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Abstract 

In this thesis we have examined Västra Götalandsregionens ways to lobby and 
network in the European Union. Our aim was to examine which kind of methods 
the region uses to lobby in a successful way in Brussels. We found that the region 
uses both formal and informal methods of lobbying to gain advantages in 
Brussels. We also wanted to locate various networks which the region is involved 
in to more easily have their interests satisfied. We found that they had a lot of 
different alliances and that it is necessary to be involved in different networks to 
have a chance to lobby the EU institutions. The region also has to possess 
valuable information when to lobby the European commission. The region 
provides the commission with good information, and in return the region gets a 
chance to make their statements.  A lobbyist always has to ask oneself which one 
of the ways is the best to go.  
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1 Inledning 

EU har sedan mitten av 1980-talet vuxit i betydelse. Det är tydligt att det har skett 
en gradvis maktförskjutning från nationella centra till europeiska institutioner. 
EU:s institutioner har med tiden kommit att framstå som alltmer betydelsefulla i 
förhållande till medlemsländernas när det gäller att utveckla beslutsprocesser. Det 
är således frågan om en ökad övernationell beslutskraft. (Jerneck & Gidlund:51) 

Regioner och kommuner är berörda av vad som sker i Bryssel. Integrationen 
är en orsak till regionalisering, regionala samråd och partnerskap. (Jerneck & 
Gidlund 2001:53-54) Den nya regionalismen, ”nyregionalismen”, är ett fenomen 
som startade genom just det tryck på staterna som den europeiska 
integrationsutvecklingen, globaliseringen av ekonomin och ökat regionalt 
självbestämmande innebar. (Gren:2002:93)  

Under mitten av 80-talet ökade även regionernas lobbyaktiviteter för att få 
delar av EU:s fonder och vara delaktiga i EU:s beslutsfattande. Gren menar att det 
finns ett samband mellan en starkare europeisk integration och en mer dynamisk 
regional nivå. (Gren:2002:40, 42)  

Det finns en mängd intressenter i formandet av europeisk integration. I 
Bryssel antas det finnas runt 14000-15000 lobbyister som är anställda av 
offentliga och privata grupper. (Watson & Shackleton 2004:89) 

Det är känt att internationella företag och organisationer använder sig av 
lobbying för att få inflytande. Däremot är det mindre känt hur Europas regioner 
använder sig av lobbying för att regionen i fråga ska få mer inflytande nationellt 
och internationellt. Det växande intresset för regionerna och deras ökade 
internationella betydelse gjorde oss intresserade av att studera hur regioner har 
anpassat sig till den europeiska arenan i Bryssel. Vi valde därför att studera en 
region och dess lobbyverksamhet gentemot EU i vår kandidatuppsats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den lobbyverksamhet och nätverkan som 
Västra Götalandsregionen bedriver i den Europeiska Unionen. I uppsatsen 
kommer en studie av Västra Götalandsregionen att utföras för att undersöka den 
lobbyverksamhet som regionen bedriver gentemot EU för att få sina intressen 
tillgodosedda.  

Regionernas ökande betydelse skapar nya förutsättningar för de svenska 
regionerna. Det internationella arbetet skiljer sig från det administrativa arbetet 
inom regionen och de behöver anpassa sig till den internationella arenan i Bryssel. 
Genom vår studie av Västra Götalandsregionens internationella arbete vill vi se 
vilka faktorer som är de viktigaste i det regionala lobbyingarbetet. Vi tycker att 
det är intressant att studera en svensk region eftersom det är en svensk aktör på 
lobbyingarenan i Bryssel. Vi har valt följande frågeställning som vi sedan genom 
vår operationalisering har undersökt i mindre beståndsdelar: 

 
  

• Hur bedriver Västra Götalandsregionen lobbyverksamhet och 

nätverkan för att få inflytande i EU?  

 
 

De båda undersökningsdelarna lobbyverksamhet respektive nätverkan kommer att 
undersökas var för sig i uppsatsen, för att slutligen sammanställas och analyseras i 
resultatet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen bildades den 1 januari 1999. Det innebar att 
Landstinget i Älvsborg, Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg och 
sjukvårdsverksamheten i Göteborgs kommun slogs samman till en enhet. Förutom 
att sköta landstingens traditionella sjukvårdsverksamhet blev då även regionen på 
försök ett regionalt självstyrelseorgan, som tog över länsstyrelsens ansvar för 
utvecklingen i Västra Götaland. (Se nr. 1 Västra Götalandsregionens hemsida: 
www.vgregion.se 4 jan 2007) Västra Götalandsregionen bildades ur två olika 
utgångspunkter. För det första hade de gamla landstingsgränserna blivit föråldrade 
genom hälso- och sjukvårdens krav på samordning. För det andra så hade 
riksdagen beslutat att prova en modell med regionalt självstyre i Västra Götaland. 
Även Region Skåne har samma organisationsform. (Se nr. 2 Västra 
Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se 4 jan 2007) 

Den 1 december 2004 fattade riksdagen beslut om att förlänga Västra 
Götalandsregionens och Region Skånes uppdrag och ansvar för tillväxt- och 
utvecklingsfrågor fram till och med 2010. Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne är således de två första och hitintills enda regionerna i Sverige där en 
folkvald fullmäktigeförsamling ansvarar för både tillväxt- och välfärdsfrågor. 
Regionen är väl medveten om sin betydelse i Europa och det står bland annat på 
dess hemsida att ” I Europa finns många olika slags regioner, och det sägs allt 
oftare att det är regioner som konkurrerar med varandra snarare än länder.”  
 (Se nr. 1 Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se 4 jan 2007)  

Ett av syftena med att Västra Götalandsregionen bildades var också att skapa 
en konkurrenskraftig region. Man ville skapa en region med tillräcklig storlek och 
kraft för att den skulle kunna göra sig gällande i det ”Regionernas Europa” som 
vuxit fram. (Engelbrektsson & Belfrage 2005:2) 

1.2.2 West Sweden 

West Sweden, regionkontor beläget i Bryssel, är utpekad som utförarorganisation 
i Västra Götalandsregionens internationella strategi. West Sweden bildades 1992 
och består geografiskt av Värmland, Västra Götaland och Halland vilket är något 
större än den officiella Västra Götalandsregionen. West Swedens arbetsuppgifter 
är att följa upp och informera om vad som händer inom EU, bygga nätverk mellan 
organisationer, företag och individer. De bevakar även frågor som är väsentliga 
för regionen samt informerar, uppmuntrar och stödjer sina medlemmar till att 
delta i EU:s olika program och fonder. De arbetar med att marknadsföra regionen 
som en attraktiv region för etableringar och investeringar. (Gren, 2002:49)   
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1.2.3 Övriga begrepp 

Begreppet region finns i flera former med olika innebörd. En region kan bland 
annat vara funktionell, administrativ eller kulturell. Vi har i vår studie valt att 
fokusera på en administrativ region vilket Västra Götalandsregionen är ett 
exempel på. En administrativ region kan ofta definieras i förhållande till en form 
av decentraliseringsprocess, nutida eller historisk. (Gren 2002:15) Begreppet 
regionkontor används som en benämning på administrativa enheter som har som 
sin uppgift att företräda regioner/kommuner i EU-systemet. Dessa kontor har 
vanligen etablerats i Bryssel. (Jerneck & Gidlund 2001:58)   

Begreppet lobbying sägs komma från den hotellobby, the Willard Hotel, i 
närheten av Vita huset dit president Ulyssees S. Grant brukade komma på 1870-
talet för att röka en cigarr. (Sundström 1999:13) Lobbying är direktkontakten 
mellan representanter för organiserade intressen i en fråga och de relevanta 
beslutsfattarna för frågan. (Höög 1996:17). Det är således en verksamhet som 
syftar till att påverka beslutsfattare i kommande beslut. Det innebär en 
tvåvägskommunikation där beslutsfattaren behöver information och lobbyisterna 
bidrar med information i syfte att påverka beslutet som ska fattas.  Det är en 
verksamhet där båda parterna påverkar varandra. (Bern 1994:15). Lobbying anses 
ofta vara det bästa sättet för en grupp att göra sig hörd och att föra fram 
synpunkter. (Höög 1996:16)  

En lobbyist är en person som arbetar för till exempel en organisation, ett land 
eller en region och lobbar för deras intressen. (Watson & Shackleton 2004:90) 
Annika Sundström refererar till journalisten Bo Petterssons formulering av 
lobbyist: ”påtryckare som försöker få politiker att fatta beslut som är gynnsamma 
för deras uppdragsgivare” (Sundström 1999:9). En lobbyist är en aktör med 
egenintressen och mottagaren är en politisk aktör som till exempel en politiker 
eller tjänsteman. Lobbyistens syfte är att med sitt specifika budskap försöka 
påverka det aktuella beslutet. (Jerneck & Gidlund 2001:104)   

Ett nätverk är en grupp aktörer som allierar sig med varandra för att bli starka 
och konkurrenskraftiga. Dessa nätverk kan åstadkomma antingen framgång eller 
misslyckande. (Peterson & Bomberg 1998:8) Ett nätverk på EU-nivå 
sammanlänkar olika intressenter för att nå ett gemensamt mål. Nätverk bygger 
ofta på resursutbyten där intressenten har med sig en viktig en resurs att förhandla 
med. (Bomberg & Stubb 2004:12) 
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2 Metod  

I följande avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi har studerat och 
utarbetat vår uppsats. Vi diskuterar dessutom vårt val av material samt 
intervjuernas utformning och utförande. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 
de avgränsningar vi gjort.  
 

2.1 Tillvägagångssätt och material 

 
Vi har valt att utföra en fallstudie på Västra Götalandsregionen och dess 
lobbyverksamhet och nätverkan i EU. Metoden är en empirisk fallstudie av 
kvalitativ karaktär eftersom vår studie delvis baseras på tidigare forskning. 
(Esaiasson et al. 2005:233) 

Vårt arbete började med att lokalisera relevanta teorier för vår uppsats. Vi 
sökte teorier som beskriver tillvägagångssätt för att lobba, det vill säga hur man 
försöker få sina intressen tillgodosedda. Teorierna är hämtade ur böcker av 
författare som i olika stor utsträckning skriver om lobbying. Jörgen Gren, Magnus 
Höög, Rinus van Schendelen, Rory Watson & Michael Shackleton, Tomas Bern 
är exempel på författare vi använt oss av. Vi tittade på de generella metoder för 
lobbying som finns. Därefter har vi applicerat och jämfört dessa med de metoder 
för lobbying som Västra Götalandsregionen använder.  

Vi har även använt oss av nätverksteorier, vilka är nära relaterade till 
lobbymetoder. Vi har i vårt förarbete till uppsatsen kunnat konstatera att det är 
vanligt att regioner allierar sig med olika organisationer samt andra regioner. Vi 
vill därför se om detsamma kan göras gällande för Västra Götalandsregionen och i 
så fall vilka organisationer samt andra regioner man allierar sig med. Vi vill 
därigenom se vilka man samarbetar med för att kunna bli konkurrenskraftiga och 
på så sätt få mer inflytande i EU. Författare som i olika utsträckning resonerar 
kring nätverksteori är Jörgen Gren, Magnus Jerneck & Janerik Gidlund samt 
Bomberg & Stubb. 

Vi har tagit del av handlingsplaner som Västra Götalandregionen har 
publicerat. Vi har dessutom valt att göra intervjuer med berörda tjänstemän inom 
Västra Götalandsregionen samt på West Sweden i Bryssel. De intervjufrågor vi 
ställt har för avsikt att undersöka Västra Götalandsregionens lobbyverksamhet och 
nätverkan i Bryssel. Intervjusvaren och handlingsplanerna har vi sedan analyserat 
och de har därefter fått ligga till grund för vårt resultat.  
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Vi vill poängtera att det är Västra Götalandsregionen vi studerar och att vi ser 
på West Sweden eftersom det är regionens utförarorganisation som är delaktig i 
den internationella strategin. Vi har därför valt att studera West Sweden eftersom 
det är genom den organisationen som en stor del av som Västra 
Götalandsregionens lobbying och nätverkan sker. 

2.1.1 Intervjuer 

Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom vi ville ha information från källor 
som arbetar och är direkt insatta i Västra Götalandsregionen. Intervjufrågorna 
undersöker hur Västra Götalandsregionen lobbar och i vilken mån de nätverkar 
med andra regioner. Intervjuerna är semistrukturerade och beaktas som ett 
alternativ till samtalsintervjuer. Intervjuerna är ett komplement till litteraturen och 
har skett via e-post, undantaget en intervju som gjorts via telefon. 
Intervjupersonerna refereras i texten med sina initialer vilket även framgår i 
referensförteckningen. 

Vi har sänt e-post till ett urval av personer och tjänstemän inom det aktuella 
området. Vi valde att intervjua beröra tjänstemän inom Västra Götalandsregionen 
och West Sweden. Ibland har valet av intervjuobjekt skett genom 
rekommendation från andra personer vi kontaktat inom regionens administration. 
De frågor vi använt oss av i intervjuerna finns att läsa i appendix.  

Tillvägagångssättet är således en responentundersökning där svarspersonerna 
själva och deras egna tankar är studieobjekten. I stor utsträckning ställdes samma 
frågor till samtliga svarspersoner och därefter studerades svaren och vilka mönster 
de följer. (Esaiasson et al. 2005:254) Vi har utfört en respondentundersökning i 
form av en frågeundersökning med öppna frågor vilket innebär att 
svarspersonerna själva formulerar sina svar utan fasta svarsalternativ. Sådana 
undersökningar ger även utrymme till uppföljningsfrågor för att vidareutveckla 
svaren vilket vi tyckte var bra. (Esaiasson et al. 2005:255) 

2.2 Avgränsningar  

För att kunna studera den regionala lobbyingen i EU har vi valt att se på Västra 
Götalandsregionens lobbyverksamhet och nätverkan. Vi har gjort denna 
avgränsning till en region och valt just Västra Götaland eftersom det är en av de 
två administrativa regionerna med regionalt självstyre i Sverige. (Se nr 1 Västra 
Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se 4 jan 2007) Dessutom är det en 
stor region i Sverige och vi fann den därför intressant i ett internationellt 
perspektiv. 

Vi vill understryka att då vi studerar Västra Götalandsregionen är det inte 
detsamma som arbetet inom det geografiska området eller regionens handel, 
industri samt deras umgänge med omvärlden. Vi har alltså valt att studera den 
administrativa regionens arbete med lobbying och nätverkan i EU. 
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Vi har undersökt hur lobbyingen går till i Bryssel och har därför valt bort den 
nationella lobbyingen. Vi är medvetna om att en stor del av regionens 
internationella arbete sker i Sverige men har valt att avgränsa oss och framförallt 
fokusera på det arbete som sker i Bryssel. 

Vi har inte närmre gått in på sakfrågor och vad man lobbar för utan har 
studerat de generella strategier som används. Eftersom vi inte behandlar sakfrågor 
har vi inte heller gått in på hur regionen söker olika projektmedel från 
strukturfonder. Vi har medvetet valt att inte granska lobbyingfenomenet kritiskt, 
utan har istället fokuserat på att kartlägga hur det utförs.   

Vi har inte närmare studerat Regionkommittén samt Sveriges Kommuner och 
Landsting. Eftersom kommissionen oftast initierar ny politik har vi valt att till viss 
del se på den lobbyverksamheten man riktar mot den. 

I vårt förarbete till uppsatsen har vi konstaterat att regionen är aktiv i många 
nätverk men på grund av det begränsade utrymmet har det varit omöjligt att gå 
närmre in på alla. Vi har därför valt att lokalisera deras främsta samarbetspartners 
och de generella nätverken. Vad gäller de specifika sakfrågeorganisationerna 
nämner vi några som exempel men utan att närmre beskriva dem. Vi har således 
medvetet valt att inte presentera alla nätverk ingående. 

 
 



 

 8 

3 Lobbyteori 

I följande avsnitt presenteras lobbyteorin som ligger till grund för vår 
undersökning. Efter teorin följer en operationalisering där vi mer konkret 
preciserar vad vi studerar i vår fallstudie.  

3.1 Lobbymetoder 

Idag finns alla svenska regioner representerade i Bryssel. Lobbykontorens 
aktiviteter handlar främst om att följa upp och distribuera information om EU:s 
aktiviteter, ge råd till förslag, lobba EU:s institutioner och att nätverka med andra 
regioner i Bryssel. (Gren 2002:39-40)  

När intressenter i medlemsländerna ser att de kan få sina intressen 
tillgodosedda på det europeiska planet väljer de ofta att ta den direkta vägen till 
Bryssel. Vissa använder sig av både sina nationella företrädare och andra kanaler 
samtidigt för att arbeta för sina intressen. (Bern 1994:85-86)  

Lobbyaktiviteterna för regioner kan delas upp i två delar; ”up-stream 
lobbying” och ”down-stream lobbying”. ”Up-stream lobbying” är politisk 
lobbying innan större beslut fattas och sker framförallt på hemmaplan. ”Down-
stream lobbying” är inriktad på att söka projektmedel direkt i Bryssel för att få 
delar av EU:s fonder och vara med i beslutsfattandet. Gren beskriver Bryssel som 
en ”one-stop shop” för regioner eftersom ”allt finns under ett tak” och de flesta 
regionerna finns representerade där vilket underlättar nätverkan mellan dem. Det 
blir lättare för regionerna att finna gemensamma projekt och lösningar på 
problem. (Gren 2002:40)  

 Den nya tekniken ökar förmågan att påverka EU-politiken. Med hjälp av 
elektroniska kommunikationsmedel kan lobbyisterna idag på ett snabbt och 
effektivt sätt nå ut med sitt budskap. Ett användbart redskap är bland annat e-post 
med vilken man kan hålla en dialog med kommissionen, parlamentariker och 
deras assistenter samt nationella tjänstemän.  E-post är lätt att tillgå och ger en 
möjlighet till att spara tid för att effektivt kunna lokalisera andra nätverk av 
intressen. Hemsidor är även ett värdefullt redskap för lobbyverksamhet. (Watson 
& Shackleton 2004:102, 104) 

Watson och Shackleton poängterar att en duktig lobbyist har en känsla för 
timing och de olika stegen i beslutsfattandet inom EU. Lobbyister vet att det är 
mycket svårare att ändra något som är skrivet än att påverka i stadiet innan. 
(Watson & Shackleton 2004:104) 
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En professionell lobbyorganisation har bra sammanhållning, användbar 
kunskap, en blandning av resurser och skickligheter samt en bra image. En 
lobbyorganisation behöver ständigt förbättras. (van Schendelen 2005:190) 

3.1.1 Informell lobbying 

Lobbyisterna i Bryssel försöker få sina röster hörda både i det formella 
institutionsarbetet samt genom mindre formella vägar. (Watson & Shackleton 
2004:90) Till skillnad mot lobbying i Washington är lobbyingen i Bryssel mer 
diskret, lågmäld och informell. (Watson & Shackleton 2004:93) Den som vill 
lobba framgångsrikt gör klokt i att skapa kontakter ansikte mot ansikte. Om man 
som lobbare vill dela med sig av sina egna uppfattningar i EU:s beslutsprocess gör 
man rätt i att träffas över en drink eller en måltid. Konsulter, lobbyister och 
påtryckargrupper arbetar ständigt med en vision om att kunna ta del av de 
europeiska och internationella tjänstemännens fullspäckade agenda. (Watson & 
Shackleton 2004:104)  

Enligt van Schendelen sker lobbying formellt i ett tidigt skede. Den formella 
metoden är dock inte alltid lämplig. Kontakter sker istället lättare via en informell 
chat eller ett trevligt möte än via formella vägar. Den mest effektiva lobbyingen 
börjar informellt vilket i regel leder till de bästa nätverken. Han menar också att 
man som lobbyist gör klokast i att utforma sina lobbymetoder efter den person 
man vill lobba mot. Vissa föredrar att ta en promenad i parken, en avslappnad 
drink, besöka en fotbollsmatch eller att gå på teater. En annan kanske vill prata 
om sin familj och karriär, en annan om politik och filosofi. Vissa älskar att få ett 
telefonsamtal medan andra ogillar det. En del högt uppsatta personer vill inte 
närmas informellt i ett första skede utan formellt. En lobbyist måste alltså vara 
seriös och läsa av personen den vill lobba mot. (van Schendelen 2005:250-252) 

3.1.2 Formell lobbying och informationsutbyte 

Ett stort värde i lobbyverksamheten inom EU är att besitta expertis och 
information. EU:s institutioner är, i jämförelse med liknande i Washington, fattiga 
på källor som genererar politiska idéer och debatter. Institutionernas vilja att få 
tillgång till information ger en makt till dem som sitter på informationen vilket 
kan bidra till att öppna dörrar i Bryssel. (Watson & Shackleton 2004:93) 
Lobbyisterna har således en erkänd plats inom EU:s beslutsmaskineri. Men det 
händer ändå att de som är aktiva inom lobbying inte presenterar sig som de 
lobbyister de är utan som till exempel konsulter eller rådgivare. (Höög 1996:16) 

 Informationen som lobbyisterna bidrar med är viktig för att utforma politiken 
inom EU. Kommissionen värdesätter den information som kan bidra till att 
handläggarna får ökade expertkunskaper då de ska utforma förslag. 
Framgångsrika lobbyister riktar in sin expertkunskap i enlighet med vad till 
exempel kommissionen vill ha.  (Watson & Shackleton 2004:102) 
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Enligt Sundström är kravet på gedigen kunskap en förutsättning för att lyckas 
med lobbying. Arbetsverktygen är sedan väl underbyggda argument, 
framförhållning och personliga kontakter. (Sundström 1999:20) Sundström menar 
vidare att lobbyistens arbetsmetod ofta handlar om att initiera till samtal. De 
skapar mötesplatser som bör vara både angelägna och attraktiva. En självklar 
fördel i detta sammanhang, liksom i många andra, är ett brett kontaktnät. 
(Sundström 1999:12) 

3.1.3 Europeiska kommissionen  

Strategiska lobbyister riktar sina blickar mot den Europeiska kommissionen. 
Kommissionen är den institution i den Europeiska Unionen som oftast initierar ny 
politik och formar förslag. Det är därför naturligt att olika intressegrupper väljer 
att skapa samt att vårda sina relationer till denna institution. Kommissionens eget 
önskemål är att föra en så bred dialog som möjligt med alla intresserade med 
grundtanken att detta gynnar såväl kommissionen samt de involverade 
intressegrupperna. (Watson & Shackleton 2004:98)  

Kommissionen har kontakt med intressenter av olika slag. Det är en 
omfattande lobbyverksamhet riktad mot kommissionen och andra EU-
institutioner. Ett stort antal regioner, städer och organisationer är verksamma i 
Bryssel för att påverka kommissionens beslut i de frågor de anser viktiga. (Bernitz 
& Kjellgren 2002:63) 

Eftersom kommissionen har snålt med resurser ses intressegruppers 
expertkunskap som en viktig tillgång för den. Kommissionens tjänstemän är 
relativa öppna för den uppvaktning som lobbyisterna bedriver mot dem.  Den som 
har för avsikt att försöka påverka kommissionen och dess arbete gör därför 
klokast i att i första hand försöka komma åt de tjänstemän som arbetar i de 
kommittéer som hjälper kommissionen att genomföra politiken. (Watson & 
Shackleton 2004:99-100) 

Ytterliggare en viktig faktor till varför intressegrupper väljer att lobba mot 
kommissionen är det faktum att EU ger pengar för olika projekt som regionerna 
tar initiativ till. Eftersom kommissionen kontrollerar vissa av dessa projekt ligger 
det i regionernas intresse att få kommissionens uppmärksamhet. (Gren 2006:44) 

För den som vill påverka beslutsfattandet på kommissionens nivå finns det 
flera betydelsefulla faktorer. Det är bland annat viktigt att personalen vid 
kommissionen är intresserad av information som kan öka effektiviteten i deras 
arbete.  (Bern 1994:44-45)  
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3.1.4 Operationalisering av lobbyteorin 

För att svara på vår huvudfrågeställning har vi operationaliserat lobbyteorin till 
mindre beståndsdelar som vi empiriskt söker svar på och analyserar i uppsatsen. 
Vår avsikt är således att ta hjälp av teorin kring lobbymetoder och undersöka 
följande i Västra Götalandsregionen:  

 
• Vi vill se om Västra Götalandsregionen bedriver lobbying på plats i 

Bryssel. 
 
• Vi är intresserade av att se om regionen bedriver lobbying av informell 

eller formell karaktär samt se hur lobbymetoderna i konkret mening i så 
fall så ser ut.  

 
• Vi vill studera hur kontakten mellan regionen och den Europeiska 

kommissionen fungerar samt se hur relationen mellan lobbyister och 
institutionernas tjänstemän ser ut. Vi vill även studera vikten av att ha 
personliga kontakter som lobbyist i lobbyingarbetet. 

 
 
 



 

 12 

4 Empirisk studie av Västra 
Götalandsregionens lobbyverksamhet i 
EU 

I följande kapitel sammanställer vi det empiriska materialet av Västra 
Götalandsregionen lobbyverksamhet i EU. I slutet av detta avsnitt kommer en 
analys att utföras där vi med operationaliseringen kopplar lobbyteorin till det 
empiriska materialet. 

4.1 Lobbyverksamhet i EU 

Följande har vi fått fram genom att studera Västra Götalandsregionens 
internationella handlingsplaner. Regionstyrelsen hjälper regionens nämnder att 
driva de sakfrågor som är viktiga för regionen. Nämnderna ansvarar i sin tur för 
att uppmärksamma regionstyrelsen på de sakfrågor som bör drivas i det 
europeiska samarbetet. (Engelbrektsson 2005:2) 

Ett av de mål som Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi 
hade sitt första år det bildandes 1999, var att regionen skulle vara en 
”internationellt känd och erkänd samarbetspartner”. Det främsta bidraget till det 
har varit att hålla en hög profil på de arenor i Europa där aktörer och andra 
regioner möter varandra. Västra Götalandsregionens internationella politiska 
engagemangs huvudpunkt är att ta tillvara på dess intressen i Europa, främst 
genom att följa och påverka beslutsfattandet i EU. Liksom andra regioner 
påverkas Västra Götaland av EU-beslut och man försöker därför på olika sätt få 
inflytande över dessa beslut. Arbetet med att påverka sker framförallt 
”multilateralt” i organisationer och nätverk vilka engagerar många av de ledande 
politikerna i regionen. (Engelbrektsson & Belfrage 2005:2-3) 

Vi ser att regionen har ett starkt intresse i att synas, höras och vara på plats på 
de internationella arenor där EU:s aktörer möts.  

Vår intervjuperson, Kent Johansson som är regionråd för Västra 
Götalandsregionen, menar att det är viktigt att finnas i Bryssel för att träffa folk 
och vara på plats där besluten fattas. Han poängterar att ”beslut i Bryssel fattas ju 
inte av Brysselbor, utan av personer från olika länder som är där på möten.” (K.J) 

Vår intervjuperson Lisa Belfrage, verksam på Västra Götalandsregionens 
internationella enhet, menar att väl på plats bedriver regionen lobbying gentemot 
EU genom bland annat kontakter med tjänstemän, samrådsprocesser och 
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deltagande i europeiska organisationer. (L.B) Sådana kontakter sker bland annat 
genom West Sweden, enskilda personer och sociala kontakter.  

Johansson menar att begreppet lobbyist kan uppfattas som något negativt. 
”Det handlar ju egentligen om att ge kunskap och bredd åt beslut som tas”. Han 
menar att bland det viktigaste för en lobbyist är att visa vad och vilka den 
företräder. Han understryker att det ofta handlar om en diskussion kring vad 
konsekvenserna av ett beslut blir, då vill man visa vilka konsekvenser man vill ha. 
(K.J) 

Annika Strömberg är tjänsteman på Västra Götalandsregionen med ansvar för 
kulturfrågor och är placerad på West Swedens kontor i Bryssel. Hon har tidigare 
arbetat i Europeiska kommissionen och vet därför hur man tar sig fram bland 
EU:s institutioner samt har haft möjligheten att etablera långsiktiga relationer i 
Bryssel. (Se nr. 3 Sveriges radios hemsida www.sr.se 5 jan 2007) Strömberg 
arbetar delvis som lobbyist för Västra Götalandsregionen. Hon anser att en bra 
lobbyist är lyhörd och flexibel. Hon menar att ”en lobbyist är på plats för att få tag 
på information, träffa grupper och nätverk, för att tanka hem vad Västra 
Götalandsregionen behöver veta. Andra vägen gäller också: föra fram Västra 
Götalandsregionens synpunkter och visa att vi är med och deltar trots att vi är 
ganska små.” (A.S) 

4.1.1 Den informella lobbyverksamheten 

När det gäller de informella möjligheterna till att påverka menar Belfrage att dessa 
är av stor betydelse då det gäller att skaffa sig strategisk information. De är också 
viktiga för att kunna lägga fram sina positioner samt för att kunna bilda bra 
allianser. Till de informella kontakterna räknas bland annat de kontakter man har 
med tjänstemän inom kommissionen. Det är väsentligt att känna rätt personer för 
att kunna ta del av information samt för att utöva inflytande. (L.B) 

Enligt en tjänstemannen på West Sweden, som föredrar att vara anonym, är 
det är en flytande gräns mellan informell och formell lobbying i EU på grund av 
att remissförfarandet saknas. Tjänstemannen menar vidare att det alltid är en 
fördel om det finns en inarbetad personlig kontakt till tjänstmännen. (T.W.S) 

Informell lobbying kan enligt Strömberg ske på mingelpartyn, luncher och 
liknande. Strömberg illustrerar här ett exempel på hur ett informellt möte kan gå 
till: ”en lunch för att ”mina” politiker ska få träffa några de kan ha nytta av att 
träffa. Vi planerar även mindre events i Bryssel (t ex Västsvenska filmdagar) där 
en inledande mottagning är till för att knyta kontakter och att synas.” (A.S)  

Tjänstemannen på West Sweden menar att de informella lobbymötena äger 
rum på konferenser, seminarier i en del fall privata middagar eller andra 
tillställningar. Generellt sett när man träffas, men de kan även ske via telefon eller 
e-post. (T.W.S) 

Även Belfrage poängterar att det blivit smidigare att ta kontakt med 
tjänstemän och boka möten när man kan sköta så mycket via e-post. Man kan med 
små medel upprätthålla de kontakter man skapar. Dessutom kan man elektroniskt 
skicka sina synpunkter till kommissionen. (L.B) 
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Enligt Belfrage sker den informella lobbyingen på seminarier, konferenser 
eller andra arrangemang där politiker eller tjänstemän deltar. För Västra 
Götalandsregionen ägde en hel del informella möten rum när man hyrde en 
lägenhet i Bryssel och uppmanade sina tjänstemän att åka dit och göra ”praktik”. 
Totalt sett deltog 14 tjänstemän ifrån skilda verksamhetsområden. Enligt 
tjänstemännen etablerades en rad personliga kontakter samtidigt som man under 
veckan i Bryssel fick lära känna staten, institutionerna samt det omfattande arbete 
som äger rum där. (L.B) 

På frågan om man anser att det är den formella eller den informella 
lobbyingen som ger mest utdelning svarar tjänstemannen på West Sweden: ”Helt 
klart den informella.” (T.W.S)  

4.1.2 Personliga kontakter 

Belfrage menar att personliga kontakter med tjänstemän på EU-nivå är mycket 
betydelsefulla. De är viktiga för att kunna erhålla expertinformation samt för att 
kunna ha möjligheten att påverka en viss fråga vid rätt tillfälle. Det är dessutom 
viktigt att bilda koalitioner med andra för att kunna påverka agendan vid till 
exempel viktiga konferenser. När det gäller att påverka tjänstemännen så hänger 
det ofta på enskilda eldsjälar inom organisationen. En del tjänstemän är mycket 
engagerade och har därmed stora nätverk. (L.B) 

Även Strömberg menar att personliga kontakter är mycket värdefulla. Dock 
anser hon att man inte nödvändigtvis måste ”känna alla”. Hon menar att 
institutionerna är måna om att man går formellt till väga. Om man vill kontakta 
tjänstemän inom EU ska man göra det när man har något bra att komma med 
eftersom de gärna lyssnar på goda idéer. (A.S) 

Tjänstemannen på West Sweden påpekar att en bra lobbyist har ett väl 
utvecklat kontaktnät där denne har byggt upp ett förtroende. Intervjupersonen 
menar att det gäller att visa att man arbetar seriöst och kommer med korrekt 
information till dem som man vill påverka. Vidare menar personen att det är 
lättare att skaffa sig en överblick av vad som händer med den elektroniska 
kommunikationen. Det ersätter dock inte på något sätt den förhandsinformation 
det går att få genom att ha väl etablerade personliga kontakter. Enligt 
tjänstemannen på West Sweden är personliga kontakter A och O i Bryssel. 
(T.W.S)  

4.1.3 Den formella lobbyverksamheten 

Ser man till Västra Götalandsregionens formella lobbying så äger den främst rum 
genom samrådsprocesser som kommissionen har där det finns möjlighet att 
komma med synpunkter. Eller genom att regionen sammanställer ett 
ståndpunktspapper angående någon grönbok. (L.B) En grönbok utges av 
kommissionen som ett förslag. När grönboken publiceras bjuds medlemsstaterna 
samt olika intresserade kretsar in för att bidra med sina synpunkter på förslaget. 
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Oftast återkommer kommissionen med ett mer detaljerat åtgärdsprogram. 
Grönboken är ofta förarbeten till lagstiftning. (Bernitz & Kjellgren 2002:62-63) 

Dessutom kan den formella lobbyingen handla om att regionen skriver 
resolutioner vilka förs fram i organisationer man är aktiva i. (L.B) 

Belfrage menar vidare att det är svårt att avgöra vilken utdelning lobbyingen 
ger. Utdelningen kan bestå i att man lärt sig något nytt samt att man har lyckats 
bilda strategiska allianser. När det gäller viktiga frågor för regionen har 
lobbyingen en mer formell karaktär. Intervjupersonen är av den uppfattningen att 
den formella och informella lobbyingen är beroende av varandra och därför går 
hand i hand. (L.B)  

4.1.4 Lobbying gentemot Europeiska kommissionen 

Enligt Belfrage har regionen på senare år fått möjligheter att lägga fram sina 
synpunkter till kommissionärer mer direkt. Möten med kommissionärer är inte 
något som är enkelt genomförbart. Regionen kan inte arrangera möten på egen 
hand och därför har regionens politiker haft ambitionen att vara engagerade i de 
europeiska regionorganisationerna samt försökt att besitta så många ordförande 
och politiska poster som möjligt. (L.B)  

Intervjupersonen på West Sweden menar att de på West Sweden har kontakt 
med tjänstemän, eftersom kommissionärerna är så upptagna, på ett eller annat sätt 
på en daglig basis. ”Det handlar ju dock lika ofta om att vi vill ha information från 
dem som att vi vill ge dem info, det vill säga påverka dem. Nätverket fungerar åt 
båda håll, det är aldrig en envägskommunikation.” ”De lyssnar på oss för att vi 
har byggt upp en bra relation under en lång tid och de vet att de får korrekt 
information från oss.” (T.W.S)  

Även Strömberg menar att West Sweden har kontinuerlig kontakt med 
tjänstemän inom kommissionen. Hon menar att det finns ett ökat intresse för den 
regionala nivån, man vill ha kontakt med nivån där mer händer eftersom den 
nationella nivån ibland kan uppfattas som alltför lite operativ. Strömberg menar 
att för att få kommissionens uppmärksamhet måste man presentera bra idéer och 
visa att man inte bara handlar i sitt eget intresse. (A.S) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

4.2 Analys av lobbyempirin 

Här analyserar vi det empiriska materialet av Västra Götalandsregionens 
lobbyverksamhet med lobbyteorin genom vår operationalisering.  

 
Vi ämnade undersöka om Västra Götalandsregionen bedriver lobbying på plats i 

Bryssel. 

 
Ur det empiriska materialet av Västra Götalandsregionens lobbyverksamhet kan 
vi konstatera att regionen lägger stor vikt vid att vara en erkänd aktör på den 
Europeiska arenan. De har ett intresse av att synas, höras samt att vara på plats i 
Bryssel. Regionen vill vara en ”internationellt känd och erkänd samarbetspartner” 
samt följa och påverka beslutsfattandet i EU.  

Enligt van Schendelen är det viktigt för en lobbyorganisation att ha en bra 
blandning av resurser och skickligheter samt en bra image. (van Schendelen 
2005:190) 

I intervjuerna framgår det att det anses vara viktigt att vara i Bryssel, träffa rätt 
folk och vara där beslut fattas. Det framgår även att lobbyister är på plats för att få 
tag på information, träffa grupper och nätverk samt för att sända hem den 
information som Västra Götalandsregionen behöver.  

Det vi fick fram ur det empiriska materialet ovan kan lätt kopplas till teorin 
om ”down-stream lobbying”. Den är inriktad på att söka projektmedel direkt i 
Bryssel samt möjligheten för att få vara med i beslutsfattandet. (Gren 2002:40) 
Watson & Shackleton menar också att det är viktigt att vara med på plats och 
kunna påverka i ett tidigt stadium, innan ett beslut fattas. (Watson & Shackleton 
2004:104) 

 
Vi var även intresserade av att se om regionen bedriver lobbying av informell 

eller formell karaktär samt se hur lobbymetoderna i konkret mening i så fall så 

ser ut.  

 
Vi kan konstatera att Västra Götalandsregionen bedriver lobbyingverksamhet av 
både informell och formell karaktär.  

Det framgår av våra intervjuer att regionens informella lobbying bland annat 
sker genom mingelpartyn, luncher och events för att synas och knyta kontakter. 
De informella lobbymetoder som Västra Götalandsregionen använder sig av för 
att lobba mot EU, genom West Sweden, är bland annat personliga kontakter med 
tjänstemän. Informell lobbying sker även genom informella möten på konferenser, 
privata middagar eller andra tillställningar, seminarier eller via telefon eller e-
post. En av intervjupersonerna konstaterar att det helt klart är den informella 
lobbyingen som ger mest utdelning.  

Watson & Shackleton anser att sådana informella vägar såsom kontakter 
ansikte mot ansikte, och då kanske via en måltid, är bra vägar att gå om man vill 
dela med sig av sina uppfattningar om EU:s beslutsprocess eller ta del av 
tjänstemännens agenda. (Watson & Shackleton 2004:104)  
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Van Schendelen menar att om man vill bedriva framgångsrik lobbying bör 
man utforma den efter den person lobbyingen är riktad mot. Han menar att den 
mest effektiva lobbyingen börjar informellt och att de formella metoderna inte 
alltid är särskilt lämpliga. (van Schendelen 2005:250-251) Vi kan dock konstatera 
att regionen använder sig av både informella och formella metoder. Det framgår 
även ur intervjun att dessa metoder går hand i hand. 

 Regionen bedriver formell lobbying gentemot EU i form av kontakter med 
tjänstemän, deltagande i europeiska organisationer, samrådsprocesser med 
kommissionen samt att sammanställa ståndpunktspapper angående grönböcker. 
De kontakterna sker bland annat genom regionkontoret West Sweden. Regionen 
lobbar även genom att kunna erbjuda gedigen kunskap till EU:s institutioner och 
till nätverk av andra regioner eller organisationer. En annan formell metod man 
använder är att skriva resolutioner i organisationer i vilka man är aktiva i.  

 
Vi ville studera hur kontakten mellan regionen och den Europeiska kommissionen 

fungerar samt se hur relationen mellan lobbyister och institutionernas tjänstemän 

ser ut. Vi ville även studera vikten av att ha personliga kontakter som lobbyist i 

lobbyingarbetet. 

 
Genom våra intervjuer framgick det att regionen på senare år har fått möjligheten 
att lägga fram sina synpunkter till kommissionärer mer direkt. Det framgår även 
att det idag finns ett ökat intresse för regionerna.  

Regionen lobbar mot kommissionen eftersom den oftast initierar ny politik 
och formar förslag. (Watson & Shackleton 2004:98) Därför väljer Västra 
Götalandsregionen att rikta sina intressen till kommissionen.  

Eftersom kommissionärerna ofta är upptagna har West Sweden kontakt med 
tjänstemännen på kommissionen. Det sker ett ömsesidigt informationsutbyte där 
regionens lobbyist bidrar tjänstemännen med information som är viktig för dem. 
Därmed får regionen möjlighet att delge sin information och på så vis möjlighet 
att påverka. Likaså anser Watson & Shackleton att den som vill lobba mot 
kommissionen i första hand bör ta kontakt med kommissionens tjänstemän. 
Kommissionen har snålt med resurser och är därför relativa öppna mot 
lobbyisterna och dess expertkunskap. (Watson & Shackleton 2004:99-100) 

Intervjuerna visade att det är av stor betydelse att ha personliga kontakter med 
tjänstemän på EU-nivå. Kontakterna är viktiga för at kunna få tillgång till 
expertinformation samt för att kunna påverka en viss fråga. Det anses även vara 
viktigt för att kunna bilda nätverk. En intervjuperson menar att personliga 
kontakter är A och O i Bryssel.   

Enligt Sundström är personliga kontakter ett av arbetsverktygen för att lyckas 
med lobbying. (Sundström 1999:20) Hon menar att en arbetsmetod är att skapa 
mötesplatser som bör vara både angelägna och attraktiva. I sådana sammanhang är 
det en stor fördel att ha ett brett kontaktnät. (Sundström 1999:12) 
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5 Nätverksteori 

I följande avsnitt presenteras nätverksteorin som ligger till grund för vår 
undersökning. Efter teorin följer en operationalisering där vi mer konkret 
preciserar vad vi studerar i vår fallstudie.  
 

5.1 Nätverkens syfte 

Ytterliggare en teoretisk utgångspunkt som är väsentlig i studiet av regioners 
förmåga att lobba framgångsrikt i EU är den teori som handlar om nätverk. Syftet 
med nätverksanalysen är att titta på de detaljerade förhandlingar och 
meningsutbyten som äger rum bakom EU scenen men som mycket väl kan 
komma att forma den dagliga politiken. (Bomberg & Stubb 2004:12)  

Det finns olika vägar att påverka beslutsfattandet inom EU. Nätverkan och 
bildande av koalitioner med motsvarande grupper i andra länder är en möjlighet 
att få inflytande i EU:s institutioner. (Bern 1994:82) Teorier om politiska nätverk 
tar sin utgångspunkt i olika ansatser, bland annat att det moderna sättet att styra 
och fatta beslut inte är hierarkiskt ordnat. Med det menas ömsesidigt oberoende 
mellan offentliga och icke offentliga aktörer samt mellan olika offentliga aktörer. 
Innan de slutgiltiga besluten fattas av valda politiska aktörer, är de politiska valen 
skapade mellan en rad aktörer vilka har ett särskilt intresse i vad den politiska 
avkomman blir. De politiska nätverken kan skifta agendan och driva strategier 
vilka genererar ny politik. (Peterson 2004:119) 

Ett politiskt nätverk kan ses som ”en grupp aktörer som var och en verkar 
inom en viss politisk sektor inom EU och har förmågan att åstadkomma antingen 
framgång eller misslyckande” med sina aktioner. (Peterson & Bomberg 1998:8) 
Nätverken som skapas av olika aktörer är sammanlänkade politiskt, socialt eller 
ekonomiskt. De kan vara löst sammanlänkade men ändå vara kapabla att agera 
kollektivt samt sprida information. (Peterson 2004:117) Nätverken bygger på ett 
resursutbyte där varje aktör i nätverksspelet måste ha med sig en viktig resurs att 
byta med. (Bomberg & Stubb 2004:12) 

Lobbare som vill vara framgångsrika bör ha förmågan att bilda allianser och 
nätverk över nationsgränser, institutioner och grupperingar för att nå ett 
gemensamt mål. Starka nätverk av intressenter har en stor förmåga att forma EU-
politiken vilket kan leda till att ett visst beslut får ett utfall som ligger till förmån 
för aktörerna.  (Watson & Shackleton 2004:102)  

Ser man till regioner så samarbetar dessa inom en rad olika områden. Enligt 
nyregionalism är de regionala nätverken permanenta, politiska och ekonomiska 
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över nationsgränser. Imperfektioner i den nationella strukturen gör att det blir 
väsentligt att bilda nätverk utanför denna struktur för att kunna samarbeta, utbyta 
erfarenheter samt att poola resurser. Regionen har idag större betydelse än tidigare 
med en ökning av dess internationella kontakter och nätverk över gränserna och 
den konkurrerar därför med den nationella suveräniteten. (Gren 2006:44, 48) När 
den politik som förs på nationell nivå inte faller regionen i smaken kommer 
regionen försöka att hitta mellanstatliga eller överstatliga lösningar för att få sina 
intressen tillgodosedda. (Gren 2006:45) Ett viktigt sätt att nå framgång i sin 
lobbyverksamhet är att bilda starka nätverk eftersom det bland annat gäller att 
kunna koordinera det nationella påtryckningsarbetet. Enligt Gren bygger regioner 
nätverk efter intressen och använder de nivåer som är bäst funktionellt lämpade 
för att föra fram deras frågor. (Gren 2002: 95)  

5.1.1 Regionkontor 

Regionkontoren i Bryssel organiserar sig i olika intresserepresentationer. Dessa 
intresserepresentationer är organiserade i nätverk och formella organisationer. 
Regioners företrädare i Bryssel samverkar och allierar sig med varandra i olika 
former. Nätverken samt de formella organisationerna deltar ofta i olika slag av 
policynät i gemenskap med andra Europaaktörer. För de nya nätverken gäller det 
bland annat att lyckas komma med på olika sändlistor för information samt olika 
sociala träffar. Exempel på sådana kan vara: kommissionens konferenslistor, 
väsentliga europeiska nyhetsbrev, Svenska delegationens informationslista, 
mottagningar, fester med mera. I Bryssel är möjligheterna att länka sig till andra 
regioner mycket stora. (Jerneck & Gidlund 2001:93) 

För de som arbetar på regionkontor är de personliga kontaktnäten viktiga 
resurser. Eftersom alla nätverk i grunden är sociala relationer mellan enskilda 
personer behöver de underhållas genom regelbundna kontakter. (Jerneck & 
Gidlund 2001:123)   

5.1.2 Operationalisering av nätverksteorin 

För att svara på vår huvudfrågeställning har vi operationaliserat nätverksteorin till 
mindre beståndsdelar som vi empiriskt söker svar på och analyserar i uppsatsen. 
Vår avsikt är således att ta hjälp av nätverksteorin och undersöka följande i Västra 
Götalandsregionen: 

 
• Vi vill studera vad Västra Götalandsregionens syfte med att nätverka är. 
 
• Vi vill studera hur konkurrenskraftig regionen är. Dessutom vill vi se vilka 

resurser man är villig att utbyta i nätverken för att uppnå sina önskemål.  
 
• Vi vill undersöka hur Västra Götalandsregionen nätverkar, samt lokalisera 

de främsta organisationerna och regionerna man nätverkar med. 
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6 Empirisk studie av Västra 
Götalandsregionens nätverkan i EU 

I följande kapitel sammanställer vi det empiriska materialet av Västra 
Götalandsregionen nätverkan i EU. I slutet av detta avsnitt kommer en analys att 
utföras där vi med operationaliseringen kopplar nätverksteorin till det empiriska 
materialet. 
 

6.1 Nätverkan i EU 

Enligt Västra Götalandsregionens internationella handlingsplan för 2006 har man 
fastställt att man vill försöka påverka EU:s lagstiftningsarbete. Regionen är 
medveten om att den har få möjligheter att agera enskilt och har därför olika 
kanaler för att bevaka och lobba. Enligt handlingsplanen vill man öka 
direktkontakten med EU:s olika organ samt med andra regioners kontor. Man vill 
även, som ett komplement till regionens medlemskap i West Sweden, 
marknadsföra regionens namn i unionen för att på så vis få en starkare närvaro i 
Bryssel. (Engelbrektsson 2005:2)  

Belfrage menar att regionens internationella arbete kan syfta till många olika 
saker. ”Politisk policypåverkan eller lobbying är ett exempel på syfte, men syftet 
kan också vara erfarenhetsutbyte mer generellt: att visa upp goda exempel på så 
kallad ”best practice” och att lära sig från andra.” När regionen etablerades 
utarbetades en regional utvecklingsstrategi där var ett av de olika målen var att 
göra Västra Götalandsregionen till en ”internationellt känd och erkänd 
samarbetspartner”. (L.B) 

Regionens verksamheter ska ha god kunskap om de verksamhetsområden som 
unionen erbjuder. Man vill ha ett fortsatt engagemang i de europeiska 
regionorganisationerna. (Engelbrektsson 2005:2)  

6.1.1 Västra Götalandsregionen som samarbetspartner 

Kent Johansson menar att det kan vara bra att visa på vad regionen representerar. 
Han menar bland annat att det kan vara bra att påvisa att det är en stor region med 
många stora företag, då förstår folk att den är konkurrenskraftig. Många vill bjuda 
in regionen i nätverk eftersom de jobbar med så många andra aktörer. (K.J) 



 

 21 

Västra Götalandsregionen är en intressant samarbetspartner för andra regioner 
ute i Europa eftersom man är skickliga på kluster, innovationer, miljöteknik etc. 
Man är därmed konkurrenskraftig. (L.B) 

Tjänstemannen på West Sweden menar att det är svårt att etablera användbara 
kontakter på alla områden eftersom det tar resurser i tid att bygga upp bra 
professionella relationer. Han menar att på vissa områden har West Sweden en bra 
utgångspunkt för lobbying. ”Min bedömning är att vi har bra resurser ur ett 
svenskt perspektiv, men givetvis mindre jämfört till exempel de tyska länderna 
eller spanska regionerna.” (T.W.S) 

Enligt handelsplanen bör verksamheter i regionen söka internationella 
samarbetspartners och särskilt överväga de regioner i Europa där det redan finns 
avtal eller kontakter. (Engelbrektsson 2005:4) 

6.1.2 Regionkontoret West Sweden 

West Sweden är ett regionkontor som erbjuder Västra Götalandsregionen tjänster 
inom EU-utbildning, EU-information projektutveckling samt ”Brysselbevakning”. 
Västra Götalandsregionen är även politiskt representerad i West Swedens styrelse 
(Engelbrektsson & Belfrage 2005:4) Enligt Västra Götalandsregionens 
handlingsplan vill man också försöka få politiker och verksamhetsansvariga att ta 
del av de EU-utbildningar som West Sweden anordnar. (Engelbrektsson 2005:2) 

Annika Strömberg säger i en radiointervju för Sveriges Radio P4 Radio Väst 
att det är ”jätteviktigt att skicka hem information, åka hem och prata. Och att jag 
också hjälper folk att träffa rätt människor, komma in i rätt grupper och rätt 
nätverk och rätt kommittéer”. (Se nr. 3 Sveriges radios hemsida www.sr.se 5 jan 
2007) 

Kent Johansson menar även att de aktiva inom regionen och West Sweden har 
poster i olika organisationer vilket i sin tur ger plats åt olika samarbeten. Det 
bildas således nätverk inom regionen samt mellan de organisationer som den är en 
del av. (K.J) 

6.1.3 Regionens nätverk 

Närområdet är viktigt när det gäller samarbete, det vill säga med grannländerna 
Norge och Danmark. Regionen har även en rad formella vänregioner såsom 
Stredocesky kraj i Tjeckien, Castilla y Leon i Spanien samt Silesien i Polen. På 
senare tid har regionen dessutom sett Emilia-Romagna som en viktig 
samarbetspartner. Likaså anser man att Wales blir mer intressant att samarbeta 
med. (L.B) 

Enligt Magnus Engelbrektsson, chef på den internationella enheten i Västra 
Götalandsregionen, så sker regionens lobbying i första hand indirekt genom 
medlemskap i organisationer och nätverk. (M.E) Gren menar att Västra 
Götalandsregionen är aktiv då det gäller regional utveckling samt internationellt 
nätverksbyggande. (Gren 2002:49) Engelbrektsson berättar att regionen är 



 

 22 

medlem av de två stora europeiska regionorganisationerna AER och CPMR. 
”Dessa samlar var och en ett stort antal europeiska regioner. Vid sidan av deras 
funktion som nätverk så driver de regionala intressen (i det sistnämnda fallet de 
perifera maritima regionernas intressen) mot kommissionen” (M.E). 

I Västra Götalandsregionens internationella handlingsplan för 2006 
konstaterar man att regionen har små möjligheter att agera på egen hand och har 
därför ett antal kanaler för bevakning och lobbying, där främst Regionkommittén, 
Sveriges Kommuner och Landsting, CMPR, (Conference of Peripheral and 
Maritime Regions) och AER, (Assembly of European Regions). (Engelbrektsson  
2005:2) Västra Götalandsregionen är medlem i är AER som är ett nätverket som 
sammanlänkar 255 regioner ifrån 30 länder. AER är tänkt att agera som 
regionernas politiska röster samt som en huvudpartner för de Europeiska och 
internationella institutionerna när det gäller saker av regional kompetens. (Se nr 4. 
AER:s hemsida: www.a-e-r.org 5 jan 2007)  

CPMR är en organisation som sammanför regioner till diskussion och debatt. 
Organisationen har erkänd expertis samt tillgång till information. Organisationen 
verkar för att säkra medlemsregionernas intressen när EU-lagstiftning förbereds. 
(Se nr 5. CPMR:s hemsida: www.cpmr.org 5 jan 2007) 
Engelbrektsson menar att inom CPMR, är Västra Götalandsregionen mycket aktiv 
i Nordsjökommissionen med styrelsepost och ett antal ordförandeposter i 
arbetsgrupper. (M.E) Även Belfrage poängterar att regionen är mycket aktiv inom 
både AER och CPMR genom tunga styrelseposter. Hon understryker att 
samarbetet inom dessa ramar bidrar till ”strategiska kompisar” samt möjligheter 
att påverka agendan för de två viktigaste regionorganisationerna i Europa. (L.B) 

Kent Johansson betonar att EU inte kan fatta beslut för enskildas intressen. 
Därför måste man själv som aktör ha en generell utgångspunkt och visa att 
besluten har konsekvenser för fler. Besluten måste byggas på fler aktörer, 
därigenom skapas nätverk. Genom nätverk kan man påvisa konsekvenserna i ett 
större sammanhang. När regioner går samman blir man därför mer trovärdig. (K.J) 
Även tjänstemannen på West Sweden menar att för att få kommissionens 
uppmärksamhet är det en fördel att visa att man företräder en stor grupp 
människor som påverkas av kommissionens arbete. Det kan både vara genom 
rollen som regionkontor eller genom ett nätverk av flera regioner som till exempel 
EARLALL som står European Association of Regional and Local Authorities for 
Lifelong Learning. (T.W.S) 
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6.2 Analys av nätverksteorin 

Här analyserar vi det empiriska materialet av Västra Götalandsregionens 
nätverkan med nätverksteorin genom vår operationalisering.  
 
Vi ville studera vad Västra Götalandsregionens syfte med att nätverka är. 

 
Regionens syfte med att nätverka framgår i den internationella handlingsplanen 
för 2006. Regionen är medveten om att den har få möjligheter att agera enskilt 
och har därför etablerat olika kanaler för bevakning och lobbying. Man vill även 
öka direktkontakten med EU:s olika organ samt andra regionkontor. Syftet med 
Västra Götalandsregionens nätverkan med andra regioner behöver inte bara vara 
lobbyverksamhet utan att även byta erfarenheter med varandra. 

Västra Götalandsregionen vill också marknadsföra sig som en internationell 
känd och erkänd samarbetspartner. Vilket återigen kan kopplas till van 
Schendelens teori kring att en bra lobbyorganisation bör ha en bra image. (van 
Schendelen 2005:190) 

 
Vi ville studera hur konkurrenskraftig regionen är. Dessutom ville vi se vilka 

resurser man är villig att utbyta i nätverken för att uppnå sina önskemål.  

 
Nätverk bygger på ett resursutbyte där varje aktör i nätverksspelet måste ha med 
sig en viktig resurs att byta med. (Bomberg & Stubb 2004:12) Västra 
Götalandsregionen anser sig vara en intressant samarbetspartner för andra 
regioner ute i Europa eftersom man bland annat är skicklig på kluster, 
innovationer och miljöteknik. Man anser sig därmed vara konkurrenskraftig. West 
Sweden anser sig ha bra resurser i ett svenskt perspektiv.  

 
Vi ville undersöka hur Västra Götalandsregionen nätverkar, samt lokalisera de 

främsta organisationerna och regionerna man nätverkar med. 

 
Genom intervjuerna framkom det att de som är aktiva inom Västra 
Götalandsregionen och regionkontoret West Sweden besitter poster i olika 
organisationer. Detta ger utrymme åt samarbeten och kan bidra till nätverk inom 
regionen, samt mellan de organisationer som den är en del av. Liksom Jerneck & 
Gidlund konstaterat är således personliga kontakter viktiga för dem som arbetar 
på regionkontor. På så vis nätverkar och samverkar regionernas företrädare i 
Bryssel med varandra. (Jerneck & Gidlund 2001:123)   

Vi kan genom intervjuerna konstatera att det geografiska närområdet anses 
vara viktiga att samarbeta med. Regionen har även formella vänregioner i  
Tjeckien, Spanien och Polen. Dessutom är Emilia-Romagna och Wales viktiga 
samarbetsregioner. Enligt Jerneck & Gidlund är det mycket stora möjligheter att 
länka sig till andra regioner i Bryssel. (Jerneck & Gidlund 2001:93) 

Vidare samarbetar Västra Götalandsregionen med de två stora 
nätverksorganisationerna AER och CPMR.  
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Starka nätverk av intressenter har en stor förmåga att forma EU-politiken 
vilket kan leda till att ett visst beslut får ett utfall som ligger till förmån för 
aktörerna.  (Watson & Shackleton 2004:102) Enligt Gren bör man bilda starka 
nätverk för att nå framgång med sin lobbyverksamhet. Detta bland annat för att 
kunna koordinera det nationella påtryckningsarbetet. Gren menar också att 
regioner bygger nätverk efter intressen och utnyttjar de nivåer man anser är bäst 
lämpade för att få fram sina synpunkter. (Gren 2002: 95) Ser man till ovanstående 
teorier av Watson & Shackleton och Gren, kan man förstå varför Västra 
Götalandsregionen gjort det strategiska valet att vara med i starka nätverk såsom 
AER och CPMR. 
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7 Resultat 

I följande kapitel presenterar vi resultatet av vår undersökning av Västra 
Götalandsregionens lobbymetoder och nätverkan. Avslutningsvis lägger vi även 
fram förslag på framtida forskning. 

7.1 Resultat av undersökningen 

Vi kan konstatera att Västra Götalandsregionen har ett stort intresse av att vara på 
plats i Bryssel där många viktiga beslut fattas. Regionen har olika metoder för att 
finnas på plats, bland annat har man hyrt en lägenhet i Bryssel.  

Regionen har en vision om att vara en internationellt känd samarbetspartner. 
Vi har funnit att man på detta sätt vill marknadsföra sig utåt och visa att regionen 
har en god image. Vi menar att man därigenom har en förhoppning om att kunna 
attrahera kommissionen, andra nätverk och regioner. Vi vill påstå att regionen är 
en intressant region att nätverka med. Det framgår i uppsatsen att lobbyisten och 
kommissionen, eller lobbyister i ett nätverk, för en tvåvägskommunikation där det 
går ut på att ha viktig information att erbjuda för att få inflytande i 
beslutsfattandet. Om en region ska kunna attrahera kommissionen eller andra 
nätverk är det väsentligt att den besitter goda expertkunskaper, resurser samt goda 
tidigare erfarenheter. Vi har i uppsatsen kunnat konstatera att Västra 
Götalandsregionen anses vara en god samarbetspartner. Troligen just för att 
regionen har potential när det gäller ovannämnda egenskaper.  

Västra Götalandsregionen bedriver lobbyverksamhet genom sitt regionkontor 
West Sweden som är beläget i Bryssel. Västra Götalandsregionen bedriver 
lobbyverksamhet av både informell och formell karaktär. Enligt regionen står de 
båda metoderna i nära förhållande till varandra.  

Vi har i undersökningen kunnat konstatera att regionen delvis bedriver 
lobbying genom personliga kontakter. De personliga kontakterna anses vara 
mycket viktiga för Västra Götalandsregionen och dess regionkontor, West 
Sweden, för att kunna få tillgång till expertinformation samt för att kunna påverka 
en viss fråga. Det anses även vara viktigt för att kunna bilda nätverk.  

Det framgår i uppsatsen att Västra Götalandsregionens tjänstemän delger 
kommissionens tjänstemän viktig information. I utbyte får Västra 
Götalandsregionen möjlighet att påverka kommissionens kommande beslut.  

Vi kan avslutningsvis konstatera att vi fann det intressant att resursutbytet, när 
det gäller att ha strategisk information, är så pass väsentligt för att bedriva både 
lobbyingarbete och nätverkan. 
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7.2 Framtida forskning 

Vi ser möjligheter i att göra en liknande studie till exempel på Region Skåne och 
sedan göra en komparation av de båda resultaten för att se vad som finns att lära 
av varandra. Vidare vore det intressant att studera hur Västra Götalandsregionen 
kan utveckla sina lobbyverksamheter.   
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8.1.1 Elektroniska källor 

 
Nr 1. Västra Götalandsregionens hemsida.  
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____2794.aspx,  
Regionens historia. 4 jan 2007. Senast uppdaterad 2005-07-05 16:29. 
Nr 2. Västra Götalandsregionens hemsida.  
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____2790.aspx,  
Därför bildades regionen. 4 jan 2007. Senast uppdaterad 2005-07-05 16:29. 
Nr 3. Sveriges Radios hemsida, Sveriges Radio P4 Radio Väst 
http://www.sr.se/cgi-bin/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=1125039,  
Annika säljer västsvensk kultur – i Bryssel 5/1 2007. (Från 06.39, 4/1 2007) 
Nr 4. AER:s hemsida. 
www.a-e-r.org 
5 jan 2007 
Nr 5. CPMR:s hemsida. 
http://www.crpm.org/index.php?act=1,2 
5 jan 2007 
 
 
 

8.1.2 Intervjupersoner 

(L.B)         Mailsvar av Lisa Belfrage, 8 december, 2006 och 14 december 2006 
(M.E)       Mailsvar Magnus Engelbrektsson, 5 december, 2006. 
(T.W.S)   Mailsvar tjänsteman på West Sweden, 11 december, 2006. 
(A.S)       Mailsvar av Annika Strömberg, 7 december, 2006. 
(K.J)        Telefonintervju med Kent Johansson 3 januari 2007. 
 
 
 
Titel med inspiration av ”Are You Gonna Go My Way” av Tom Jones med 

Robbie Williams från Reload 1999: Gut Records. 
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http://www.crpm.org/index.php?act=1,2
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Appendix 

Intervjufrågor om Västra Götalandsregionens lobbyverksamhet i 
EU 

 
Vad har du för yrke? 
(Observera att om du vill vara anonym i vår uppsats behöver du inte svara på 
denna fråga.)  
 
Lobbying 
1. Hur skulle du definiera vad lobbying är för Västra Götalandsregionen och vad 
dess syfte är? 
2. Hur arbetar en bra lobbyist? 
3. Hur ofta har ni kontakt med tjänstemän och kommissionärer och varför tror ni 
att de tar emot er? 
4. Hur betydelsefulla är personliga kontakter?  
5. Vilken roll spelar de nya teknologierna för lobbyingarbetet? 
6. Hur etablerar ni goda och långvariga relationer mellan lobbister och tjänstemän 
inom EU? 7. Hur får ni kommissionens uppmärksamhet? 
8. Hur viktigt är det att bidra med relevant information (resursutbyte) för att få 
access till beslutsfattarprocessen?  
 
Informell och formell påverkan 

9. Hur stor betydelse har de informella mötena?  
10. Var äger de informella lobbymötena rum? 
11. Hur kan ett sådant informellt möte gå till för Västra Götalandsregionen? 
12. Hur ser Västra Götalandsregionens formella lobbyverksamhet ut och var äger 
de rum? 
13. Hur stor del av ditt arbete ägnas åt formell respektive informell påverkan? 
14. Anser du att det är den formella eller den informella lobbyingen som ger mest 
utdelning? 
 
Nätverk 

15. Vad är Västra Götalandsregionens syfte med att skapa nätverk? 
16. Kan ni ge exempel på nätverk som ni deltar i/ har skapat som direkt är till för 
att få inflytande i EU? 
17. Hur stor/resursrik/lång väletablerad och konkurrenskraftig är Västra 
Götalandsregionen i jämförelse med andra regioner?  I hur stor utsträckning 
lyssnar kommissionen till er framför andra regioner?  
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