar dessutom som att brysselverksamheten har bidragit till en ökad 
kunskap och en ökad medvetenhet om EU, speciellt vad det gäller strukturfonderna 
och EU-programmen, bland de tjänstemän och politiker som är i kontakt med 
verksamheten.135 
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Det är inte omöjligt att den finns en kedja från de resonemang som 

förs inom kontaktpersonsgruppen som leder till att man får intressen-

ter i kommunerna att gå vidare med projekt. Jag tror att det fortfarande 

finns mycket att göra i kontaktpersonsgruppen. Man kan också fråga 

sig vad man skulle mista om den här kontaktpersonsgruppen lades ner 

till exempel.136 

Det är också möjligt att Brysselkontoret har gett upphov till olika 
katalysatoreffekter i regionen, t.ex. att de har bidragit till att olika EU-projekt och 
verksamheter i kommunerna har påskyndats.137 

Redan innan de tjänsteköpande kommunerna inledde samarbetet med 
Norrköpings och Linköpings kommuner arbetade de, åtminstone sporadiskt, med 
EU. Det är möjligt att brysselverksamheten har bidragit till ett lyft av EU-arbetet i 
de tjänsteköpande kommunerna. Framförallt har samverkan med Brysselkontoret 
lett till att EU som arbetsområde har fått ett ansikte i de tjänsteköpande 
kommunerna, eftersom olika kontaktpersoner har utsetts. Det är också möjligt att 
den regionala samarbetet kring EU-frågan har öppnat upp samarbeten i regionen 
kring andra områden. ”Jag tror att East Sweden samarbetet har visat 
Östgötakommunerna att de kan samarbeta på hemmaplan även i annat än bara i 
utvecklingen av Östgötatrafiken.”138 Det vore därför spnnande att undersöka om 
samverkan kring Brysselkontoret kan ha påskyndat tillkomsten av Östsam. 

Hemorganisationens nytta med Brysselkontoret 
Frågan är vilken nytta som hemorganisationen hittilss har haft av Brysselkontoret? 
Hemkommunerna har framförallt haft nytta på av kontoret på ett område, 
informationsinhämtning. Kontoret har också använts för att hålla sig a jour vilka 
EU-program som finns öppna för att söka finansiella medel ur. I flera av 
hemkommunerna hade emellertid inte EU-arbetet riktigt kommit igång och därför 
har de inte heller lämnat in några projektansökningar och inte heller haft behov av 
att anlita Brysselkontoret för att få stöd med dessa. Brysselkontoret har emellrtid 
assisterat vid ett antal projektansökningar, med bland annat att söka 
samarpetspartners i andra EU-länder och att testa projektidéen för Kommissionen. 
Men denna service har inte varit omfattande under de första verksamhetsåren. 
Denna utveckling av kontoret, dvs till ett informationskontor, är särskilt intressant 
med tanke på att den ursprungliga tanken med kontoret var att de i första hand 
skulle arbeta med down-stream lobbying och i andra hand med 
informationsverksamhet.139 Nu har det istället blivit tvärtom. 

Det verkar som att verksamhetsutvecklingen bland annat kan förklaras med att 
huvudmännen från början antog att näringslivet och andra aktörer i regionen skulle 
vara mer aktiva med att efterfråga tjänster av kontoret än vad som visade sig. Med 
uppdrag avses aktiviteter som att testa projektidéer för Komissionen och dylikt. En 
annan förklaring kan vara att Brysselkontorets verksamhetsstyrelse inte har gett 
den verksamhetsansvarige tydliga riktlinjer. Några av kontaktpersoner som köper 
tjänster beskriver nyttan med kontoret på följande sätt: 
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Den direkta kontakten, jag vet att jag kan ringa i stort sett när som 

helst och få ett ganska snabbt svar. Informationen vi får är verkligen 

up to date. Vi hade förmodligen även kunnat få informationen på an-

nat håll, men det hade tagit mycket längre tid. Ta t.ex. 

kommunförbundet som bevakar vissa saker åt oss, men det tar flera 

veckor innan vi får reda på något. Jag vet oftast om saker redan innan 

kommunförbundet kommer med sin information.140 

I första hand är det att vi får strukturerad information, att vi slipper 

jaga så förbaskat mycket. Även om jag inte har spridit den så har jag 

tillgång och nytta att se vad som är möjligt, och även veta till vem jag 

ska och inte ska ge informationen till. Sen är det viktigt att få den här 

uppföljningen på en ansökan, för det tar en så lång tid innan de for-

mella besluten kommer i Bryssel.141 

Informationsnyttan framför allt och den är inte dålig, genom att få den 

så sitter jag på en hel del information och har lärt mig en hel del under 

den här tiden. Jag hade ingen aning om vad EU handlade om när jag 

tog på mig uppgiften.142 

Det är trots allt möjligt för kommunerna att få fram liknande information som 
Brysselkontoret levererar på annat håll. Det går till exempel att köpa EU-
information från diverse konsultfirmor, att göra sökningar i olika databaser, 
prenumerera på diverse nyhetsbrev och tidskrifter etc. Kontaktpersonerna menar att 
fördelarna med att köpa dessa tjänster av Brysselkontoret är att det är relativt billigt 
och att informationen är välstrukturerad och ”dagsfärsk”. De menar att det skulle ta 
längre tid och bli dyrare för kommunerna att själva ta fram informationen.143 
Tilläggas bör att då undersökningen gjordes var det flera kontaktpersoner som 
precis hade fått Internetuppkoppling och e-mail. Detta är ett tecken på att vanan att 
använda informationsteknologi var låg. 

Förutom informationsnyttan säger flera av kontaktpersonerna att deras 
personliga kunskap om EU har ökat sedan de engagerades i brysselverksamheten. 
För Landstinget kan deras samverkan med Brysselkontoret på sikt bidra till att 
skapa förståelse för det internationella perspektivet bland landstingpolitiker och 
landstingsanställda och för att tydliggöra det utbyte som EU kan ha för 
Landstingets verksamhet. Landstingets kontaktpersonen menar att EU-arbetet är ett 
nytt arbetssätt för Landstinget och att Brysselkontoret har varit ett stöd i detta.144 
Även Länsstyrelsen menar att det är informationen i sig som de haft mest nytta av. 
Kontaktpersonen på Länsstyrelsen menar att den grupp som kontaktpersonerna 
tillsammans utgör är en betydelsefull plattform för EU-arbetet i regionen.145 En av 
de intervjuade tjänstemännen säger att Brysselverksamheten också har snabbat på 
huvudmannakommunernas mognadsprocess på området och ökat förståelsen för 
kommunens roll i ett större europeiskt perspektiv.146 En annan tjänsteman påtalar 
att det är viktigt att kommunerna är med i EU och dessutom samordnar EU-arbetet, 
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trots att det inte går att se en tydlig och omedelbar nytta av EU vid varje enskild 
fråga. ”Jag tror att man ska se det som en sorts infrastrukturkostnad. För att kunna 
delta i den här processen, att vi utvecklar regionernas Europa och fredstanken, då 
ska Sveriges kommuner finnas med.”147 

Samhällsekonomisk nytta 

East Sweden Brysselkontoret uppfattas, ur en ekonomisk synvinkel, som relativt 
överkomligt av såväl huvudmannakommunerna som tjänsteköparna. Kontakt-
personerna menar att de skulle inte kunna få ut lika mycket information på egen 
hand, som de får genom Brysselkontoret. Driftskostnaderna för verksamheten har 
också blivit lägre än vad huvudmännen hade kalkylerat med. 
Huvudmannakommunerna garanterade att av avsätta en miljon kronor vardera per 
år för verksamheten. Under år 1997 betalade huvudmannakommunerna knappt 500 
000 kronor var, vilket är betydligt mindre än vad de hade räknat med.148 För 1998 
beräknades kostnaden till 560 000 kronor per huvudman.149 En av de intervjuade 
tjänstemännen säger att för kommuner av Norrköpings och Linköpings stor-
leksordning är detta små summor i jämförelse med storleken på den totala 
kommunala budgeten.150 

Den allmänna uppfattningen bland såväl huvudmännen som övriga 
kontaktpersoner är att det är orimligt att ställa ett lönsamhetskrav på verksamheten, 
vilket huvudmännen inte heller har gjort. Såhär säger några om lönsamheten: 

Det är ingen som kan räkna ihop den kalkylen. Man måste tro på att 

det här kan ge positiva effekter för ett samhälle, att man har den här 

typen av kontakter och relationer. (…) Vi måste ha den här informa-

tionen, det är ingen som ställer krav på att det måste vara lönsamt. Är 

vi med i EU så måste vi ha den informationen om det och kanaler.151 

Det är ju ett långsiktigt arbete, det är inte gjort över en natt. Man 

måste ha ett långsiktigt perspektiv. Det är för tidigt att säga efter bara 

två år om det är lönsamt. Man kan ju bara mäta det i antal arbetstill-

fällen och antal bidrag man har fått, men jag vet inte om det är den 

bästa måttstocken på verksamheten. Många tycker ju det men jag är 

inte så övertygad om det.152 

Jag har över huvudtaget inte reflekterat över det. Eftersom Landstinget 

betalar en ganska blygsam summa för att få ut väldigt mycket 

information och service.(…)En organisation som har en så stor budget 

som Landstinget har, reflekterar inte över lönsamheten när det gäller 

60 000 kronor. Det är i sådana fall i ganska små kommuner i 

Östergötland som man gör såna här reflektioner.153 
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Frågan är således om lönsamhet är ett bra mått för att uppskatta den nytta som 
hemregionen hittills har haft av Brysselkontoret. Det är svårt att kvantifiera nyttan 
på ett meningsfullt sätt ur såväl ett rent företagsekonomiskt som ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. Det är således viktigt att skilja på företagsekonomisk 
lönsamhet och samhällsekonomisk lönsamhet. Det senare av de två begreppen 
innebär en uppskattning av uppskattning av de välfärdseffekter som en verksamhet 
har, vilket är en relativt komplicerad ekvation. För ett företag inom den privata 
sektorn är det däremot relativt enkelt att uppskatta intäkter och kostnader för ett 
projekt. Intäkterna består av den avkastning som projektet ger, det vill säga värdet 
på den output som projektet genererar. Kostnaderna utgörs av värdet på de inputs 
som företaget har stoppat in i projektet. Såväl intäkter som kostnader kan i princip 
utläsas via marknadspriset, för projekt inom den privata sektorn.154 Men för 
verksamheter inom den offentliga sektorn är det svårare att göra en intäkts-och 
utgiftskalkyl. Detta beror bland annat på att samhällets kostnader och intäkter som 
genereras av en verksamhet i allmänhet inte kan utläsas via marknadspriserna.  

Det är därför komplicerat att göra en jämförelse mellan kostnaderna för 
igångsättandet och driften av Brysselkontoret med hur mycket pengar som 
hemregionen har fått tillbaka från EU. Svårigheterna ligger främst i att uppskatta 
de intäkterna som Brysselkontoret har genererat, samt att avgöra vilka intäkter som 
ska ingå i kalkylen. Det är således inte bara att beräkna hur mycket EU-bidrag som 
har tillfallit hemregionen sedan Brysselkontoret inrättades. Ett problem med denna 
kalkyleringen är hur man avgör hur stor del av bidragspengarna som direkt eller 
indirekt kan kopplas till Brysselkontoret och hur stor del av bidragspengar som har 
utfallit oberoende av Brysselkontoret. Flera EU-projekt som bedrivs i regionen sker 
inom ramen för EU:s olika målprogram. Tilldelningen av bidragspengar för denna 
typ av projekt sker nationellt och ska således inte räknas in i intäkts-och kalkylen. I 
hemregionen ansvarar Länsarbetsnämnden för Mål 3, Svenska EU-
programkontorets lokalkontor i Linköping hanterar Mål 4 och Länsstyrelsen 
ansvarar för Mål 5.155 

Det är således svårt att avgöra vilka projektansökningar som har inlämnats från 
hemregionen som har fått direkt hjälp eller indirekt hjälp från Brysselkontoret, till 
exempel information, och vilka som inte har koppling till Brysselkontoret. Det är 
dessutom missvisande att enbart räkna med de intäkter som kan mätas i kronor och 
ören, till exempel tilldelade bidragspengar. Nyttan av Brysselkontorets verksamhet 
är också av sådant slag som är svårt att kvantifiera, som värdet av EU-
informationen, marknadsföring av regionen och nya internationella kontakter för 
kommuner. Mot denna bakgrund blir slutsatsen att det inte är relevant att rikta ett 
strikt företagsekonomiskt lönsamhetskrav på Brysselkontorets verksamhet, 
däremot bör verksamheten framöver analyseras ur ett bredare och långsiktigt 
samhällsekonomiskt perspektiv.156 
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Hemorganisationens förmågan att nyttja Brysselkontoret 

Då man analyserar nyttan och de effekter som brysselverksamheten kan ha 
genererat bör man också ta hänsyn till de förväntningar som är rimliga att ställa. 
Frågan är om det är rimligt att förvänta att hemorganisationen ska kunna nyttja 
Brysselkontorets tjänster fullt ut efter två, samt efter mindre än ett år för andra. Den 
allmänna uppfattningen bland huvudmännen och övriga kontaktpersoner är att 
hemregionen inte har nyttjat Brysselkontoret fullt ut. Å andra sidan menar de flesta 
att det inte heller är ett rimligt krav. 

Det finns ett antal förklaringar till att, framförallt, de tjänsteköpande 
kommunerna inte fullt ut har nyttjat den information och de tjänster som kontoret 
erbjuder. Det beror bland annat på att kommunerna har saknat strategier för EU-
arbetet. En del kommuner har inte haft behov av att få hjälp med att testa 
projektansökningar etcetera, eftersom det inte har kommit igång med att arbeta 
med EU-projekt. För att bättre hantera den information som kommunerna erhåller 
är det nödvändigt att det byggs upp en lokal organisation i de enskilda 
kommunerna, vilket kommer att ta tid.157 Flertalet kontaktpersoner har dessutom 
haft begränsade tid att avsätta till EU-arbetet, eftersom de har flera arbetsuppgifter 
att handha utöver detta område. Den korta försöksperioden framstår trots allt som 
den viktigaste förklaringsfaktorn till att hemorganisationen inte har haft förmåga att 
nyttja kontoret fullt ut. 

Sammanfattande diskussion 
Det är tydligt att Brysselkontoret kan liknas vid ett informationskontor. 
Huvudmännen samt tjänsteköparna upplever också att informationsbiten är den 
huvudsakliga nytta som de har haft av kontoret. Samtidigt kan liknande 
information erhållas på annat håll eller genom att kommunerna söker, vilket 
emellertid skulle vara mer kostsamt. Fördelarna med att köpa informationen från 
Brysselkontoret har varit att den är välstrukturerad information, levereras snabbt 
och till en rimlig kostnad, speciellt för de mindre kommunerna. Vid tiden för 
utvärderingen var det flera kommuner i hemregionen som ännu inte hade eller 
precis hade installerat Internet.158 Frågan är vilken funktion som Brysselkontoret 
kommer att ha framöver då Internet har blivit en etablerad informationskälla även i 
de mindre kommunerna i regionen. 

Det är inte rimligt att kräva att kommunerna ska kunna tillgodogöra sig all 
information som Brysselkontoret levererar efter den korta period som de har köpt 
tjänster från kontoret. Å andra sidan kan man inte utesluta möjligheten att 
hemorganisationen skulle kunna haft en tydligare struktur redan nu, om det hade 
funnits ett uttalat mål med verksamheten och om de enskilda kommunerna hade en 
strategi för EU-arbetet. Det är således svårt att peka ut vad Brysselkontorets 
verksamhet hittills har resulterat i hemmavid. Effekterna är därför mer intressant att 
studera då verksamheten har varit igång i fem år eller efter en längre tid. Vid tiden 
för utvärderingen har det endast varit möjligt att föra en diskussion om och ge 
anvisning om möjliga resultat. Resultatet ligger i kategorin: ökade kontakter, ökad 
medvetenhet att arbeta med EU och med projekt. Förutom detta har det bildats en 
kontaktpersonsgrupp vilken verkar som ett diskussionsforum och en plattform för 
EU-arbete, dessutom har det bildats ett nätverk mellan kontaktpersonerna.  

En av de intressantaste idéerna är den att samarbetet kring Brysselkontoret kan 
ha öppnat dörren för samarbete kring andra områden i regionen. Detta är speciellt 

                                                 
157 Melin. M, (1998), och  Linköpings kommun. Ks 1998.0170 

158 Melin. M, (1998) 



 41 

intressant med tanke på Östsam. Jag har vid några tillfällen pratat om detta med 
personer som är involverade i organiseringen av Östsam. Dem har inte direkt gett 
stöd för tolkningen att samarbete kring Brysselkontoret kan ha gjort det möjligt att 
genomföra Östsam, trots att tankarna om Östam inte hade tagit form vid den tid-
punkt då Norrköping och Linköping drog igång Brysselsatsningen. Idén om Öst-
sam uppstod efter det att arbetet med Brysselkontoret hade kommit igång. Sam-
arbetet kring Brysselkontoret kan trots allt ha bidragit till att regionen såg att det 
var möjligt att samarbeta kring regionala frågor. 

Det finns inte ett uttalat krav i huvudmannakommunerna eller i de 
tjänsteköpande kommunerna och organisationerna att kostnaden för 
Brysselkontoret måste täckas av ökade EU-bidrag. Det är inte relevant att rikta ett 
företagsekonomiskt lönsamhetskrav på Brysselverksamheten, däremot bör det 
ställas krav på att Brysselkontorets verksamhet på sikt blir samhällsekonomiskt 
lönsamt. Med det avses att den samhällsekonomiska nyttan av Brysselkontoret på 
sikt måste överstiga de samhällsekonomiska kostnaderna för kontoret. 

Slutdiskussion  
I detta kapitel binds den empiriska beskrivningen av implementeringen av 

Brysselkontoret East Sweden samman med det teoretiska ramverket. 

Utöver detta diskuteras de frågeställningar som ställdes i 

inledningskapitlet. 

Oklara mål och otydlig styrning 
I det beslut som ligger till grund för inrättandet av Brysselkontoret fastställs det att 
en utvärdering av verksamheten skall göras för att undersöka huruvida 
Brysselkontoret har motsvarat beslutsfattarnas förväntningar. En utvärdering 
genomfördes också efter det andra verksamhetsåret, av undertecknad. Det är dock 
problematiskt att peka på om Brysselkontoret har infriat dess förväntningar eller ej, 
pga. att förväntningar inte har preciserats. Likaså fanns vare sig ett tydligt mål eller 
syfte med Brysselkontoret. 

Huvudmännen trodde att Brysselkontoret skulle utgöra ett aktivare och 
starkare stöd för det lokala näringslivet i Östergötland, än vad det har blivit. 
Brysselkontoret har således inte blivit en näringslivsservice, utan framförallt ett 
medel för utveckling av kommunerna och kommunala verksamheter. 
Brysselkontorets primära funktion är att förmedla information till hemregionen. 
Tanken med verksamheten var dock att den tjänstemännen i Bryssel i första hand 
skulle arbeta med down-stream lobbying, detta begrepp diskuteras mer ingående 
nedan, och först i andra hand med informationsinhämtning. Slutsatsen av detta är 
att verksamheten istället har blivit ett informationskontor, tvärtemot vad 
huvudmännen från början trodde. En förklaring till den förskjutning av innehållet i 
verksamheten är bl.a. att hemregionens behov av att få stöd av kontoret vid 
ansökningar av EU-projekt har varit relativt obetydligt.  
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En annan förklaring till detta kan vara att det inte togs fram tydliga riktlinjer, 
dvs mål och syfte, för verksamheten innan den inrättades. Jag har tidigare pekat på 
att det är en brist att de saknas ett tydligt mål med verksamheten. Å andra sidan har 
inrättandet och utformandet av verksamheten följt tidtabellen Med detta menar jag 
att det var en relativt snabb process från beslut till implementering. Redan efter ett 
års verksamhet började huvudmännen att erbjuda övriga kommuner i Östergötland, 
samt även kringligande kommuner, att köpa dess tjänster. Förmodligen hade det 
blivit en utdragen process, om Norrköpings och Linköpings hade valt att få med 
övriga östgötska kommuner redan från start. Men detta motiverar inte, att 
huvudmännen inte hade tagit fram en mer långsiktig vision för 
Brysselverksamheten, trots att kontoret hade varit verksamt i två år då utvärdering 
genomfördes. 

Som tidigare sagt är det rationalistiska perspektivet på beslutsfattande 
dominerande inom implementeringsforskningen. Jag upplever dock att det är svårt 
att tillämpa en strikt rationalistisk modell som en förklaring till denna 
implementeringsprocess, pga. att den har ett lågt deskriptivt förklaringsvärde- 
däremot är rationalismen värdefull ur ett mer normativt perspektiv. Jag vill 
framförallt lyfta fram tre skäl till att den rationalistisk teoribildning har ett lågt 
förklaringsvärde av uppkomsten och implementeringen av Brysselkontoret East 
Sweden och att processen mer kan liknas vid en inkrementell process. 

För det första är det inte rimligt att anta att Norrköpings och Linköpings 
kommuner i praktiken skulle ha de resurser- i form av tid eller pengar, som krävs 
för att göra en fullständig systematisk analys av alla tänkbara handlingsalternativ. 
Kommunernas beslut att inrätta ett regionkontor bygger i stället på en begränsad 
analys och en begränsad undersökning av tänkbara effekter av de olika 
tillvägagångssätten, så som i den Inkrementalistiska modellen. Beslutsfattandet har 
inte haft karaktären av en linjär process, som den rationalistiska teorin förutsätter, 
utan vägen från beslut till implementering av Brysselkontoret har varit 
ostrukturerad. I likhet med den inkrementalistiska modellen sakade beslutet om 
inrättandet av ett Brysselkontor en fast plan och ett tydligt mål. Vid hög grad av 
osäkerhet använder sig beslutsfattarna istället av ett inkrementellt beslutsfattande. 
Beslut fattas i små steg och beslut fattas genom att beslutsfattarna använder sin 
intuition och sitt omdöme.  

För det andra stämmer den inkrementalistiska modellen bättre in på hur 
initiering och beslutsfattande av Brysselkontoret såg ut. Beslutet att etablera en 
kanal nere i Bryssel grundades framförallt på en intuition på tjänstemannanivå om 
att det var viktigt för kommunerna att vara representerade på plats. Att formulera 
ett tydligt mål och syfte med verksamheten upplevdes inte som viktigt till en början 
och inte heller efter det att verksamhet hade varit igång i ett par år sakandes ett 
tydligt mål och utvecklingsplan för verksamheten. Huvudmännen ville helt enkelt 
pröva sig fram under en treårsperiod utan att ha en tydlig karta som guide. 

Det tredje skälet till att processen bättre kan förklaras med den 
inkrementalistiska teoribildningen än den rationalistiska, är att det fanns en 
samstämmighet i såväl beslutsfattande som i verkställandet av Brysselkontoret. 
Beslutet att inrätta ett Brysselkontoret föranledde inga heta debatter utan var en 
icke okontroversiell och inte heller partipolitiskt laddad i kommunerna. 
Huvudmännen valde att dra igång verksamheten och först efter ett år erbjuda 
övriga kommuner i Östergötland att köpa tjänster från kontoret. Om de istället hade 
valt att samarbeta med de övriga kommuner redan från start, så hade processen 
förmodligen blivit långdragen. 
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Ur mitt perspektiv bör det eftersträvas ett top-down perspektiv vid 
beslutsfattande. Det är en svaghet med avsaknad av tydliga mål med en kommunal 
verksamhet som Brysselkontoret. Det finns risker att verksamheten kan utvecklas 
på ett sätt som inte motsvarar beslutsfattarnas önskemål. Utan tydliga mål är det 
också svårt att utvärdera verksamheten och problematiskt att bedöma om det är 
resurseffektivt sätt att använda gemensamma kommunala skattemedel på. Anders 
Sannerstedt pekar dock på att det i vissa situationer snarare kan vara en fördel än 
en nackdel med vaga beslut. Han menar att långtgående och precisa 
målformuleringen kan leda till oenighet och svårigheter att komma till ett 
gemensamt beslut. Med andra ord är det bättre att verkställandet sker bottom-up. 
Han menar också att andra orsaker till vagheten är att beslutsfattarna kanske inte 
har tänkt ”att målen skall fungera som styrinstrument”.159 

Förvaltningens roll och handlingsutrymme i 
implementeringsprocessen 
Det är tydligt att förvaltningen har spelat en aktiv roll inte bara vid 
implementeringen av beslutet utan också under initieringsprocessen samt 
beslutsprocessen. Initiativet till att undersöka de möjligheter som fanns att etablera 
en kanal nere i Bryssel togs på tjänstemannanivå. Bakom detta fanns således inget 
politiskt direktiv. Flera av de tjänstemän som var delaktiga i beredningen av 
ärendet har dessutom varit aktiva i själva verkställandet av beslutet. Dem har bland 
annat suttit med i den tjänstemannagrupp som är knuten till Brysselkontorets 
verksamhetsstyrelse. 

Det är speciellt tydligt under implementeringsprocessen att frågan mer eller 
mindre har drivits på tjänstemannanivå. Ett exempel på att förvaltningen har haft 
stort handlingsutrymme är att den tjänsteman som engagerades för att dra igång 
och driva verksamheten saknade tydliga riktlinjer för hur verksamheten skulle 
drivas, och fick därigenom själv ta fram formerna för verksamheten. Det uppdrag 
som tjänstemannan hade var dessutom diffust. Under de första verksamhetsåren har 
tjänstemannen inte bara varit aktiv i utformandet av arbetsformerna för kontoret på 
en operativ nivå, utan också på mer strategisk nivå. Ett exempel på detta är att 
verksamhetsstyrelsen själva har inte drivit strategiska frågor som målet med 
brysselverksamheten eller i vilken riktning som kontoret ska utvecklas. Istället har 
förslag om detta kommit från den verksamhetsansvarige. Likaså är det den 
verksamhetsansvarige som har tagit fram förslag på verksamhetsplaner för 
kontoret, inte verksamhetsstyrelsen. 

Inte heller på detta område känns den rationalistiska teorin relevant, mer än ur 
ett normativt perspektiv. I teorin bör det vara beslutfattarna som fattar beslut och 
förvaltningen som realiserar beslutet under styrning av beslutsfattarna, men det är 
svårt att strikt tillämpa det i praktiken. Men i praktiken är det nödvändigt med 
flexibilitet och möjlighet att anpassa processen utifrån de rådande 
omständigheterna. Avsaknaden av styrning och tydliga riktlinjer vid 
implementeringen av beslutet om Brysselkontoret och de fria tyglarna för 
tjänstemännen kan liknas vid ett nedifrån och up-styrning.  
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Begreppet down-stream lobbying 
Som en avrundning på detta kapitel ska jag diskutera begreppet down-stream 
lobbying, pga. att det är ett centralt begrepp för implementeringen av 
Brysselkontoret. Med down-stream lobbying avser huvudmännen att påverka 
möjligheterna att ta hem EU-medel till regionen. Detta ska göras genom att de 
tjänstemän som är verksamma i Bryssel ska diskutera olika projektansökningar 
som har inlämnats från regionen med handläggare vid Kommissionen. Som jag har 
påpekat ovan har det istället visat dig att verksamheten vid Brysselkontoret har 
utvecklats till ett informationskontor och det huvudmännen avser med down-
stream lobbying upptar endast en mindre del av tjänstemännens arbetsuppgifter. 

Min uppfattning är att begreppet down-stream lobbying är en missvisande 
benämning på den funktion som huvudmännen avser med begreppet. 
Huvudmännen använder begreppet lobbying på ett sätt som inte är brukligt inom 
den akademiska världen. Om man skulle beskriva brysselkontorets verksamhet ur 
ett vetenskapligt perspektiv skulle man säga att de kontakter som tas med 
Kommissionen snarare är en form av förhandlingssituation på 
implementeringsnivå, än lobbying. Bruket av begreppet lobbying inom EU-
området har även påtalats av den danske forskaren Kurt Klaudi Klausen. Han 
menar att bland annat media använder ordet lobbying på ett felaktigt sätt och att de 
tjänstemän som arbetar på de danska brysselkontoren är en form av 
handelsattachéer än lobbyister.160 Men då ska man vara medveten om att de danska 
kontoret arbetar relativt mycket mot näringslivet, vilket inte East Sweden gör.  

Självfallet har huvudmännen rätt att använda de begrepp och facktermer som 
de själva önskar, men samtidigt är det viktigt att begreppen tydligt definieras för att 
inga missförstånd skall uppstå. Det är speciellt viktigt att förtydliga ett begrepp 
som down-stream lobbying, eftersom huvudmännens ambitioner var att down-
stream lobbying skulle vara en central del i Brysselkontorets verksamhet. 
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Sammanfattning 
Under våren 1995 fattade Norrköpings och Linköpings kommuner beslut om att 
etablera ett regionkontor i Bryssel. Enligt beslutet skulle kontoret vara verksamhet i 
tre år, efter det andra verksamhetsåret skulle kontoret utvärderas. Detta innebär att 
kontoret var en treårig försöksverksamhet och först efter utvärderingen var gjord 
skulle huvudmännen fatta besluta om kontoret skulle övergå till att bli en 
permanent verksamhet. Under våren 1998 gjorde undertecknad en utvärdering av 
East Sweden Brysselkontoret på uppdrag av huvudmännen. Den kvalitativa 
intervjuundersökning som gjordes i samband med utvärderingen har varit ett viktigt 
empiriskt bidrag för denna uppsats. 

I uppsatsen studeras bland annat hur klara målsättningarna var med 
kommunernas etableringar av EU-kontor och hur hög medvetenhet som fanns. 
Syftet är att studera implementeringen av Norrköpings och Linköpings kommuns 
beslut att inrätta ett gemensamt representationskontor i Bryssel Den teoretiska 
utgångspunkten i uppsatsen är teorier som i olika grad bygger på ett rationellt 
beslutsfattande, till exempel rationalistiskt teori och Inkrementalistisk teori samt 
olika perspektiv på styrning vid implementering, bottom-up och top-down. En 
central teoretisk slutsats av denna fallstudie är att inte bara implementerings-
processen utan hela policyprocessen har varit starkt inkrementalistisk. Det är inte 
ovanligt att kommunala policyprocesser är inkrementalistiska till sin karaktär. 

Kontoret har sitt ursprung i att näringslivet i början av 1990-talet uttryckte ett 
behov av en kanal i Bryssel, på grund av det kommande medlemskapet i EG. Det 
intressanta med detta är att kontoret inte alls har utvecklats till ett 
näringslivskontor, utan framförallt som ett kontor för utveckling av kommunala 
verksamheter. Tanken med brysselverksamheten var framförallt att den skulle öka 
regionens möjligheter att hämta hem finansiella medel till regionen, bland annat 
genom att tjänstemännen skulle vara ett stöd vid de projektansökningar som 
lämnades in. Under den period som har studerats har brysselverksamheten 
emellertid inte nyttjats av hemregionen i den omfattning som huvudmännen hade 
trott. Detta beror bland annat på att flera kommuner i regionen inte har kommit 
igång med EU-projekt och att verksamheten endast hade varit verksamt i två år då 
utvärderingen gjordes. Kontoret kan istället karaktäriseras som ett rent 
informationskontor, i den mening att tjänstemännen i Bryssel i huvudsak hämtar in, 
strukturerar och förmedlar information till hemregionen. 

Ett annat huvudresultat är att det har saknats ett tydligt mål med verksamheten. 
Huvudmännen har förklarat detta med att de inte riktigt viste vad de skulle använda 
kontoret till eller hur de skulle arbeta. De valde istället att starta en 
försöksverksamhet och pröva sig fram under en treårsperiod. Avsaknaden av ett 
tydligt mål har även avspeglats styrningen av kontoret, som har varit svag. Den 
tjänsteman som engagerades för uppdraget i Bryssel fick inga tydliga riktlinjer hur 
verksamheten skulle drivas. Detta har varit symptomatiskt för hela den period som 
har studerats, det vill säga de två första verksamhetsåren. 


