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Abstract 

The thesis aims at understanding local forms of governance and the relationship 
with representational democracy. The object of study is Malmo city and its 
participation in a network consisting of larger cities, called Eurocities. The 
theoretical base is gathered from the governance field, more particularly 
governance network and multilevel governance theories. The use of networks and 
lobbying pose problems in connection to the representational democracy because 
of the, somewhat, hidden processes that lack transparency. The assumption of the 
study is that a governance network can be positive force to representative 
democracy, but only if it is democratically anchored. The material was collected 
through qualitative interviews with officials from various parts of Malmo’s public 
administration and one politician and analyzed with the theory of democratic 
anchorage.  

The results points towards a change in the way the local government of 
Malmo pursue international relations, as a consequence of Sweden’s membership 
in the European Union. It also reveals the ambiguous and complex nature of 
Malmo’s multilevel governance performance. A conclusion from the study is that 
some parts of the democratic anchorage is not sufficient, mainly transparency and 
constructing a dialog with the citizens.  

 
Nyckelord: governance, nätverk, demokrati, demokratisk förankring, multi level 
governance 
Antal ord: 17 135 
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1 Inledning 

1.1 Uppsatsens syfte 

Denna uppsats tar formen av en fallstudie och undersöker Malmö stads 
internationella arbete, närmare bestämt den politik som bedrivs genom nätverket 
Eurocities. Eurocities är en nätverksorganisation som verkar för frågor som är 
specifika för europiska städer genom lobbying mot EU-institutioner och 
erfarenhetsutbyte städer emellan. När jag först fick upp ögonen för detta ämne 
ställde jag mig frågan: hur kan vi se på den politik som skapas och drivs av 
subnationella aktörer på ett globalt plan? Att städer eller kommuner bedriver 
politik utanför sitt territorium är något som jag fann spännande, nytt och inom 
forskningen något understuderat.  

 Eurocities kan förstås som ett sätt för städer att bedriva politik både 
horisontellt och vertikalt utan att ta den formella vägen genom staten. Denna form 
av politik kan kategoriseras under de mer governancebetonade processer som på 
senare tid fått större utrymme inom forskningen. Det talas ofta om hur dessa 
processer egentligen fungerar ihop med den representativa demokratin eftersom 
de implicerar ett otraditionellt sätt att arbeta på (Pieters & Pierre, 2004; Klijn 
2008, Sørensen & Torfing, 2005). Ett arbete som har mindre insyn än den 
representativa demokratin men där det är möjligt att skapa partnerskap för 
effektivt policyskapande. Att använda sig av olika former av governancebetonade 
styrformer är kanske effektiva styrmedel för städer i det komplexa samhälle som 
vi befinner oss i, men hur väl fungerar de med den representativa demokratin?  

Syftet med denna studie är därför att undersöka de styrningsformer genom 
vilka Malmö kan bedriva en internationell politik och analysera dessa utifrån hur 
demokratiskt förankrade dessa är. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Det jag finner intressant med Malmös medverkan i Eurocities är just 
spänningsfältet mellan den representativa demokratin och de alternativa 
styrningsformer som detta kan klassificeras som.  

Det fundamentala problemet belyses tydligare om vi stannar i en europeisk 
kontext. EU:s förvaltning är främst uppbyggd på tre nivåer; EU – stat – region.  
Städer, som inte har en formell plats i representationslinjen, såsom regioner, kan 
om de vill ha någon form av inflytande, ta andra vägar än de formella. Dessa 
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vägar blir ett tydligt avsteg från den representativa demokratin och är därför 
intressanta att studera. 

Heinelt och Niederhafner (2008) har gjort en översikt på de olika sätt som 
städer kan bedriva politik på inom EU:s flernivåsystem. Ett av de viktigaste sätten 
de fann var Eurocities. Eurocities organiserar aktörer genom att koppla samman 
dem i en nätverksstruktur. Detta implicerar att aktörerna kan arbeta med de frågor 
som intresserar dem samt att de kan koncentrera sig på ett antal gemensamma 
policy-målsättningar vilket gör att de mer effektivt kan påverka EU:s institutioner 
(Heinelt & Niederhafner, 2008:181). Inom EU uppmuntras dessa sorters processer 
dessutom genom öppna samverkansmetoden1.  

I den här uppsatsen kommer jag att behandla Eurocities som ett 
governancenätverk. Forskningen visar ofta på något överentusiastiska eller 
överdrivet pessimistiska slutsatser när det gäller governancenätverk och deras 
relation till den representativa demokratin. Jag finner därför, i likhet med 
Sørensen och Torfing (2005, 2007), att det finns ett behov att nyansera bilden av 
vilken roll governancenätverk spelar i förhållande med den representativa 
demokratin. Sørensen och Torfing menar (2005) att ett governancenätverk kan 
vara positivt för den representativa demokratin, men endast om det är 
demokratiskt förankrat. 

Uppsatsen kommer ta formen av en empirisk studie som analyseras utifrån 
teorier om demokratisk förankring. I denna studie tar jag ett lokalt perspektiv på 
de processer som gör det möjligt för Malmö att bedriva en internationell politik 
genom Eurocities och anlägger en kritisk blick på hur den representativa 
demokratin verkar i samband med de governancebetonade inslagen. Detta leder 
fram till de centrala frågeställningarna för denna uppsats: 

 
i. Hur kan sättet som Malmö bedriver politik genom nätverket Eurocities 

förstås? 
ii. På vilka sätt är denna form av politik demokratiskt förankrad? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har en rad avgränsningar skett. Varför jag har valt Malmö som 
studieobjekt är därför att staden har varit relativt tidig med internationella 
åtaganden. Dessutom är de positionerade geografiskt på så sätt att de gynnas av 
europeiseringsprocesser på ett annat sätt än städer längre upp eller inåt land. I 
Sverige är även Göteborg och Stockholm med i Eurocities, men Stockholm anser 
jag inte vara en lika spännande stad då den är huvudstad och får ta del av 
internationella kontakter på ett mer naturligt sätt då det nationella maktcentrat 

                                                                                                                                                         
 

1 Öppna samverkansmetoden (Open Method of Coordination) är en mjuk styrningsform som 

använder sig av riktlinjer, benchmarking och att lära av varandra genom ”best practice”.  
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befinner sig där. Göteborg hade kunnat vara ett relevant val, men då Malmö 
genomgått en transformering de senaste åren från industristad till en mer 
kunskapsbaserad stad finner jag Malmö mer intressant i sammanhanget.  

Eurocities, det internationella nätverk som är av vikt för studien valdes på 
grund av att det är det viktigaste nätverket för städer i Europa (Heinelt & 
Niederhafner, 2008:181). Malmö är med i en rad andra nätverk, men de har inte 
samma tyngd såsom Eurocities har, eftersom de har 130 av de större städerna i 
Europa som medlemmar. De har därför en reell chans att kunna påverka EU:s 
institutioner vilket sammantaget gör att jag valde det nätverket. 

1.4 Disposition 

Studien kommer, efter detta inledande kapitlet följas av ett metodkapitel (2) där 
jag tar upp de val som gjorts under resans gång samt min vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt. Nästa kapitel (3) innehåller en forskningsöversikt på relevanta 
governanceteorier. Det behandlar multilevel governance och governancenätverk, 
samt relation mellan governance och demokrati. Kapitlet tar också upp den teori 
som kommer vägleda min analys, nämligen teorin om demokratisk förankring. 

I kapitel 4 presenteras en tillbakablick på Malmö stads internationella arbete 
och Eurocities introduceras mer utförligt. I detta kapitel finns även en beskrivning 
som syftar till att besvara den första frågeställningen, nämligen hur Malmö kan 
bedriva en internationell politik genom Eurocities vilket analyseras med hjälp av 
olika governancebegrepp.  

I nästkommande kapitel (5) analyseras den demokratiska förankringen utifrån 
en teoretisk analysmodell om demokratisk förankring. Kapitlet innehåller också 
ett avsnitt det går att se förändringar i den representativa demokratin.  I det 
avslutande kapitlet (6) knyts säcken ihop och slutsatser dras från de resultat som 
presenterats. I kapitel 7 sammanfattas uppsatsen på engelska.  
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2 Metod och Material 

Det är brukligt att låta syftet med undersökningen bestämma metoden. Denna 
studie tar formen av en kvalitativ undersökning då jag söker förståelse för hur 
Malmö stads internationella arbete fungerar och detta görs sig bäst med en 
fallstudie av den aktuella processen. Fallstudiens och de kvalitativa studiernas 
fördel gentemot mer kvantitativa studier är att de kan gå in på djupet och fånga 
sammanhanget på ett annat sätt än kvantitativa (Holme & Solvang, 2006:78). Det 
är något jag anser vara nödvändigt i denna studie. Det finns exempel på studier 
som tagit en kvantitativ ansats för att undersöka governancenätverk men de flesta 
studier är av den kvalitativa sorten, där intervjuer och observationer är viktiga 
ingredienser i materialansamlingen (Zølner et al, 2007). Flertalet forskare (bl a 
Bogasson & Musso, 2005:15, Klijn, 2008:520) efterlyser fler empiriska studier 
inom ramen för governancenätverk och demokrati och denna studie kan sägas 
göra ett bidrag till fältet.   

2.1 Samtalsintervju som metod 

Denna studie syftar till att undersöka Malmös internationella samarbete med 
Eurocities och hur demokratiskt förankrat det är. För att kunna uppfylla detta syfte 
behöver jag få tillgång till redogörelser från personer inom förvaltningen, de som 
arbetar med det konkret samt en politisk dimension i form av politiker som varit 
med i det internationella arbetet. Zølner et al (2007:128) menar att vid studiet av 
governancenätverk är intervjuer ett användbart verktyg eftersom de ger upphov 
till två olika slags kunskap. Dels ger de information om olika aspekter som inte 
finns att tillgå i skriftliga dokument såsom hur en policyprocess gick till eller om 
vilka aktörer som var mest drivande osv. Den andra sortens kunskap som kan 
genereras från intervjuer är deltagarnas inre upplevelser om hur de ser på en viss 
process eller värderar effektivitet och demokrati i nätverket. 

För denna studie genomförde jag sju längre intervjuer som tog genomsnittligt 
en timmas tid per intervjutillfälle. Intervjuerna skedde alla på de olika 
intervjupersonernas kontor, i en miljö som de själva fick välja. I metodlitteraturen 
betonas ibland att miljön och kontexten runt intervjun kan spela roll för resultatet 
(Holme & Solvang, 2006:107). Vid ett personligt möte är det enklare att få till ett 
samtal gentemot en telefonintervju som kan bli mer krystad och förmodligen 
också kortare.     

Vid intervjuundersökningar är det brukligt att skilja mellan 
informantundersökningar och respondentundersökningar. Vid informantunder-
sökningar är det främst upplysningar om hur saker fungerar eller hänger ihop som 
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är centralt medan det i respondentundersökningar är intervjupersonernas tankar 
om ett visst fenomen som är det viktiga. Exempelvis kan den första handla om 
vad som skedde i ett visst skede i en process medan den andra kan vara hur 
intervjupersonen tänker och resonerar om ett ämne, exempelvis demokrati 
(Esaiasson, et al, 2004:254). Denna undersökning kommer att betrakta 
intervjupersonerna som både respondenter och informanter då frågorna 
frågemallen innehåller frågor av bådas karaktär .  

Intervjuerna som genomfördes skedde på det sätt som brukar benämnas 
semistrukturerat. Att göra en semistrukturerad intervju betyder att det finns en 
frågemall men att forskaren är fri nog att låta samtalet flyta fritt och kunna ställa 
följdfrågor där ny information uppkommer som är relevant för undersökningen 
(Kvale & Brinkmann, 2009:22). Jag har haft ambitionen att låta samtalets föras 
utan att avbryta intervjupersonernas redogörelser. Alla frågor har inte ställts alla 
gånger utan en värdering har gjorts utifrån vilken roll personen har i nätverket. 
Frågorna har inte alltid ställts i samma ordning utan frågemallen har mer använts 
för att bocka av de frågor som har varit av intresse (Holme & Solvang, 1997:100). 
Frågemallen återfinns som bilaga (bilaga 1).  

2.1.1 Urval av intervjupersoner 

Då det initialt var okänt för mig vilka som deltog i Eurocities för Malmös räkning 
och hur många de var tog jag först kontakt med Malmös internationella avdelning. 
Där fick jag kontakt med samordnaren av Eurocities i Malmö och denne person 
hänvisade mig till de personer som jag senare tog kontakt med och intervjuade. 
Enligt samordnaren arbetar 12-18 personer med Eurocities i Malmö. Mitt mål var 
att intervjua en person från varje förvaltning som arbetar med Eurocities samt två 
politiker som också är involverade i samarbetet. Tjänstemän i förvaltningarna var 
intressanta att intervjua inte bara på grund av att det är de som deltar i de olika 
arbetsgrupperna och forumen, utan också för att det är de som är de olika 
aktörerna i nätverket. Här stödjer jag mig på Lennart Lundquist (1994:21) som 
menar att det inte går att säga något om politik i välfärdsstaten utan att studera 
förvaltningen.  

 Tyvärr går det inte alltid som man vill och jag fick endast tag på en politiker 
som kunde merverka i studien. Detta anser jag vara en nackdel för studien och det 
hade varit önskvärt med ytterligare en politiker för att få en vidare förståelse för 
processerna inom den politiska sfären.  

Sammanlagt har sex intervjuer skett med tjänstemän som tillhör olika 
förvaltningar i Malmö stad samt en politiker som haft en framstående position 
inom Eurocities för Malmös räkning. Denne person har också varit med i 
lokalpolitiken de år på 1990-talet då Malmös internationella arbete förändrades 
mycket och kan därmed ge en insikt i hur de processerna gick till.  

Tjänstemännen har alla olika erfarenheter av Eurocities, de har arbetat med det 
olika lång tid och varit anställda inom Malmö stad både kortare och längre tid.  En 
av tjänstemännen i studien har en samordnande roll för Eurocitiessamarbetet. 
Denna blandning har varit önskvärd från min sida eftersom det implicerar en mer 
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rättvis bild av arbetet än om jag endast intervjuat dem som varit med längst och 
haft mest kunskap om Eurocities och hur arbetet fungerar i Malmö stad.    

2.1.2 Etiska överväganden 

Intervjuers styrka är som sagt att de kan ge inblick i fenomen och betraktelser som 
inte går att fånga på annat sätt. Dock måste man i studier som använder personliga 
utsagor vara noga med att behandla deltagarna med respekt och i vissa fall med 
konfidentialitet. En intervju är inte ett vanligt samtal utan ett konstruerat möte 
med ett syfte och struktur. Därför är inte forskaren och intervjupersonen likställda 
parter, det är forskaren som definierar och utformar intervjutillfället (Kvale, 
Brinkmann, 2009:19).  I studien kommer därför intervjupersonernas identitet att 
hållas anonyma. Detta val har jag gjort dels därför att jag vill att 
intervjupersonerna ska kunna tala öppet om ämnena samt att det egentligen inte 
finns någon anledning för dem att framträda med namn. Eftersom de ingår i 
Malmös förvaltning är det ointressant för studien att kunna identifiera dem med 
namn, intressantare är vilken position de innehar i nätverket.  Dock är det möjligt 
att de som är insatta i Malmös förvaltning relativt enkelt kan identifiera 
personerna eftersom ledning och styrningen sker i en relativt liten kontext. I 
uppsatsen refererar jag till deltagarna såsom ”Tjänstemannen” eller ”Politikern” 
eller ”Samordnande Tjänsteman”.  

Vid användandet av citat i analysen har jag tagit bort ord som kan avslöja 
vilken förvaltning eller vilka de är och ersatt det med ”XX”. Jag har också 
numrerat varje intervju, och det är på det sättet jag källhänvisar när intervjucitat 
förekommer i studien.     

2.2 Studiens material  

Den kvalitativa intervjuns styrka som metod är den mänskliga interaktionen som 
kan ge utrymme för spontana vidareutvecklingar och ger forskaren möjlighet att 
ställa följdfrågor och be om förtydliganden (Zølner et al, 2007:128; Kvale, 
Brinkmann, 2009:18). Kvale och Brinkmann (2009:70) tar upp sju olika 
karakteristiska för intervjukunskap.  

 
i. Den är producerad i intervjusituationen.  
ii. Den är interrelationell och intersubjektiv 
iii. Den består av samtal 
iv. Kunskapen har en kontext 
v. Språket är centralt 
vi. Kunskapen tar formen av en berättelse 
vii. Kunskapen kan producera nytta 
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Den sista punkten kräver förklaring. Kvale och Brinkmann menar (2009:72) att 
legitimitetsfrågan om huruvida sann kunskap produceras i en vetenskaplig 
undersökning idag är irrelevant och snarast har ersatts av frågan om den 
frambringar nyttig kunskap. ”Nyttig kunskap” får här ses som forskning som 
fungerar och ger oss möjlighet att hantera världen vi befinner oss i.  

Konsekvensen av att använda sig av en kvalitativ metod och material som 
bygger på intervjuutsagor är att jag som forskare positionerar mig i en 
vetenskaplig tradition som kan konnoteras till en relativistisk ontologi. Till 
skillnad från den rent positivistiska forskningstraditionen ses forskaren inte som 
objektiv och producerar inte en sanning. Kunskapen som produceras ur 
forskningen är istället subjektiv och bygger på en idé om att det inte finns en sann 
verklighet som gäller för alla (Lundquist, 1993:67-69).  

Det huvudsakliga materialet för analysen bygger således på material som 
producerats i intervjusituationen.  Intervjuerna spelades in och transkriberade för 
att få fram ett material som är intressant för studien. Vissa citat har fått redigeras 
för att få fram innebörden i de fall då intervjupersonen har använt sig av talspråk 
eller haft för många trådar i luften för att det blir en förståelig meningsbyggnad i 
skrift. I de fallen där det handlar om mer ord talspråksord såsom ”såhär” eller 
”typ” har förändringen registrerats i citatet.   

Sørensen och Torfing har fått ett stort utrymme i uppsatsen då de presenterar 
ett sätt att demokratisera nätverk, eller undersöka huruvida de är demokratiskt 
förankrade. Det betyder dock inte att jag bortsett från andra författares teorier och 
modeller. I teorikapitlet finns en litteraturstudie av de olika möjliga tolkningarna 
av begreppet governance då det använts på många olika sätt och inte har en 
entydig betydelse. Annat material som används är strategiska rapporter, som finns 
publicerade på Malmö Stads hemsida, samt verksamhetsberättelsen också den 
hämtad från Malmö stads hemsida.  

I uppsatsen har detta material använts i en tolkande arbetsprocess för att sätta 
in det i sitt sammanhang utifrån begrepp och teoretiska modeller som beskrivs i 
teorikapitlet. Sålunda kommer Sørensen och Torfings analysmodell leda 
tolkningen och systematiseringen av materialet vidare. Tolkningen av materialet 
sker med inspiration hämtad från den hermeneutiska cirkeln, där analysen sker i 
växelverkan mellan den stora helheten och det partikulära (Patel & Davidsson, 
2003:30). Rent konkret betyder detta att vid läsning av det transkriberade 
intervjutexterna har jag haft ambitionen att förstå helheten av dem för att sedan gå 
tillbaka till specifika citat för skapa mig en förståelse för dessa.    
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3 Governance – en teoretisk bakgrund 

I denna del av studien introducerar jag begreppet governance såsom det 
presenteras inom relevant, aktuell forskning. 

3.1 Vad är governance? 

Skiftet från studiet av styrformer av government till governance är ett fenomen 
som får allt mer uppmärksamhet inom statsvetenskapen. De senaste åren har 
governance blivit ett populärt begrepp som tillskrivits olika slags betydelse och 
studerats ifrån många olika vinklar. På engelska uttrycker orden governing och 
governance två olika saker medan det på svenska har haft ungefär samma 
betydelse; att styra. Governance uttrycker dock ett förändrat styre, som frångår de 
traditionella hierarkiska vägarna (Hedlund & Montin, 2009:12). På svenska finns 
egentligen inget bra översättningsord men begreppet kan uttryckas som ”från 
centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning” (Hedlund & Montin, 2009:7). 
Fenomenet uttrycker således en förändring av staters styrning, en förändring som 
vissa författare anser kommer leda till en ökad grad av nätverkssamhälle i vilket 
interdependens och horisontala förbindelser är centrala (Klijn, 2008:506, Hajer & 
Wagenaar, 2003:4). Governance är därför ett passande begrepp att använda vid 
studiet av otraditionella, ickehierarkiska styrformer. 

Vissa författare pekar på ökad specialisering samt ny teknologi som några av 
orsakerna till en ökad förekomst av governance. En annan teori är att det beror på 
en ökad individualisering av samhället vilket lett till att det inte längre finns de 
gemensamma värden som förr sägs ha sammanhållit nationalstaten (Klijn, 
2008:506). Flera författare poängterar dock att nationalstaten inte ska uppfattas 
såsom helt ointressant i sammanhanget, utan att den fortfarande har en central roll 
i lokala, nationella och transnationella processer (Pierre, 2009:43; Sørensen & 
Torfing, 2007:3). Det som ses som nytt är att staten saknar monopol på styrformer 
som syftar till medborgarnas välbefinnande (Sørensen & Torfing, 2007:3).  Flera 
författare verkar överens om att processerna som studeras handlar om en 
förändring av statens roll snarare än misslyckande från statens sida (Pierre, 
2000:5).  På ett empiriskt plan vore det intressant att se huruvida man kan se några 
förändringar i Malmö i och med de governancebetonade samarbeten staden 
arbetar med.   
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3.1.1 Teman i governancelitteraturen 

Governance kan definieras på så skilda sätt att det till slut saknar betydelse som 
Rhodes uppmärksammat (1997:15). För Rhodes själv (1997:15) innebär 
governance självorganiserande nätverk som karakteriseras av interdependens, 
resursutbyte och autonomi från staten. Det kan för andra författare innebära 
samarbete mellan offentliga och privata parter eller interaktivt beslutsfattande 
(Klijn, 2008:506).   

Klijn (2008:507-508) har uppfattat fyra olika tolkningar av vad governance 
har för betydelse i den samtida litteraturen, medan Hirst (2000:14-19) funnit fem 
olika betydelser. Det finns flera likheter mellan dessa författares tolkningar. Båda 
två har med governance i förståelsen utifrån New Public Management idéerna 
(Klijn, 2008:507, Hirst, 2000:18). De har även funnit belägg för governance som 
nätverk, partnerskap och deliberativa forum med olika slags aktörer som 
medverkar (Hirst, 2000:18, Klijn, 2008:508).  En tredje likhet är förståelsen av 
governance som ”good governance” vilket betyder skapandet av politiskt ramverk 
för den privata sektorn. Demokrati är betydelsefullt om det skapar legitimitet för 
”good governance” (Hirst, 2000:14, Klijn, 2008:507). Hirst menar (2000:15) att 
det även finns en uppfattning om vad governance är i litteraturen om 
internationella institutioner och regimer där problem som inte kan skötas av 
nationalstaten ensamt behandlas, exempelvis klimatfrågan. Klijn (2008:508) 
däremot uppmärksammar governance som flernivådemokratiskt styrningsmedel 
(multilevel governance), något som inte Hirst tar upp i sin redogörelse. Hirst 
(2000:17) tar upp governance i förståelse av corporate governance, dvs  hur 
företag kan öka transparens och ansvarsskyldighet mot intressenter. Denna del av 
governance parar Klijn ihop med ”good governance” fältet.  
           
Tabell 1. Jämförelse mellan Hirst (2000) och Klijn (2008) 
Paul Hirst (2000) Erik-Hans Klijn (2008) 
Good governance Good governance / Corporate 

governance Corporate governance 
New Public Management New Public Management / 

Market governance 
International regimes governance Multilevel governance 
Network governance Network governance 

 
Som synes finns det likheter och skillnader mellan dessa och speglar det faktum 
att forskningen på governance och demokrati har utvecklats enormt sedan Hirst 
gjorde sin litteraturstudie. Jag tycker mig därför kunna skönja ett ökat fokus på 
governance som flernivådemokratiskt styrningsmedel och av governance i 
nätverksform och mindre fokus på corporate governance.  Sørensen och Torfing 
menar (2007:2) att den ideologiska debatten om huruvida samhället ska 
organiseras utifrån staten eller marknaden får numera alltmer ge till vika för den 
nya utvecklingen av governancebetonade styrformer. 
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Men, viktigt att notera, det går ”mode” i termer och begrepp. Fokus på 
demokratiska inkluderande nätverk och institutioner kan ses som en reaktion på 
New Public Management mer hårda era på 1980- och 1990-talen då marknaden 
idealiserades som aktör (Hedlund & Montin, 2009:11). Jag kommer i denna 
uppsats att behandla governance i betydelserna multilevel governance och 
governance i nätverksform, eftersom de är passande för att beskriva Malmö stads 
internationella arbete. New public management litteraturen kommer inte att vara 
en fokus i denna uppsats, ej heller corporate governance eftersom de har en annan 
teoretisk bakgrund. Klijn menar (2008:508) att distinktionen mellan governance 
som nätverk och governance i förståelsen som ett flernivådemokratiskt styrmedel 
är onödig eftersom den vilar på i stort sett samma teoretiska grund.  

Det finns en enorm litteratur som behandlar governance på den lokala nivån 
(se exempelvis Hall et al, 2005; Haus et al, 2005). Ofta tar dessa studier ett 
horisontellt perspektiv på governance men det finns även exempel på studier där 
det vertikalt governance får utrymme och där exempelvis städer kan vara 
inbegripna (Heinelt & Niederhafner, 2008; Carmichael, 2005). Det är just 
kombinationen av det vertikala och horisontella komponenterna som jag finner 
intressant i denna uppsats, eftersom det skänker en extra dimension av 
komplexitet till ämnet. Nedan går jag in djupare in på vad som menas med 
multilevel governance och governance i nätverksform.  

3.2 Multilevel governance eller interaktivt 
flernivåstyre 

”Multilevel governance” är ett begrepp som beskriver de flernivåsystem som 
uppstår inom EU och är av intresse för denna uppsats. Tidigare var de teoretiska 
underlagen för studier av EU främst hämtade från teorier om internationella 
relationer (Bache & Flinders, 2004:2), men har utkristalliserats sig som ett eget 
fält. Hall, Sjövik och Stubbergaard (2005:60) översätter begreppet ”multilevel 
governance” till interaktivt flernivåstyre på svenska, ett begrepp jag kommer att 
låna i denna uppsats. Interaktivt flernivåstyre begreppet innefattar både vertikala 
och horisontella komponenter. Relationer mellan olika lager av staten är i detta 
perspektiv sett som flytande, förhandlade och kontextdefinierat (Peters & Pierre, 
2004:75). Denna komplexa bild kan beskriva en utveckling där den nationella 
politiken flyttas uppåt genom europeiserings- eller globaliseringsprocesser, nedåt 
till kommuner eller regioner genom decentralisering samt utåt genom 
privatiseringar till företag eller frivilligorganisationer (Hedlund & Montin, 
2009:11).  

En orsak till EU:s flernivåsystem sägs vara EU:s regionalpolitik som är EU:s 
näst största utgiftspost efter jordbrukspolitiken (Hall et al, 2005:56). Gary Marks 
var först med att mynta begreppet ”multilevel governance” efter den reform som 
EU genomförde 1988 som förändrade det regionala stödet och strukturfonderna. 
Hall et al (2005:57) urskiljer tre konsekvenser av EU:s förändrade regionalpolitik. 
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Dels har regionalpolitiken påverkat staternas interna organisation (jmf skapandet 
av region Skåne) och dels har det lett till att EU blivit en viktig arena för de lokala 
aktörerna, inte bara den nationella statsmakten, vilket empiriskt kan noteras i 
ökningen av regional och lokal lobbying i Bryssel. Den tredje konsekvensen är att 
partnerskapsprincipen fått fäste de senaste åren.  Partnerskapsprincipen innefattar 
aktörer från olika nivåer och syftar till att deras medverkan i policyprocesser ska 
förbättra utformningen och implementeringen av regionalpolitiken. Medverkan 
från aktörer från nationella, regionala och lokala nivåer samt privata aktörer är 
även tänkt att gynna den inre marknaden och den ekonomiska utvecklingen 
eftersom specifik kunskap kan tas till vara i utformningen av policyprocesser 
(Hall et al, 2005:58). Partnerskapsprincipen framträder således som en viktig 
anledning till flernivåsystemet som återfinns inom EU:s  territorium (Bache & 
Flinders, 2004:3). 

Om vi accepterar denna komplexa modell över EU:s uppbyggnad blir de 
demokratiska implikationerna ganska snart ett viktigt och intressant studieområde. 
EU sägs ofta lida av ett demokratiskt underskott tillföljd av bristande legitimitet 
och otillräcklig förankring hos medborgarna. EU:s komplexa uppbyggnad 
underlättar inte heller för medborgarna att följa processer och beslutsvägar. En 
mängd informella samarbeten och processer verkar även i EU, något som kan 
tyckas vara än mer komplext och svåröversiktligt (Jerneck & Gidlund, 2001:21). 
Dessa informella samarbeten rör sig ofta i nätverksform, där olika slags aktörer 
sammankopplas över territoriella, institutionella och kulturella gränser i olika 
slags frågor. Det är i detta sammanhang vi finner Malmö stad och Eurocities. Vad 
får större städer för roll inom EU och hur kan de uppnå resultat inom EU utan 
regionen eller staten?    

3.2.1 Vägar för städer i det interaktiva flernivåstyret   

När det gäller kontakter med EU:s olika institutioner finns det olika vägar för 
städer eller de som representerar dem att gå. De tre centrala institutionerna inom 
EU; europeiska rådet, kommissionen och parlamentet är olika tillgängliga för 
städer. Direkta kontakter med rådet är sällsynta då det är staternas representanter 
som sitter där och främst ser efter nationella intressen. Städer kan vara en del av 
representanternas informationskälla men direkta kontakter är sällsynta. 
Organisationer blir mer som vanliga intresseorganisationer som försöker påverka 
EU-beslut i rätt riktning (Heinelt & Niederhafner, 2008:174).  

Kommissionen har en central roll i EU eftersom det är här lagförslag skapas 
och detta i sin tur kräver mycket expertkunskap. Här kan städer fungera som 
informationskälla. Även om det skulle vara möjligt för en ensam stad att bidra 
med expertis till kommissionen har ett transnationellt nätverk, såsom Eurocities, 
mer resurser och legitimitet bakom sig eftersom de representerar en stor 
befolkning (Heinelt & Niederhafner, 2008:175). 

Det europeiska parlamentet är en viktig arena som städer kan påverka. 
Medlemmar i det europeiska parlamentet (MEP) behöver information som gör att 
de kan ta ställning till de lagförslag som de ska rösta om. Denna information kan 
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städer och nätverk som Eurocities stå för. Inom ramen för parlamentet finns också 
en framväxande deliberativt forum i vilket en mängd olika aktörer kan ingå. 
Såkallade ”intergroups” skapas där städer kan ingå som en aktör (Heinelt & 
Niederhafner, 2008:175-176).  

Att kommuner och städer använder sig av governance, är det egentligen något 
nytt? Ett sätt att se på det är att svenska kommuner arbetat på detta sätt länge, att 
det inte är fråga om någon ny ”trend”. Hedlund och Montin (2009:23) hävdar att 
det går att tolka det sättet som styrning sker mellan stat och kommun i en svensk 
kontext länge har karakteriserats av förhandlingar mellan olika nivåer och 
intressegrupper. Det går också att tolka det som att vi haft en period av 
formaliserad styrning som nu är på väg tillbaka till gamla tiders politikskapande 
där olika aktörer agerar i samförstånd för att utveckla kommunen eller staden. En 
tredje tolkning är att det inte finns något ”lokalt governance” utan att det 
fortfarande handlar mest om ”government” (Hedlund & Montin, 2009:24). 

3.3 Governancenätverk 

I detta avsnitt kommer jag tydligare gå in på vad governance utifrån 
nätverksdefinitionen innebär. Jag har tidigare nämnt att nätverksbegreppet är 
viktigt inom EU, men det finns självklart också på det lokala planet.  Horisontella 
policynätverk skär igenom territoriella, administrativa och funktionella gränser 
och består av olika aktörer vars medlemmar karakteriseras av ömsesidigt beroende 
(Koppenjan, Kars, van der Voort, 2009:769). Governancenätverk är inte bara en 
blandning av stat och marknadskrafter som tidigare forskning främst fokuserade 
på. Det ska snarare ses som en specifik form av governance som ger ett alternativ 
till stat och marknad (Sørensen & Torfing, 2007:11). 

Sørensen och Torfing definierar (2007:9) governancenätverk såsom:  
 

”1. a relatively stable horizontal articulation of interdependent, but 
operationally autonomous actors;  
2. who interact through negotiations;  
3. which take place within a regulative, normative, cognitive and 
imaginary framework;  
4. that is self-regulating within limits set by external agencies; and  
5. which contributes to the production of public purpose”.  

 
Ett governancenätverk består alltså av aktörer med ömsesidigt beroende som kan 
påverka varandra genom förhandlingar. Det krävs också ett slags ramverk och att 
det i någon mån är självreglerande. Definitionen stipulerar också att 
governancenätverket ska bidra till det allmännas bästa. 

Governancenätverk kan vara oerhört olika och ta form som antingen lösa och 
informella eller mer formaliserade, de kan vara kortlivade eller permanenta, de 
kan vara sektorspecifika eller ha bredare ett samhällsperspektiv (Sørensen och 
Torfing, 2005:197). Forskningen på governancenätverk fokuserar på den 
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fragmenterade, komplexa och dynamiska karaktären av dagens samhällen 
(Sørensen & Torfing, 2007:5). Det går dock att urskilja olika slags 
governancenätverk i olika länder.  I Storbritannien tenderar governancenätverken 
att ta ett mer vertikalt förhållningssätt än i de nordiska länderna exempelvis. Detta 
kan härledas ur det faktum att de lokala myndigheterna är mindre självständiga 
och har mindre relativ makt jämfört med andra europeiska länder. I Norge, där 
välfärdsstaten är inflytelserik är fortfarande de traditionella hierarkiska vägarna 
starka med följden att skiftet mot governancenätverk är mindre tydlig än i andra 
länder (Klijn, 2008:516). Att det går att se en motsatt trend i andra länder såsom 
Danmark, som också har en stark välfärdsstat kan förstås ur de 
europeiseringsprocesser de befinner sig i (Hedlund & Montin, 2009:11). 
Intressant att notera är också att de empiriska beläggen för förekomsten av nätverk 
verkar härstamma främst från norra Europa, främst Storbritannien, Nederländerna 
och de nordiska länderna (Klijn, 2008:516).     

Trots att governance och governancenätverk är ett omtalat begrepp idag är det 
inte ett helt nytt fenomen. Studier har gjorts främst på policynätverk och kan 
spåras bakåt till 1960-talet. Även forskning som rör policy implementering och 
hur nätverk bör styras kan härledas till dagens governancenätverksforskning 
(Klijn, 2008:511). Det som är nytt är den ökade användningen av 
governancenätverk och att beslutsfattare i allt högre grad uppfattar dessa nätverk 
som en effektiv och legitim governancemekanism (Sørensen och Torfing, 
2005:198). Detta kan exempelvis ses inom EU där öppna samverkansmetoden är 
ett sätt för beslutsfattare att tackla svårigheter som uppstår i flernivådemokratin 
och där governance uppmuntras.  Framväxten av governancenätverk kan ha en rad 
olika förklaringar. En orsak kan sägas vara ett större resursberoende och behovet 
av mer integrerade samhällsfunktioner. Ett annat argument är att mer effektiva 
och legitima lösningar kan framträda om man sammanför fler och olika aktörer 
(Klijn, 2008:518).  

Vad är det då som ses som bra med governancenätverk? Enligt Sørensen och 
Torfing (2005:198) besitter de flera egenskaper som beslutsfattare och forskare 
förespråkar. De är dels en viktig källa för information och kunskap som kan gagna 
politiskt beslutsfattande, och dels är den öppna formen en plattform för olika slags 
aktörer som på grund av sina olika erfarenheter kan identifiera olika slags problem 
och möjligheter och på ett tidigt stadium skapa flexibla lösningar. 
Governancenätverk har även möjlighet att skapa ett ramverk för konsensus bland 
de olika aktörerna som ingår i nätverket och kan minska implementeringshinder 
eftersom berörda aktörer har fått vara med i processen och därmed fått ta del av 
utformningen av olika policys.  Dock finns det anledning att vara kritisk till 
eventuella positiva effekter av nätverk på grund av den komplexa bild de 
uppvisar. Nätverk är komplexa så tillvida att många olika aktörer med olika slags 
intressen är inblandade och aktörernas viljor, mål och initiativ måste 
sammanfogas för att mål ska uppnås (Hedlund, Montin, 2009:7). Denna 
balansgång kan vara svår att uppnå.  
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3.4 Governancenätverk och dess förhållande till 
representativ demokrati 

Den representativa demokratin har fasta spelregler som gör att ansvar går att 
utkrävas. Det är alltså möjligt att tolka makt som givet av folket till valda 
representanter och som kan tas bort utifall folket är missnöjt när det är tid för 
allmänna val (Koppenjan et al, 2009:770). Governancenätverk kan sägas utmana 
dessa vertikala led eftersom gränserna blir suddigare och ansvarsutkrävande blir 
svårare. Många forskare anser att den klassiska liberala demokratin inte kan möta 
dessa utmaningar utan att förändras och omformuleras (Pierre, 2000:6, Sørensen 
& Torfing, 2007:200).  

Det finns en rad olika demokratiteorier som ger olika svar på huruvida 
governancenätverk är negativt eller positivt för den representativa demokratin. 
Sørensen och Torfing (2005:200) drar en skiljelinje mellan den liberala 
demokratin och den postliberala, i vilken den första ett relativt enkelt svar på 
frågan kan ges. I den liberala representativa demokratin är olika former 
governance negativt för demokratin eftersom den utmanar de vertikala led som 
den representativa demokratin är uppbyggda på.  De postliberala teorierna lämnar 
dock utrymme för en mer nyanserad bild där både de negativa och positiva 
effekterna illustreras.   

Detta kan man tydligt se i Klijn och Skelchers (2007) indelning av relationen 
mellan den representativa demokratin och governancenätverk.  De har skapat fyra 
idealtyper som en grund för vidare analys. Dessa fyra olika typer är enligt Klijn 
och Skelcher (2007:589) de viktigaste de kan urskilja förhållandet mellan 
demokrati och governancenätverk. Kategorierna kan sammanfattas såsom:  

 
• Hot mot den representativa demokratin. 
• Komplement till den representativa demokratin 
• Demokratisk förändringsprocess 
• Maktmedel för större aktörer 

  
Den första idealtypen stipulerar att governancenätverk och representativ 
demokrati är oförenliga på grund av att de bygger på fundamentalt olika 
institutionella spelregler.  Governancenätverk utmanar både legitimiteten och de 
spelregler som finns i en representativ demokrati med anledning av de ofta 
implicita regler som finns i governancenätverken (Klijn och Skelcher, 2007:593). 

Den andra idealtypen är den förras motsats. I detta perspektiv är 
governancenätverk och representativ demokrati förenliga eller ses snarare som ett 
komplement till den representativa demokratin.  Inom denna kategori fokuseras 
det på att governancenätverk engagerar mycket fler människor i den demokratiska 
processen vilket kan bidra med legitimitet och beslutsförankring hos medborgarna 
(Klijn & Skelcher, 2007:595). Klijn menar (2008:515) att detta är ett vanligt 



 

 15 

förhållningssätt i den europeiska litteraturen. Exempelvis är Hajer och Wagenaar 
(2003) ett tydligt exempel på denna kategori även om de också kan sägas 
positionera sig i den tredje idealtypen. Sørensen och Torfing (2005, 2007) skulle 
jag också vilja inplacera i denna kategori. 

Den tredje idealtypen ger ett annat perspektiv. I denna kategori är 
governancenätverk ett tecken på att den representativa demokratin är i en 
förändringsprocess, från statscentrerat styre till decentraliserat styre i 
nätverksform. Det empiriska underlaget för denna iakttagelse är bland annat att 
partier har allt färre medlemmar samt att det experimenteras friskt i nya former av 
medborgardeltagande (Klijn & Skelcher, 2007:597).  

Den fjärde kategorin behandlar en mer kritisk syn på governancenätverk och 
den representativa demokratin. Inom denna idealtyp ses aktörer med makt, statliga 
eller kommunala, använda governancenätverk för att göra sin egen kapacitet att 
skapa och få fram policys större (Klijn & Skelcher, 2007:598). Exempelvis Peters 
och Pierre (2008) kan inräknas i denna kategori. De menar att inom multilevel 
governance är det vanligaste antagandet att fler aktörer inte minskar förmågan att 
fatta beslut. Det är ett inkluderande perspektiv. Ett problem som Peters och Pierre 
uppmärksammar (2004:87) är att det som uppfattas som konsensusbeslut ofta kan 
vara bestämt av de aktörer som har störst makt. I EU kan flernivåstyret kanske 
skänka nationalstaterna makt, och stärka deras intressen, trots att det ser ut som att 
fler aktörer än staterna fått större makt (Peters & Pierre, 2004:88) 

3.5 Demokratisk förankring – en möjlighet att 
demokratisera governancenätverk? 

Vi har i det förra avsnittet fått en bakgrund hur governance kan betraktas och till 
problemen som kan uppstå mellan olika former av governance och representativ 
demokrati. I detta kapitel presenteras en teori om hur ett governancenätverk kan 
fungera som en positiv faktor för den representativa demokratin och denna teori 
kommer senare i studien att vägleda analysen.   

Sørensen och Torfing presenterar en teori som ger ett svar på hur man kan 
behandla de demokratiska brister som kan finnas inom ett governancenätverk.  De 
menar att governancenätverk kan vara bra för den representativa demokratin, men 
endast om governancenätverket är demokratiskt förankrat. Ett nätverk anses ha 
demokratisk förankring när: 

 
• det är kontrollerat av demokratiskt valda politiker, 
• representerar de deltagande medlemmarna,  
• följer de demokratiska riktlinjerna uppsatta av specifika förordningar 

samt  
• är ansvariga för en specifik territoriellt definierad befolkning  
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Ett governancenätverk är inte kategoriskt demokratiskt eller odemokratiskt utan 
befinner sig snarare på en flytande skala (Sørensen & Torfing, 2005:201). För att 
förtydliga dessa stipulationer kommer en mer genomgående förklaring av dem 
nedan. Värt att notera är att det implicerar att ett governancenätverk befinner sig i 
en fungerande demokrati för att Sørensen och Torfings teorier om demokratisk 
förankring ska fungera, något som skänker dem ett ganska smalt 
användningsområde.  

3.5.1 Förankring hos politiker – Meta-governance som 
vägledningsmekanism 

Med ”förankring i demokratiskt valda politiker” menas att governancenätverk kan 
få legitimitet genom att ha medverkande politiker involverade som ser över 
formandet, verksamheten och utvecklingen av nätverket. Detta kan tyckas vara 
omotiverat eftersom governancenätverk ska vara självreglerande och att använda 
vanlig hierarkisk politisk kontroll över ett nätverk går emot själva idén om 
governance. Dock menar Sørensen och Torfing (2005:202) att demokratiskt valda 
politiker kan se till att utfallen av governancenätverken uttrycker folkviljan såsom 
den valda politiska majoriteten förstår den. Intressant är att notera att den fjärde 
idealtypen (maktaspekten) skulle kunna vara ett problem i Sørensen och Torfings 
resonemang eftersom det nästan antas att de demokratiskt valda politikerna inte är 
själviska i sitt deltagande i governancenätverken.  

För att inte politikerna ska ta överhand menar Sørensen och Torfing 
(2005:202) att föreställningen om politisk kontroll måste förändras så att 
ömsesidighet och respekt är ledorden när det gäller förhållandet mellan de 
styranden och governancenätverken.  Ett begrepp som används för detta är ”meta-
governance”. Meta-governance syftar till rollen som politiker bör ha i ett 
governancenätverk. Enligt teorin bör meta-governance innehålla ett ansvar för att 
mobilisera fristående aktörer till nätverket men även att strukturera förhållandena 
för interaktion så att det går att utforma arbetet mot ett tydligt mål. På så sätt både 
främjar och begränsar meta-governance policyprocessen i governancenätverken 
(Sørensen & Torfing, 2005:203).  

Det finns tre olika sätt som meta-governance kan ta form av nämligen, 
nätverksdesign, framing av nätverk och nätverksdeltagande, vilka politiker måste 
använda en blandning av för att vara framgångsrika i meta-governance.  

Den första, nätverksdesign behandlar skapandet och strukturerandet av 
governancenätverket, men även hur riktlinjer ska dras upp för vilka som får 
medverka i nätverket. Framing av nätverk handlar om att sätta upp tydliga 
politiska mål för verksamheten. Dessa kan vara relativt lösa för att inte begränsa 
verksamheten, men, även om de är lösa kommer de att influera nätverket. Den 
sista formen av meta-governance handlar precis som namnet antyder om att 
politiker bör medverka i governancenätverket. Enligt Sørensen och Torfing 
(2005:205) räcker det inte med att tjänstemän medverkar utan politiker bör vara 
med för att få direkt tillgång till kunskap och motverka att större aktörers intresse 
får för stort utrymme.   
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Problemet med meta-governance är att det förutsätts att politiker kan vara 
objektiva i sin bedömning av governancenätverk. Hur går det att kontrollera att 
politiker inte blir dominanta i ett nätverk så att den självreglerande mekanismen 
som är karakteristiskt för nätverk försvinner? Som Sørensen och Torfing skriver 
(2005:205) finns det inget sätt att definiera hur mycket meta-governance som är 
lämpligt, men de är säkra på sin sak att för lite eller för mycket är skadligt för ett 
governancenätverkens potential som effektiva styrmedel. Detta är således svårt att 
undersöka i praktiken och implicerar att det blir uppfattningen om hur politikers 
roller inom nätverket är som blir vägledande för undersökningen. 

3.5.2 Förankring hos deltagande medlemmar – en fråga om 
representation 

För att ett nätverk ska få demoratisk legitimitet krävs förankring hos deltagande 
parter. De deltagande organisationernas och gruppernas medlemmar konstituerar 
ett slags demos vars intressen och åsikter måste tas i beräkning. Detta görs enklast 
med hjälp av representation. Dock betyder detta inte representation i den 
traditionella bemärkelsen såsom i en demokrati. Den demokratiska förankringen 
av governancenätverk genom representation kan enligt Sørensen och Torfing 
(2005:207) delas in i tre delar. Den första delen består av att välja och instruera 
representanter. Dessa representanter bör väljas öppet och transparant. Den andra 
delen består av att medlemmarna ska kunna forma en uppfattning om sina 
representanters handlingar i governancenätverket. Detta kräver både direkt och 
indirekt tillgänglighet information om vilka aktiviteter som försiggår i 
governancenätverket och hur representanterna agerar i förhållande till dessa 
frågor. Den tredje delen som konstituerar representationen är möjligheten för 
medlemmarna att uttrycka åsikter och kritisera representanternas handlingar i 
governancenätverket. Det är dock viktigt är att undvika att ha för tydligt satta 
mandat eftersom detta kan hindra representanterna att utveckla idéer. 
Governancenätverk fungerar genom förhandlingar mellan olika aktörer och därför 
är det nödvändigt för representanter att kunna agera reflexivt (Sørensen & 
Torfing, 2005:208).     

3.5.3 Förankring i demokratiska regler och normer 

Ett governancenätverk interna förfaringssätt bör enligt denna stipulation vara 
förankrade i demokratiska regler och normer genom vilka legitimitet kan erhållas. 
Men vilka demokratiska normer ska vi utgå ifrån då vi undersöker ett 
governancenätverks interna struktur? Sørensen och Torfing (2005:212) tar ett 
perspektiv på demokratiska normer och regler som mångfasetterade och 
föränderliga. Det innebär att de aldrig kan lämna en korrekt, objektiv lista på 
demokratiska normer och regler. Men vad innebär det att följa regler? De 
tydliggör att de bara kan följas om de återartikuleras och återutförs gång på gång. 
Därför är en lista på normativa demokratiska regler och normer alltid ofullständig. 
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  Sørensen och Torfing (2005:212) har dock tagit fram tre olika normativa 
föreskrifter som kan relateras till formandet, verksamheten och utfallen av 
governancenätverk. Den första, som rör formandet, är krav på inkluderandet av 
alla relevanta och berörda aktörer och konstruktionen av öppna policydiskurser.     

Nästa normativa regel handlar om kravet på demokratisk deliberation. I detta 
begrepp innefattas respekt för varandras åsikter, transparent beslutsfattande och 
att aktörer fritt ska kunna lämna ett nätverk och delta i ett annat.       

Den tredje normativa delen är kravet på att demokratiskt förbättra samhället 
och det framtida systemet av governance. Detta kan genomföras genom att 
fokusera på policy-utfall som förbättrar den sociala och politiska rättvisan 
(Sørensen & Torfing, 2005:214). Denna, något lösa, stipulation är bestämt öppen 
för tolkning. 

Sørensen och Torfings (2005:214) ståndpunkt är att demokrati är något som 
hela tiden förändras och inte har någon given slutpunkt. Governancenätverk kan 
alltså bidra till att förbättra demokratin och demokratisera policyprocesser. Det är 
självklart alltid en balansgång mellan effektivitet och demokrati eftersom alltför 
demokratiska tillvägagångssätt kan göra policyprocesser rigida och ineffektiva. 

3.5.4 Förankring hos en territoriellt definierad befolkning - 
transparens och dialog i fokus  

Den grundläggande idén för att ha förankring hos en territoriellt definierad 
befolkning är att ett governancenätverk inte bara är ansvariga inför sitt demos, dvs 
de som direkt berörs av governance nätverkets resultat. De är också ansvariga 
inför en vidare demos, dvs de som berörs indirekt. Detta betyder att medborgarna 
som befinner sig i det lokala, regionala, nationella eller transnationella territoriet 
som governancenätverket rör sig över borde kunna hålla nätverket ansvariga för 
de policyutfaller som kan genereras från governancenätverket (Sørensen & 
Torfing, 2005:208). Denna stipulation är oerhört svår att genomföra på flera olika 
grunder. Den största delen är att vi i ett governancenätverk inte har de tydligt 
valda politiker som i den representativa demokratin går att hålla ansvariga för 
beslut som de tagit under sin mandatperiod. I transnationella nätverk som 
Eurocities är ett exempel på kan det också vara svårt att tydligt se en tydlig linje 
från diskussioner och påtryckningar till beslut, oavsett om det är på EU-nivån 
eller på den lokala nivån. Det är även problematiskt att ringa in vilka som 
territoriellt tillhör ett nätverk såsom Eurocities, eftersom de flesta större städer 
ingår med medverkar på olika villkor och har olika grad av aktivitet i nätverket. 
Detta kommer att diskuteras mer ingående i analysdelen. 

Trots dessa svårigheter menar Sørensen och Torfing (2005:209) att man inte 
ska ge upp denna idé utan skapa möjligheter för att medborgarna att kritisera 
governancenätverken. Detta för att det inte ska skapas smala klubbar som verkar i 
det dolda. För att förhindra detta krävs det transparens i governancenätverket som 
gör att vanliga medborgare kan se vilka beslut som tas och vilka resultat dessa får. 
Helst ska detta presenteras tydligt och finnas tillgängligt (Sørensen & Torfing, 
2005:210). Det ska också finnas möjlighet för vanliga medborgare till dialog med 
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nätverket, exempelvis genom att tillängliggöra dokument på internet och ta emot 
och bemöta kritik eller frågeställningar som kan uppstå.  

Det är viktigt att governancenätverket är lyhörda och tillgängliga för dialog. 
Det inte någon mening med att kunna ha en dialog om inte governancenätverket 
kan vara villiga att ändra ståndpunkter eller förfaringssätt (ibid).   

 

3.5.5 Teorin och dess applicerbarhet 

Sammanfattningsvis ger teorin om demokratisk förankring en vägledning för hur 
ett governancenätverk kan analyseras. Under studiens gång har teorins 
applicerbarhet på Malmös arbete i Eurocities varit en stötesten. De finns vissa 
problematiska faktorer att beakta. Exempelvis är teorin förmodligen utformad och 
mer passande för sammansättningar av intressegrupper och statliga aktörer i en 
viss specifik fråga som är aktuell, exempelvis ett stort projekt såsom ett nytt 
bostadsområde eller arenabygge. Eurocities som är ett relativt nytt nätverk som 
sysslar med intressepåverkan och kunskapsutbyte är inte ett lika brännande ämne 
och får i stort sett ingen uppmärksamhet i media och det finns därför heller ingen 
opinion i frågan. I denna studie är det Malmö stad som jag studerar och 
representanter från de olika förvaltningarna inom kommunen är de enskilda 
aktörerna som är aktiva i governancenätverket. Detta gör att vissa punkter inte 
riktigt blir så applicerbara på Malmö stad som de är på andra såsom att 
representanter väljs demokratiskt eller att rätt representanter väljs. Dock finns det 
tecken på att den process som studeras är en form av något nytt och spännande 
som kräver en ny form av analys. Kommunen bedriver politik som genom 
Eurocities i viss mån är helt fristående från staten. Politik som egentligen ligger på 
den nationella nivån, såsom miljöpolitik osv. bedrivs även av städer på ett 
internationellt plan. Därför är denna typ av politik intressant att studera ur denna 
synvinkel.  

Hur går jag då vidare? Det följande kapitlet syftar till att reda ut hur Malmö 
stads governancebetonade arbete genom Eurocities sker. Analysen presenteras 
med fakta och analys varvat för att svara på den empiriska frågeställningen om 
hur vi kan se på den politik som bedrivs genom . Efter det kommer ett kapitel där 
jag med hjälp av intervjumaterialet analyserar den demokratiska förankringen av 
governancenätverket i Malmö. Detta görs med hjälp av de faktorer som 
diskuterats i kapitel 3.5.1 till 3.5.4, det vill säga förankring hos valda politiker, 
förankring genom representation, förankring i demokratiska regler och normer 
och slutligen förankring i en territoriell definierad befolkning. 
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4 Malmös internationella arbete  

Detta kapitel rör Malmös internationella med fokus på Eurocities. Det inleds med 
en tillbakablick på tidigare internationellt arbete och hur det gick till när man som 
stad sökte sig utåt. Sedan följs det av en beskrivning av hur Eurocities fungerar 
och hur arbetet går till i Malmö stad samt hur deltagarna uppfattar Malmös syfte 
med att vara med i nätverket.   

 

4.1 En tillbakablick 

 
Nedan kommer en kort tillbakablick av Malmös internationella åtaganden för att 
sätta in studien i ett sammanhang. Malmö är en stad som genomgått stora 
förändringar de senaste decennierna. Flera studier har pekat på förvandlingen från 
industristad till kunskapssamhälle genom satsningar på högskola och den yttre 
transformering som Malmö gjort med exempelvis Öresundsbron och Bo01 
(Mukhtar-Landgren, 2009; Dannestam, 2009). Detta kan ses som ett sätt att 
omprofilera staden. Även satsningar på det internationella arbetet kan flikas in 
under den förändringsprocess Malmö genomgått.   

Malmö har idag långtgående internationella åtaganden. Det kanske mest 
studerade och mest fördjupade samarbetet är Öresundssamarbetet (jmf exempelvis 
Hall et al, 2005). År 1993 skapades Öresundskomiteen för att öka samarbetet 
mellan Sydsverige och Danmark och behandlar frågor såsom arbetsmarknad och 
infrastruktur. År 2000 antogs en gemensam vision mellan Köpenhamn och Malmö 
som syftar till att skapa en region och sammanhängande stadsområde. Förutom 
Eurocities ingår staden också i andra nätverk, exempelvis Union of the Baltic 
Cities och Baltic Metropoles och blev nyligen medlemmar i Cities for Children 
(www.malmo.se).  Staden deltar också i olika EU-projekt och det finns ett EU-
nätverk i stadens förvaltningar. Många av de som ingår i detta EU-nätverk är 
också involverade i arbetet med Eurocities. Äldre samarbeten är också de 
vänortssamarbeten som Malmö har. En politisk styrgrupp för internationella 
frågor utgör forum för återrapportering och prioritering av engagemanget i många 
av de nätverk som staden ingår i. Denna grupp träffas cirka sex gånger om året för 
att diskutera frågor som kan vara av intresse för Malmös internationella agenda.   

Studier av Malmö och dess internationella förbindelser gjordes redan i början 
av 1990-talet.  Magnus Jerneck studerade då Malmös internationella åtaganden 
och drog slutsatsen ”[… ] att kommuner och regioner inte endast kan utnyttja 
transregionala kontaktytor i närområdet, utan också bör sträva mot att etablera sig 
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i vidare system med förgreningar in i tongivande nationella och transnationella 
beslutscentra” (Jerneck, 1993:249). Jerneck menar (1993:249) vidare att denna 
typ av utveckling är avlägsen i Sverige, men kommer att få relevans i framtiden 
för de kommuner och regioner som behandlat internationaliseringen som en viktig 
faktor.  Retrospektivt kan detta uttalande som skrevs för snart 20 år sedan ses som 
en relevant förutsägelse för Sveriges kommuner och regioner som i allt större grad 
använder sig av olika slags internationella samarbeten och ofta skapar regionala 
representationskontor i Bryssel. Malmö har sedan slutet av 1990-talet ett kontor i 
Bryssel med en representant som ska verka för att bevaka, påverka, knyta 
kontakter och sprida information (Internet 2).       

I detta fall, med Malmös stad, kan det diskuteras hur mycket som är nytt i den 
politik som bedrivs och hur mycket som egentligen är governance? Det går att 
tolka fallet såsom att kommunen är en förlängning av staten och i det fallet är det 
tydligt att det fortfarande handlar mycket om ”government”. Det går också att 
tolka Malmö stad som en aktör och dess internationella politik som helt fristående 
från staten. Jag vill hävda att det internationella arbetet vi kan finna i olika städer 
och kommuner är uttryck för något nytt. Det är ett sätt att arbeta på som i mångt 
och mycket är specifikt för EU:s flernivåstruktur. Trots att det främst är 
kommunen som deltar i Eurocities vilket man kan tolka som att det fortfarande är 
mycket ”government” är det i en ny kontext vilket medför nya mål och medel.  

4.1.1 Kan Malmö som stad föra en självständig internationell politik? 

Att en stad kan föra en helt självständig politik är att överskatta betydelsen av en 
storstad gentemot staten. Trots att det talas mycket om den nya formen av 
governancestyrning är staten inte en helt oviktig aktör. Många politikområden går 
in i varandra och regler och lagar gäller lika mycket för större städer som för 
mindre. Det gör att Malmö inte har ett helt fritt rörelseutrymme och därför går det 
inte att tala om en helt självständig internationell politik.  

Dock har Malmö, i egenskap av en tillräcklig stor stad, resurser i form av 
ekonomisk makt och en, i Sverige, ganska stor befolkning. Malmö har också en 
speciell position i Sverige eftersom staden är belägen väldigt nära Köpenhamn. 
Det gör att Malmö har ett maktcentra väldigt nära som inte tillhör den svenska 
staten och som är nog så viktig som Stockholm i form av ekonomisk utveckling. 
Att Malmö befinner sig så nära Köpenhamn och att så många människor pendlar 
mellan Danmark och Skåne varje dag är något som politikern jag intervjuat för 
denna studie anser att beslutsfattarna i Stockholm har bristande förståelse för 
(Intervju 7). Malmö och Skåne kan sägas vara den mest centralt placerade 
regionen i Sverige efter medlemskapet i EU istället för att vara en perifer region i 
Sverige. Som en storstad i Sverige men som en liten aktör på den europeiska 
arenan kan Malmö enklast göra sig ett namn genom att samarbeta med andra 
städer eller regioner. Specifika storstadsfrågor kan kanske lättast lösas genom att 
använda sig av olika nätverk som inte rör den traditionella representativa 
demokratin.  
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I den interaktiva flernivådemokratin kan städer eller regioner bli aktörer som 
förhåller sig både till den statliga makten och den överstatliga, dvs EU. Ibland 
svarar Malmö direkt till kommissionen i specifika frågor som rör städer utan att 
gå genom nätverk såsom Eurocities. Vem som då håller kontakten med 
kommissionen skiftar. I vissa frågor kan förvaltningen tycka till och formulera ett 
svar. Om det behövs ett politiskt beslut går det till nämnden som sedan kan 
besluta att ta det till kommunstyrelsen eller att godkänna det direkt. Om beslutet 
går till kommunstyrelsen är nämndens utslag en bilaga till ärendet. Sedan beror 
det på vem som aktivt tar kontakt med kommissonen. I vissa fall kan det vara 
förvaltningen, ibland är det kommunordförande, ibland statskontoret (Intervju nr 
6).     

Det finns också exempel där staden eller regionen kan positionera sig mot 
staten. Ett exempel som politikern jag intervjuade uppmärksammade är att 
exempelvis ge papperslösa vård, trots att migrationsministern ansåg att region 
Skåne inte hade rätt till detta.  

 
”För oss är det inte viktigt om man är medborgare eller inte. En av statens 

rättigheter är territorium, makt, lagstiftning. Men att dela ut vissa rättigheter tar sig 
andra makten att göra. Det är spännande” (Intervju nr 7). 

 
Genom att ta sig rättigheten att ge vård till papperslösa migranter skapas en 
positionering mot Stockholm och mot det nationella maktcentrat. Ett annat sätt att 
positionera sig är gå genom nätverk och på så sätt skapa sig ett namn och få 
uppmärksamhet på den europeiska arenan som de inte skulle fått annars. 
Eurocities är ett sådant nätverk, och vad det är redovisas nedan. 

4.2 Eurocities – ett europeiskt stadsnätverk  

Eurocities skapades 1986 av borgmästare från sex europeiska ”andrastäder”, dvs 
de näst största städerna efter huvudstaden i respektive land. De ursprungliga 
städerna var Lyon, Birmingham, Barcelona, Rotterdam, Milan och Frankfurt. Fler 
och fler städer har anslutit sig och idag ingår 130 städer runt om i Europa, de 
flesta i länder som är medlemmar i EU. Syftet med att skapa detta samarbete var 
dels att kunna utbyta erfarenheter och kunskap om frågor som är specifika för 
städer och dels för att skapa en plattform för europiska städer och underlätta 
kommunikationen med EU:s institutioner (Internet 3). Eurocities arbetar med tre 
ledord; Influencing, Networking och Visibility. Tidigare var deras ledord 
Campaigning, Networking och Lobbying men 2009 skedde en omdefiniering av 
Eurocities arbete vilket ledde till att dessa nya ledord valdes. Som synes står dessa 
nya ledord för ungefär samma värden som tidigare och Eurocities själva arbete har 
inte förändrats något. Min tolkning är att bytet skedde på grund av att ordet 
lobbying klingar negativt i vissas öron och att man ville förknippas med ett mer 
positivt laddat ord.    



 

 23 

Nätverket har förändrats genom åren. De största förändringarna skedde 1992 
då det öppnades ett permanent kontor i Bryssel samt för första gången höll 
officiella årliga möten (Annual General Meeting = AGM).  På dessa årliga möten 
väljs president och sekretariat och de som deltar på dessa möten är främst 
politiker. På AGM tas beslut genom demokratiska omröstningar där varje stad har 
en röst. Beslut tas exempelvis om strategier, budget och policys. Eurocities 
brysselkontor har växt genom åren och många fler är anställda än i begynnelsen.  

Eurocities struktur är i nätverksform men det finns specifika krav på 
medlemskap. Städer som kan få ingå i nätverket ska ha en befolkning på över 250 
000 invånare och ska enligt Eurocities hemsida vara ”an important regional centre 
with an international dimension” (Internet 3). För att få vara fullvärdiga 
medlemmar krävs också att landet staden ligger i ett land som är medlem i EU. 
Om den inte är det men uppfyller de andra kraven kan staden bli ”Associate 
Member“.  Städer som inte uppfyller kraven för att bli medlemmar kan också bli 
”Associated Partners” vilket gör att de kan delta i arbetsgrupper eller Eurocities 
olika forum. I Sverige är till exempel Malmö, Stockholm och Göteborg 
fullvärdiga medlemmar medan mindre städer såsom Linköping, Lund och 
Karlstad är ”associated partners”. Det finns också möjlighet för företag att bli 
”associated business partners” och i Sverige finns det än så länge ett sådant 
företag även om talas om att andra ska bli partners. De få då möjlighet att delta i 
möten och ge input i olika frågor, men saknar rösträtt.  

 
Figur 1. Eurocities struktur 
Annual General Meeting (AGM) 

 
 
Executive Committee with the Presidency 6 permanent thematic committees 
                             
 
Chief Executive Officer and Brussels office  40 non-permanent working groups   
 
(Källa: Heinelt & Niederhafner, 2008:180) 

 
Som kan ses i figur 1 finns det sex permanenta tematiska forum. Dessa är: 

• Culture 
• Economic Development  
• Environment  
• Knowledge Society 
• Mobility 
• Social Affairs  

Dessutom finns ett sjunde övergripande forum som heter Participation and 
Cooperation. Det rapporterar direkt till Executive Committee, och arbetar med 
ämnen som urban forskning och governancefrågor. De olika forumen innehåller 
olika slags arbetsgrupper som är specifika för ett visst tema och skapas utifrån 
medlemmarnas intresse. Dessa arbetsgrupper innehåller en mindre grupp av städer 
vilket gör arbetet i dem enklare än på forumnivå där kanske 50 medlemmar ingår. 
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Arbetsgrupperna rapporterar till respektive forum. I Bryssel finns även ett kontor 
med anställda som arbetar för respektive forum och arbetar med sammanställning 
av dokument och information till de städer som är i ordförandeposition. Det är 
främst arbetsgrupperna som ska ses om viktiga i sammanhanget eftersom det är de 
som i mångt och mycket utvecklar de idéer och policys som Eurocities står för 
(Heinelt & Niederhafner, 2008:180).  

4.3 Eurocities i Malmö 

Eurocities och övrigt internationellt arbete i Malmö regleras övergripande av 
kommunstyrelsen. En strategiplan för det internationella arbetet finns publicerad 
på Malmö stads hemsida och där går att läsa att ”Malmö stads arbete ska inriktas 
på verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och profilering” (Plan Malmö 
stads internationella arbete, s 1). I Malmö finns det två EU-nätverk, det stora och 
det lilla. I det stora EU-nätverket ingår tjänstemän från de olika förvaltningarna i 
staden och syftar till att sprida information inom sin respektive förvaltning och 
vara behjälplig med EU-relaterade frågor. Det finns också det lilla EU-nätverket 
där tjänstemän som på heltid arbetar med internationella frågor ingår i. Det finns, 
som nämnt tidigare också en politisk styrgrupp för internationella frågor som tar 
upp de frågor som kan tänkas vara av betydelse för kommunstyrelsen, och slussar 
dem vidare i systemet. När det gäller det konkreta arbetet med de olika nätverk 
som Malmö ingår i tas de inte upp i handlingsplanen. I verksamhetsberättelsen 
från 2008 som finns publicerad på Malmö stads hemsida tas en mer detaljerad bild 
upp av arbetet med Eurocities. Där kan man se vilka möten som de olika 
förvaltningarna deltog i och, kortfattat, vad som diskuterades. I 
verksamhetsberättelsen kan man läsa att det stora EU-nätverket fungerar som en 
underlagskapande arena för verksamhetsplanen. EU-nätverket är också tänkt att 
öka samarbetet mellan de olika förvaltningarna.  
 
Tabell 2. Förvaltningar och Forum 
Social Affairs Forum Stadskontoret 
Environment Forum                    Miljöförvaltningen 
Culture Forum Kulturförvaltningen 
Economic Development Forum Stadsbyggnadskontoret 
Mobility Forum Gatukontoret 
Knowledge Society Forum Stadskontoret 

(Källa: Internet 1) 
 

I Malmö är arbetet med Eurocities relativt decentraliserat. De olika 
förvaltningarna ansvariga för det forumet de är med i och de arbetsgrupperna som 
de är med i. De är uppdelade så att exempelvis miljöförvaltningen är med i 
Environment forum och i vissa arbetsgrupper samt att Individ och Arbete 
(Stadskontoret) och utbildningsförvaltningen är med i Social Affairs forum osv. 
De olika förvaltningarna har ett relativt fritt arbete med Eurocities även om det ett 

http://www.malmo.se/
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par gånger per år sammankallas till en grupp med bara Eurocities-deltagare i 
Malmö. Dessa möten är mer av en avrapporteringsform men även vissa 
strategiska beslut tas. Vid tiden för denna uppsats hade inget möte skett på 
ungefär ett år, men vanligtvis ska dessa ske ungefär två gånger per år. Det finns 
även en samordnare för Eurocities som arbetar i Bryssel. 

Malmös engagemang i de olika forumen är av skiftande form. De har 
representation i alla forumen och i många av arbetsgrupperna, men inte alla. Det 
har varierat genom åren vad för slags engagemang som funnits från respektive 
förvaltning. För ungefär tio år sedan var endast 3-4 personer i Malmö stad 
involverade i Eurocities arbete i jämförelse med idag då ca 12-18 arbetar med det 
på olika sätt. För tillfället har Malmö en framträdande roll i Environment Forum, 
då de är vice ordförande. Det ger en betydelsefull roll eftersom ordförandestaden 
och viceordförande staden har större möjlighet att sätta agendan. Har man den 
rollen förväntas man att lägga mer tid på ämnet och att ge mer input. Tidigare var 
Malmö ordförande i Social Affairs Forum. Malmö är just nu ordförande för en 
arbetsgupp som heter Inclusion Through Education i Social Affairs Forum.  

Går det då att tala om Malmö som en aktör? Nej, inte riktigt. De olika 
förvaltningarna arbetar med olika frågor i respektive arbetsgrupper och forum 
men representerar alltid Malmö. Utåt sett är det en aktör, men som representeras 
av olika aktörer inom staden. Inom Malmö kan man istället tala om de olika 
förvaltningarna som aktörer.  

De olika förvaltningarna arbetar på olika sätt med Eurocities, till följd av det 
finns olika förutsättningar för att inkludera andra aktörer i arbetet i vissa av 
förvaltningarna. Exempelvis har Miljöförvaltningen samarbeten med olika företag 
i regionen och det finns planer på att få med Eon som associated business partner i 
Eurocities.  

Malmö betalar en medlemsavgift för att vara med i Eurocities. De lägger även 
andra resurser såsom delar av tjänster på att arbeta med Eurocities.  

4.4 ”Vi gick från nöje till nytta”  

Malmös politiska ståndpunkt, som framkommit under intervjuerna, är att man var 
tvungen att skapa en politik för internationella åtaganden på 1990-talet därför att 
Sverige gick med i EU. Tidigare hade internationella åtaganden skett mer ad hoc 
och kunde vara ett resultat av att exempelvis ett betydelsefullt företag såsom 
Kockums etablerade sig i Australien.  Som en följd av detta fick Malmö en vänort 
i Australien. (Intervju nr 7).  

En politisk förändringsprocess gjorde att man lade upp en strategi för vad för 
slags internationellt arbete som skulle ske i Malmö under mitten av 1990-talet. 
Detta kan ses om ett resultat av att Sverige gick med i EU men också som en slags 
professionalisering av kommunens arbete. Genom att skapa en politisk strategi 
gjordes politiken transparantare och mer effektiv.  

En politiker som blev intervjuad lade fram en teori om att nationalstaten drog 
sig tillbaka under slutet på 1980-talet och början på 90-talet vilket ledde till att 
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städer och regioner fick större handlingsfrihet. Om detta är fallet kan diskuteras. 
Det går att koppla till New Public Management idéer som fick fäste i både den 
nationella politiken och i andra länder. Det kan också härledas till tankar om att 
skapa ett regionernas Europa som var stark under den tiden. Hedlund och Montin 
skriver (2009:11) att marknaden på under 80- och 90-talet idealiserades som aktör 
vilket bidrog till förändringar i det offentliga styret. Dock är vi i detta fall kvar i 
kommunens sfär och inte i den privata, vilket kan tolkas som att de fått större 
handlingsfrihet genom att vissa frågor lagts på en kommunal nivå istället för en 
statlig2. 

Malmö omstrukturerade sitt internationella arbete och blev således vad som 
kan uppfattas som mer professionella. Genom att ha en strategi var det lättare att 
finna motiv till att varför ett visst samarbete skulle genomföras. Det ledde också 
till att man antog en professionell syn på de nätverk man deltar i som citatet nedan 
är ett exempel på.  

 
”Vi vill vara med i några nätverk och ska vi vara med i nätverk så ska vi bruka allvar 

med dem, det vill säga jobba aktivt med dem och inte bara gå på möten.” (Intervju nr 7) 
 

När den internationella strategin togs fram och Malmö sedan gick med i 
Eurocities fanns det ett brett stöd för att göra dessa förändringar. Den politiker jag 
intervjuat uppger att det tidigare fanns en stor debatt om resor utomlands som de 
nu har minskat genom att göra processen öppnare.  

 
”Först säger vi vad vi ska göra och sedan tvingar den processen oss att resa 

någonstans istället för att resa någonstans och sedan se vad man kan göra där” 
(Intervju nr 7). 

 
 Citatet beskriver tydligt hur processen gjordes öppnare och motiverad. Resor i 
tjänsten kan bli uppfattad av allmänheten som nöjesresor som rimmar illa med den 
offentliga verksamheten. Finns det ett politiskt syfte med en resa är den enklare att 
ge skäl för och den kommer inte att uppfattas som en nöjesresa. Det faktum att 
Malmö betalar en medlemsavgift för att vara med i nätverket är också ett skäl till 
att Malmö vill använda det till något och inte bara vara med för syns skull. 
Tjänstemännen har i intervjuerna påpekat att det finns de städer som är med på 
pappret men som aldrig dyker upp på forummöten. 

Enligt definitionen av ett governancenätverk ska det finnas normer som håller 
samman nätverket. En av intervjupersonerna uppgav att det finns en slags 
professionalism i nätverket, det vill säga att de som deltar oftast är väldigt pålästa 
och engagerade. En annan menar att de har ett starkt varumärke som representerar 
europeiska större städer. En tredje belyser att Eurocities känns ungt och modernt 
och att ”det känns som att det händer någonting” (Intervju nr 1). 

                                                                                                                                                         
 

2 Jämför skolpolitiken som blev kommunal istället för statlig på 1990-talet i Sverige.     
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Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna är att Eurocities står för att 
arbeta för städernas utveckling, vilket också är deras mål.  

Flera intervjupersoner poängterar att det är främst de horisontella 
förbindelserna som är det viktigaste. Att gå med i ett nätverk som Eurocities, där 
man kan städer kan få utbyte av varandra ses som ett av huvudsyftena för Malmös 
medverkan.  Tjänstemannen i ledande position menade att:  

 
”Eurocities är ett varumärke, men det är mer i Bryssel än i Sverige”.  
 

Jag tolkar detta uttalande som att det är få som hört talas om Eurocities i Sverige 
och till och med inom Malmö stads förvaltning, medan det är ett nätverk som 
faktiskt har, eller uppfattas ha, inflytande i Bryssel.  

4.5 Att synas och att knyta kontakter 

Vad är Malmös syfte med att delta i Eurocities? På Malmös stads hemsida går det 
att läsa att Malmö stad genom medlemskapet i Eurocities har ”[…] en unik 
möjlighet att påverka och utöva inflytande på hur storstadsfrågor skall drivas på 
europeisk nivå” (Internet 1). Detta låter som ett oerhört spännande sätt att bedriva 
politik på och verkar vara en ny form av styrning. Men vad kan det i realiteten 
bidra med för nytta för tjänstemännen för arbetet de lägger på Eurocities-
samarbetet? I detta avsnitt kommer jag diskutera vad intervjupersonerna upplever 
är Malmös syfte med att delta i Eurocities.  

Syftet med att delta i Eurocities uppfattas av tjänstemännen som ett sätt att 
skapa kontaktytor i första hand och i andra hand som ett sätt att utöva lobbying 
mot EU vilket illustras av citaten nedan. 

 
”Nätverksfunktionen är jätteviktig och lobbyverksamheten fungerar också men på det 

mer politiska planet” (Intervju nr 5). 
 
”Ett syfte är naturligtvis att påverka. Ett annat att sälja Malmö, att finnas med på så 

många arenor som möjligt. Ett syfte är att ha omvärldsbevakning, man får väldigt mycket 
tillbaka” (Intervju nr 3). 

 
”Syftet är mest goda idéer och erfarenheter och samarbete med andra städer” 

(Intervju nr 2). 
 
”[…] att utveckla idéer tillsammans och vara aktiva i den politik som förs” 

(Intervju nr 4). 
 

Som synes i citaten ovan ses nätverkandet och omvärldsbevakning som en viktig 
del av Malmös syfte med att delta i Eurocities. Att det främst är nätverkandet som 
ses som Malmös syfte utifrån tjänstemännens synvinkel är intressant med 
utgångspunkt ur det citat som står på Malmös hemsida, dvs att Eurocities är en 
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unik möjlighet att påverka och utöva inflytande. Det ger ytterligare frågor såsom 
vad Malmö egentligen har kunnat påverka, som kommer diskuteras vidare i 
kapitel 5.4.  

Kan Malmö profilera sig genom att bedriva en form av utrikespolitik? Går det 
egentligen att föra politik som inte går genom staten? I vissa politikområden finns 
det tecken som tyder på det. I vissa andra delar är det svårare, som till exempel 
utbildning som är en nationell fråga och inte ligger på EU-nivå. Miljöområdet är 
dock en annan fråga. Malmö har till exempel valt att gå längre än de nationella 
klimatmålen. Eurocities har varit aktiva kring Convenant of Mayors som är en 
sammanslutning av städer som lovar att sänka koldioxidutsläpp med minst 20 % 
till 2020. Detta är kommissionen som tagit initiativ till detta men Eurocities har en 
stor roll i projektet.   

Att politik förs på fler nivåer nu än tidigare blir tydligt när städer för en 
någorlunda självständig politik. Detta verkar också ha fått ett genomslag hos de 
tjänstemännen som jag intervjuat och som ser det som en naturlig del av sitt 
arbete.   

 
”Vi är med i EU och vi måste acceptera det, vi kommer inte att gå ur.” 
 (Intervju nr 1) 
 

Genom att städer går samman och ger en enad röst vid kontakter med EU:s 
institutioner bidrar det med legitimitet, då ett stort antal städer är medlemmar och 
aktiva i Eurocities.  

Sammanfattningsvis har detta kapitel givit en inblick i hur den internationella 
politiken i Malmö bedrivs och mer specifikt hur Eurocities-arbetet fungerar. Det 
är tydligt att politiken som förs är ett uttryck av något nytt som går att klassificera 
som governance, en form av interaktiv styrning som sker utan inblandning av 
staten. Att föra denna form av politik är strategiskt valt. Med denna vetskap kan 
jag nu gå vidare och undersöka den demokratiska förankringen av en sådan 
politik, vilket det följande kapitlet gör.  
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5 Demokratisk förankring - resultat 
och analys 

I detta kapitel analyseras intervjupersonernas utsagor som framkommit under 
intervjuerna ur teorin om demokratisk förankring. De avsnitt som följer nedan 
följer teorins kategorier, således är det meta-governance, förankring hos 
deltagande medlemmar, förankring i demokratiska regler och normer samt 
förankring hos en territoriellt definierad befolkning som avhandlas.    

5.1 Förankring genom meta-governance  

 
Detta avsnitt kommer att innehålla politikernas roll i nätverket och hur 
tjänstemännen uppfattar politikernas roller. Det är främst tre saker jag studerar i 
detta avsnitt, framing av nätverk, design av nätverk och deltagande i nätverk. När 
det gäller nätverksdesign, som är en del av meta-governancekritieriet, kan vi se att 
det är tydligt att politiker här har haft en roll i skapandet i hur nätverket ska se ut. 
Det finns dels krav från Eurocities sida i vilka som kan delta, men det är också 
upp till varje stad att själva välja hur aktiva de vill vara. I Malmö är målet att de 
ska vara representerade i alla forum och i många arbetsgrupper. En del av meta-
governance är också att politiker ska ta del i vilka aktörer som är med, och aktivt 
involvera andra aktörer. Detta sker inte i Malmö i stor grad. Eftersom det är 
kommunens tjänstemän som deltar i nätverket är det inte ofta som andra aktörer 
involveras i arbetet, detta diskuteras vidare i avsnitt 5.4.  

Flertalet av intervjupersonerna har uppgett att Eurocities är i mångt och 
mycket tjänstemannastyrt. Det beror dock var i Eurocities struktur man tittar. Det 
finns här belägg för nätverksdeltagande som är en del av meta-governance. 
Eftersom strukturen på nätverket är sådant att det är tjänstemän som deltar i 
arbetsgrupperna och forumen är det naturligt att dessa är mer tjänstemannastyrda. 
På forummöten är det främst tjänstemän som deltar men det deltar oftast någon 
politiker på dessa möten också. Forumen har alltid en politisk ledning från den 
stad som är ordförande, men det behöver inte arbetsgrupperna ha. På det årliga 
mötet är det politiker som är representanter och det tas strategiska beslut, 
budgetfastställelse med mera. Flera tjänstemän uppger att arbetet bedrivs helt 
annorlunda på forumnivå än på det årliga mötet. Det är dels mycket större, och det 
är inte lika ”kollegialt” och ”avslappnat” som vissa av intervjupersonerna menar 
(Intervju 2, Intervju 3). På de årliga mötena tas beslut genom demokratiska 
omröstningar där varje stad har en röst. Denna röst utövas genom en vald politisk 
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representant från Malmö. I de fall där en politiker inte har kunnat åka har 
tjänstemän fått voteringsrätt, med politiskt mandat från kommunstyrelsen att rösta 
i de frågor som tas upp.   

I Malmö finns inget tydligt nätverk som endast berör Eurocities. Detta kan 
bero på att de olika förvaltningarna har ett relativt självständigt arbete i sina 
respektive forum och det kan tyckas vara omotiverat att dra samman dem, som 
citatet nedan från politikern i studien visar.  

 
”De som jobbar i Eurocities har ganska lite gemensamt. De som jobbar med 

miljöpolitik eller de som jobbar med funktionshinder. Det är mer ett organisatoriskt 
perspektiv och inte ett innehållsmässigt. EU-nätverket kan vara mer övergripande 
innehållsmässigt” (Intervju nr 7).   

 
Dock tycker några intervjupersoner i de olika förvaltningarna att det hade varit bra 
med en mer övergripande strategi från Malmös sida i Eurocities eftersom de inte 
verkar ha större vetskap om vad som händer och sker på de andra forumen.  

 
”Ibland kan man hitta synergieffekter. Ibland talar man om XX i andra forum och då 

får jag reda på det, inte på hemmaplan, utan när jag åker på möten ” (Intervju nr 5). 
 
 ”Det jag tycker i borde vara bättre på i Malmö är samarbete mellan olika 

representanter i olika forum.[…] De senaste mötena har jag tänkt att det skulle varit bra 
att veta vad representanten i Economic Development sa i en viss fråga, så att vi från 
Malmö säger samma sak” (intervju nr 2) 

 
Detta är förmodligen ett resultat av att det inte skett några träffar i Malmö det 
senaste året med de olika förvaltningarnas deltagare och tyder på att det finns ett 
behov för det. Det kan tolkas som att mer styrning efterlyses. Dessa träffar kan 
också vara av symbolisk natur då de skapar en känsla av konsensus även om de 
olika förvaltningarna sedan arbetar med olika frågor i respektive forum.  

När det gäller nätverksdeltagande från politikernas sida så ser det olika ut i de 
olika förvaltningarna. Dels beror detta på vilken roll som Malmö har i nätverket. 
Exempelvis är miljö ett prioriterat område just nu och Malmö är vice ordförande i 
det forumet. Där finns en tydligare förankring hos politiker eftersom de deltar i på 
forummöten. Tidigare var Malmö ordförande för Social Affairs forum, vilket 
innebar en större politikerkontakt inom det forumet från Malmös sida. Vid frågan 
hur mycket kontakt de har med politiker om sitt arbete i Eurocities svarade 
tjänstemännen olika mycket. Det beror självklart också på vilken position de 
jobbar på inom sin förvaltning. Någon hade kontakt med politiker för att stämma 
av frågor var och varannan vecka, medan andra hade kontakt med den politiske 
sekreteraren för att stämma större beslut. En tredje tar kontakt med sin chef och 
sedan förväntas chefen ta kontakt med den politiker som har hand om de frågorna.   

Nätverksframing, dvs att politiker sätter upp mål för verksamheten, sker. Det 
är väldigt lösa mål men som Sørensen och Torfing menar (2005:213) så har även 
löst definierade mål en verkan. Det finns inga specifika mål för varje enskild 
förvaltning utan tjänstemännen förväntas arbeta under samma lösa paroll, att 
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verka för Malmös utveckling. Detta kan man finna i den övergripande strategin 
för Malmös internationella arbete. Den lösa målsättning kan vara bra då den inte 
hindrar policyutveckling och nya idéer.      

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gäller både nätverksdesign och 
framing av nätverket så har Malmö en ganska tydlig position. Detta är på grund av 
att det främst är kommunen som är med i Eurocities och representerar Malmö 
stad. Därför finns det tydliga vertikala politiska processer inom nätverket. Dock är 
själva verksamheten tydligt styrd av tjänstemännen utifrån de olika 
förvaltningarnas intressen och mål. Det blir en slags bottom-up styrning av 
nätverket. Detta menar politikern jag intervjuade är en medveten strategi.  

 
”Vi har försökt skaffa en del av den professionella legitimiteten genom att säga att 

det är något som professionen måste värdera så högt att de lägger pengar på det. [---] 
Ett sätt att garantera ett mervärde är att de som har hand om det får finansiera det. Det 
är en rätt så decentraliserad process. Vi har många internationella utbyten på 
förvaltningsnivå. Vi har aldrig haft någon central överprövning. Jag kan jämföra med 
Köpenhamn, de har ett internationellt sekretariat som ska godkänna, eller fungera som 
filter. Vi har 300 000 invånare och Köpenhamn en miljon. Vi hade ändå fem gånger så 
många fler projekt än Köpenhamn och det bygger på professionella nätverk och att se 
nyttan lokalt.” (Intervju nr 7) 

 
Det går att förstå fördelarna med att hålla det decentraliserat. Dels så kan de olika 
deltagarna som representerar olika förvaltningar få en större motivation genom att 
själva driva frågor och medverka i nätverket. Dels så är dörren öppen för fler idéer 
genom att Malmö satt upp en lös vision om vad de arbetar för i Eurocities. 
Dessutom kan det skapas en större enighet om vad de olika förvaltningarna 
arbetar mot och detsamma gäller för Eurocities i stort, städer emellan. 
Sammanfattningsvis går det också att se deltagande från det politiska styret, i 
vissa delar av nätverket vilket gör att kravet får sägas vara mer eller mindre 
uppfyllt.  

 

5.2 Förankring hos deltagande medlemmar 

En del av teorin för att demokratisk förankra governancenätverk är att aktörerna i 
nätverket ska vara representerade. De som deltar i Eurocities och som jag har fått 
chansen att intervjua menar att de många gånger har fått det med tjänsten. De 
flesta har inte varit involverade från början utan har vid senare anställning fått ta 
del av nätverket eller tagit över från någon annan.  Enligt den teoretiska grunden 
för att demokratisk förankring ska representanter väljas öppet så att det är 
transparant för utomstående. Så är inte fallet med tjänstemännen, dock är det 
också politiker med i vissa sammanhang och de är valda av ett större demos. Men 
eftersom dessa arbetsuppgifter inte är speciellt kända av folket är det troligt att 
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dessa inte kan behandlas som valda för Eurocities arbetet. Det är i stort därför 
väldigt tjänstemannastyrt och därför är det inte heller speciellt transparant.  

De tjänstemän som deltar i Eurocities för Malmös räkning har alla olika 
utbildning, arbetslivserfarenhet och har arbetat inom Malmö stads förvaltning 
olika länge. Därför har de kanske inte en sammanhållen bild av vad de instrueras 
göra på de olika mötena. Flera av intervjupersonerna berättar om att det är viktigt 
att själv ta för sig och nätverka.  

 
”Ålder och kontaktnät spelar roll. Man vågar olika, alla kanske inte ställer sig upp 

och säger till” (intervju nr 3). 
 

De jag har intervjuat har alla varit väldigt positiva till Eurocities och upplevt att de 
haft ett utbyte av det. Det kan vara en faktor som bidrar till att nätverket är 
förankrat hos de deltagande medlemmarna. Det är också vissa tjänstemän som 
upplever att det finns en professionalism hos de andra länderna som deltar i 
nätverket vilket gör att de känner att det är intressant och givande att åka på 
möten.  

Flera intervjupersoner har poängterat att om Malmö är ordförande i någon 
arbetsgrupp eller forum har de större möjligheter att påverka och utforma 
verksamheten. Det bidrar till att tjänstemännen måste lägga en större del av sin 
tjänst på nätverket men också att det finns större incitament att faktiskt göra det.      

Det som är positivt för Eurocities är att det är politiker som deltar i 
forummöten, i olika utsträckning, och på det årliga mötet, var gång. Det ger en 
viss legitimitet eftersom en politiker kan bli bortvald om medborgarna är 
missnöjda, men en stabilitet eftersom tjänstemännen är anställda av Malmö stad 
och kan fortsätta sitt arbete i arbetsgrupper och i forumen.   

Som nämnt tidigare är det få privata aktörer som deltar i Eurocities. Detta är 
en del av nätverkets design, att det just är städer som är deltagande. Företag kan få 
delta men detta är enligt min uppfattning inget som aktivt söks från Malmö stad. 
Det finns dock exemplet med Eon, som kanske kommer att bli associated partner. 
Initiativet kommer från företagets håll och inte Malmö.  

Ytterligare en del av demokratisk förankring avser att medlemmarna ska 
kunna få en informerad åsikt om vad representanterna gör i nätverket. Detta 
implicerar att de som deltar i nätverksträffar från respektive förvaltning måste få 
ut information om det som händer och sker i Eurocities till sina kollegor som är en 
del av Malmö stad. Detta menar vissa av intervjupersonerna är en viktig del av 
arbetet då Eurocities inte är ett välkänt nätverk. 

 
”[…] jag tror det är viktigt att vi berättar att det är ingen skillnad om vi åker tur och 

retur till Bryssel en dag eller om jag åker till Stockholm och möter SKL3. Det är samma 
typ av diskussioner, det är bara på olika arenor. Det kostar inte mer, det är billigare, 
men många tänker ”utomlands”. Det handlar om att lägga en positiv aspekt på det och 
framförallt berätta om vad det ger oss i Malmö” (Intervju nr 3) 
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Citatet ovan är ett exempel på att det finns andra i förvaltningen som kanske inte 
genast förstår nyttan med att åka på möten i Eurocities och att det är vikigt för de 
som arbetar med att föra ut vad de gör i organisation. Tjänstemannen i 
samordnandeposition menar att ett av skälen till att information om vad som sker 
inte alltid sprids i organisation är på grund av att Malmö saknar en informatör på 
detta område (Intervju nr 6).   

5.3 Förankring i demokratiska regler och normer 

Enligt teorin om demokratisk förankring ska det finnas förankring i demokratiska 
regler och normer. Vilka är då dessa? Som diskuterades i teorikapitlet är det stört 
omöjligt att fastsälla vilka normer och regler som är relevant. Jag har valt att följa 
Sørensen och Torfings tre stipulationer och det innebär att jag har undersökt om 
det finns ett öppet klimat och om alla relevanta aktörer inkluderas i processen. Jag 
har också tittat på vilka sorts resultat som kan härledas till Malmös Eurocities 
arbete.  

Många av tjänstemännen uppfattar att beslutsfattandet sker demokratiskt i 
arbetsgrupper och forum. När det behövs sker röstning innan beslut tas. 
Tjänstemännen talar även om att det är ett öppet klimat i arbetsgrupperna och på 
forumen. Det intryck som intervjupersonerna givit mig är att det kan se olika ut på 
olika forum. I arbetsgrupperna är det inga stora beslut som tas utan fokus ligger 
mer på idéer och brainstorming. På det årliga mötet tas mer strategiska beslut och 
det är också på den nivån som politikerna befinner sig.  

 
”Årsmötet och styrelsen, det är mycket pengar och mycket ’gubbs’. Allt de bestämmer 

kommer underifrån. Det är bara att man behöver några som bestämmer lite mer.” 
(Intervju nr 3)   
 
Citatet ovan är ett exempel på en åsikt som en tjänsteman har om årsmötet. Flera 
andra har påpekat att årsmötet är något helt annat än forumen, många fler 
deltagare och mycket mer formellt. Att Eurocities har en nivå med politiker som 
tar övergripande beslut om nätverket kan sägas vara en del av meta-governance 
och ger hela nätverket en ökad legitimitet i kontakter med representanter från EU-
nivån.  

En del av teorin om demokratisk förankring är att ifrågasätta om alla relevanta 
aktörer inkluderas i nätverket. Eftersom Eurocities är ett nätverk av städer är det 
utifrån Malmö stads sida tydligt att de aktörer som deltar är tjänstemän i stadens 
olika förvaltningar. Det är inga andra aktörer som medverkar. Inom exempelvis 
utbildningsförvaltningen har man försökt ta med rektorer på vissa 
arbetsgruppsmöten för att få in andra röster. I Miljöförvaltningen samarbetar man 
med olika privata aktörer vid vissa projekt, men vid möten i forumet till exempel 
är det endast Malmö stads representanter. Andra aktörer har inte en roll i nätverket 
och har inte heller rösträtt. Företag kan bli associated business partners och kan då 
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delta i möten men, de saknar som nämnt tidigare, rösträtt. Det kan tolkas som att 
de flesta relevanta aktörer är med i nätverket. En av tjänstemännen uppger att det 
har förekommit diskussioner om privata aktörer.  

 
”Det har varit diskussioner på XX forumet, hur mycket ska man ta in privata aktörer. 

Det är en fråga som kommit igen hela tiden. Är det bra, eller inte?” (Intervju nr 4).  
 

Detta är dock endast en av intervjupersonerna som har tagit upp att det har 
förekommit diskussioner och det tyder på att det ser olika ut på de olika forumen, 
beroende på vilken slags politikområde som behandlas.   

Vad har då Malmö kunnat påverka? Har deltagandet hjälpt Malmö att förbättra 
staden eller inspirerat någon annan stad? Flera av tjänstemännen poängterar att det 
beror mycket på vad representanterna gör med sin medverkan i Eurocities olika 
organ.  

 
”Nätverkande tar tid. Mina första Eurocities möten förstod jag inte poängen med 

dem, det var mycket snackande och så kan det bli om man själv inte är så aktiv och sätter 
press” (Intervju nr 5) 

 
På frågan om Malmö har kunnat påverka något genom Eurocities svarar de flesta i 
svävande ordalag. Ibland kan de peka på en formulering som kanske kan vara 
Malmös idé, eller ett projekt som fått stort genomslag. Det är svårt att säga om de 
kan påverka eftersom EU är ett sådant stort projekt med tusentals intressenter och 
där många kan ha haft samma idé. Eurocities har mest kontakt med 
kommissionen, men det beror också på vilken slags nivå aktörerna befinner sig på. 
Det finns även en årlig träff med parlamentet då utskottet för stadsfrågor och 
Eurocities möts. De flesta tjänstemän har ingen kontakt med EU-institutioner 
själva, utan det är antingen politiker eller Eurocities Brysselkontor.  En tjänsteman 
säger: 

 
 ”Det övergripande är ju att Eurocities ska vara en lobbyorganisation till EU och det 

var lite förvånande för mig hur lite EU-kontakt med Bryssel vi haft genom årens lopp”  
(Intervju nr 5).  
 
Detta kan återigen kopplas till det som står på Malmös hemsida om Eurocities, att 
det är en möjlighet att påverka och utöva inflytande inom storstadsfrågor i 
Europa. Det är svårt att se tydliga kopplingar till det syftet. 

Politikern, som haft en framstående position inom ramen för Eurocities, 
konstaterar dock att: 

 
 ”Jag var med ett antal gånger och träffade kommissionärer och kabinett och andra 

spännande sammanslutningar som är hyfsat okända” (Intervju nr 7).  
 

Det är främst politikernas roll att utföra lobbyverksamheten och inte 
tjänstemännens. Det finns dock inte heller här ett konkret utfall som kan visas från 
politikerns sida. Så vad är det egentligen för inflytande och påverkan? Det kan 
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diskuteras om det egentligen bara är symbolpolitik som det är frågan om. 
Symbolpolitik kan vara stark i sig självt men eftersom jag i detta avsnitt fokuserar 
på vilka konkreta policys som blivit till blir det tydligt att få resultat går att se. 
Vissa av tjänstemännen menar att det är finliret som inte syns som är det viktiga 
med nätverkandet. Det kan också vara värt att poängtera de mer 
kunskapsinhämtande funktionerna som nätverket har. Malmö inhämtar inte endast 
information från Eurocities men det är ett viktigt verktyg för att få tillgång till 
information EU-politik.  

När intervjupersonerna diskuterar vad Malmö kan påverka och om Malmö blir 
påverkade av Eurocities är det ibland också i svävande ordalag man uttrycker sig. 
Det har inte beskrivits något policyutfall. En intervjuperson beskriver att det 
handlar om subtila processer, aldrig tvära kast när Malmö har lärt sig något från 
Eurocities.  

 
”Jag påstår i regel att oavsett om du har 13 eller 8 miljoner eller 300 000 invånare 

så ser de faktiska problemen och lösningarna som finns på kvartersnivå likadana ut. Det 
är samma möjligheter och problem. [---] I stora drag är städer homogena och har 
ganska lika syn på problemen. [---]Det har aldrig hänt att vi har tyckt att gräset var 
grönt och så har Eurocities sagt att det snöar ute, och så har vi sagt ’ojdå det har vi 
aldrig tänkt på’. Det handlar om nyansering. Problemen är lika men lösningarna är 
oftast mycket olika, vilket gör Eurocities till en mycket bra organisation där vi kan lära 
oss av varandra” (Intervju nr 6) 

 
De personer jag intervjuat är alla mycket positiva till nätverket Eurocities och de 
upplever att det är givande både för dem själva och för Malmö stad. Diskrepansen 
mellan upplevelsen av nätverket och resultaten av det kan tyckas motsägelsefullt, 
men det är det kanske ändå inte. Eftersom de tjänstemän som deltar i nätverket 
främst sysslar med nätverkande och partnerskaparbete ser de inte tydliga resultat. 
Eftersom de också upplever att det är det främsta syftet med att delta och att 
nätverka är det förståeligt att de inte reflekterat mycket över huruvida det konkret 
bidrar till något resultat. Det är små förändringar som kanske inte syns i en 
specifik förvaltning eller förrän efter en tid, eller när om man kan se helheten.  

Det är inte negativt att ingå i olika slags partnerskap och att utbyta idéer och 
upplevelser men man kan fråga sig hur effektivt det är att åka på möten flera 
gånger om året, delta i arbetsgrupper och lägga ned tid på arbetet i Eurocities om 
det inte leder till konkreta förbättringar?   

 
”Jag har svårt att se att det skulle kunna finnas ett effektivare sätt. De här frågorna 

är inte okomplicerade och de kräver en mänsklig resurs och en investering i tid och tanke 
och intelligens. Jag tycker Malmö är bra på att ta tillvara på möjligheterna” (Intervju nr 
6) 
 
Citatet ovan är ett exempel på hur tjänstemännen svarar på frågan om huruvida 
det är effektivt att arbeta med frågor genom Eurocities. Vissa av de andra 
tjänstemännen menar att det inte är speciellt effektivt, att det tar mycket tid, men 
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att det inte skulle gå att göra på något annat sätt och att de positiva effekterna är 
viktigare.   

5.4 Förankring hos en territoriellt definierad 
befolkning 

I Malmö konstituerar befolkningen i staden ett slags demos som enligt teorin om 
demokratisk förankring borde ha möjlighet att kontakta nätverket och få insyn i 
vad som sker. Vad finns det då för möjligheter för medborgare i de olika länderna 
att ta reda på vad Eurocities gör och kan de kontakta nätverket? De flesta känner 
nog inte till Eurocities och att Malmö är med i detta nätverk.  

Det går att hitta information om nätverket på Malmö stads hemsida. Men, det 
kan dock vara svårt att hitta information om vad som konkret sker med Eurocities 
på Malmös hemsida. En tjänsteman berättar om att Eurocities inte är speciellt 
välkänt ens inom dennes förvaltning.  
 
”De flesta vet inte om att vi är med i Eurocities ärligt talat. När jag har åkt på mötena 
från början visste vi inte på kansliet vad det var.” (Intervju nr 5) 

 
På Eurocities hemsida finns ett stort antal dokument om vad som pågår i de olika 
forumen. Eurocities något komplicerade uppbyggnad kan göra att det kan vara 
svårt att finna rätt information. Eftersom Eurocities arbetar med så många olika 
ämnen finns det en risk för att medborgare har svårt att uppfatta och definiera vad 
de egentligen gör4. Det finns inget konkret att ta på som ett bro- eller arenabygge 
som kan få mer uppmärksamhet och därmed en medborgerlig diskussion kring. En 
enkel exemplifiering av detta är att om man söker i arkivet på den lokala 
dagstidningen, Sydsvenskan, hittas endast två kortare artiklar som berör 
Eurocities, från 2004. Eurocities är som varumärke starkare i Bryssel och något 
svagt på det lokala planet uppger en tjänsteman (Intervju nr 6). 

Rent hypotetiskt skulle det dock vara möjlig för medborgare att kontakta 
Eurocities kontor, via telefon och e-post. På hemsidan finns även dokument som 
rör strategier, analyser och kommentarer till olika EU-policydokument. Det finns 
därför en transparens i nätverket i stort, men det är otydligare om man tittar på den 
lokala nivån. Det skulle därför för Malmös del kunna vara öppnare.    

Detta exemplifieras med en av intervjuopersonernas jämförelse med hur 
besluten tas i Stockholm när det gäller internationella frågor. 

 
”Stockholm fångar upp alla remissförfrågningar från kommissionen och lägger upp 

dem på internet och talar om för omvärlden att de fångat upp bollen och cirkulerar den i 
Stockholm stad och ser om någon tar tag i frågan ute i organisationen, hjälper dem att 

                                                                                                                                                         
 
4 För en förteckning av forum och arbetsgrupper se bilaga 2. 
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svara och sen så kan man se på internet alla de frågor som de tagit tag i. Så talar de om 
för omvärlden om de valt att åtgärda eller varför de inte valt att åtgärda” (Intervju nr 
6).  
 
Som beskrivs i citatet ovan arbetar olika kommuner på olika sätt med sina 
internationella åtaganden. Intervjupersonen menar sedan att i Malmö sker detta på 
ungefär samma sätt, med skillnaden att det inte publiceras på internet. Det 
registreras inom förvaltningarna men görs inte officiellt eller transparant genom 
publicering. Därför finns det svårigheter i att beskriva hur Malmö ställer sig i 
olika frågor och vilka resultat som Malmös olika ställningstaganden bidrar till. 
Detta tyder på att det på grund av att det är så pass tjänstemannastyrt är ganska 
slutet och osynligt för utomstående. Detta är ett av problemen hos den mesta 
politik som sker genom nätverksstyrning. I detta fall är det mest tjänstemän som 
är aktiva och beslutsfattandet sker ibland i en sluten miljö vilket gör att det blir 
svårt att få insyn i processerna som utomstående. Det faktum att processerna 
mellan de olika aktörerna skär genom olika slags funktionella, administrativa och 
territoriellt skilda nivåer är ännu en del av den komplexa bild som uppenbarar sig 
och gör det svåröversiktligt. De beslut som tas i kommunstyrelsen som berör 
Eurocities är dock givetvis offentliga. Det kan handla om Convenant of Mayors, 
eller andra frågor där det behövs en signatur från Malmö stad behövs.  

5.4.1 En ny sorts demokrati? 

Såhär mot slutet på uppsatsen är det dags för att återkomma till Klijn och 
Skelchers (2007) fyra kategorier som behandlar relationen mellan representativ 
demokrati och governancenätverk. Vad är det för slags demokrati som 
framträder? Kan man placera in Malmös engagemang i nätverket Eurocities i 
någon av Kljin och Skelchers fyra kategorier? Om detta är fallet kan diskuteras. 
Det finns några olika möjligheter. Malmö skulle kunna inplaceras i kategorin som 
stipulerar att det utvecklar demokratin. Eftersom skaparna av nätverket är 
politiker i egenskap av representanter från en stad har beslutet ett införstått 
demokratiskt värde enligt dem. Det är inte några andra aktörer som förordat denna 
förändring vilket tyder på att det inte upplevs som något hot mot den 
representativa demokratin.  

Den fjärde kategorin som Klijn och Skelcher behandlar är den som tar ett 
maktperspektiv. Det går att hävda att Malmö är en del av denna. När exempelvis 
EU använder governance som ett sätt att inkludera fler aktörer får kommunen eller 
regionen ett stort utrymme. Om vi då betraktar kommunen som en förlängning av 
staten har helt plötsligt inte fler aktörer fått makt, utan de som redan har den har 
fått större. Min uppfattning är att detta inte riktigt är fallet då Malmö ibland ställer 
sig mot staten i vissa frågor och beslutar sig för att gå längre, i exempelvis 
miljömålen.       

Fallet Malmö skulle kunna inplaceras i kategorin som lyder att demokratin 
genomgår en förändringsprocess. Eftersom Malmös internationella engagemang 
tog fart efter Sveriges EU-inträde är det tydligt att den yttre kontexten som 
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förändrade de demokratiska beslutsvägarna har spelat roll. Kanske är det så att EU 
tillsammans med ”informationssamhället” förändrat hur politik förs, på den lokala 
och den internationella nivån. Detta kan man se i andra delar inom nationalstaten 
såsom regioner och andra städer.  

Partnerskapsprincipen framträder som en viktig del i EU:s flernivåsystem. 
Detta, som diskuterades i teorikapitlet, spelar en stor roll för större städers 
möjligheter att få inflytande i EU:s institutioner. Deras röster spelar roll för 
policyimplementering på den lokala nivån och är från EU:s perspektiv därför 
viktig del i implementeringsledet. Eurocities kan, som röst åt Europas städer, ge 
städers synpunkter i olika frågor.   
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6 Slutsatser och diskussion 

I denna studie har jag haft avsikten att studera Malmös internationella arbete med 
Eurocities eftersom det är ett sätt för städer att påverka EU-institutioner och 
bedriva politik utanför statens ramar. För att undersöka och problematisera 
förhållandet mellan den representativa demokratin och governancenätverk ställde 
jag frågorna (1) hur vi kan förstå de sätt som Malmö bedriver politik genom 
Eurocities och (2) hur denna form av politik är demokratiskt förankrad. För att 
undersöka detta stödde jag mig på en teoretisk grund inom governancefältet och i 
synnerhet på Sørensen och Torfings teorier om demokratisk förankring. Genom 
intervjuer med medlemmar klarnade bilden av hur arbetet fungerade i de olika 
förvaltningarna.  

6.1 Stadspolitik över gränserna? 

Den här studien tar sin utgångspunkt i spänningsfältet mellan representativ 
demokrati och alternativa styrningsformer, i denna uppsats behandlade som 
governancenätverk. Jag har valt att fokusera på Malmö och hur den svenska 
kommunen arbetar med dessa frågor. Eurocities, som är ett nätverk av större, 
europeiska städer, arbetar med oerhört många olika frågor vilket förteckningen av 
forum och arbetsgrupper visar (se bilaga 2). Malmö gick med i Eurocities i slutet 
av 1990-talet och beslutet var ett led i den internationella satsning som Malmö 
gjorde för att omprofilera staden och synas i olika positiva sammanhang. Det var 
också en del i att professionalisera och strategiskt formulera vad Malmös 
internationella kontakter var och borde vara i samband med att Sverige gick med i 
den europiska unionen.  

För att återkomma till den första frågeställningen, hur bedriver Malmö politik 
genom Eurocities? Det har varit svårt att precisera hur Malmö för politik genom 
Eurocities eftersom det är ett nätverk med så många olika intressesfärer. 
Övergripande sker styrningen av Malmös internationella arbete genom en 
strategisk plan för det internationella arbetet. De olika förvaltningarna arbetar 
sedan i respektive forum och arbetsgrupper, till följd av att det internationella 
arbetet är decentraliserat, vilket gör att det skiftar i hur beslutsvägarna går och 
vilken sorts politik som förs. Det empiriska underlaget har illustrerat den 
komplexitet som präglar dessa flernivådemokratiska processer. Den 
internationella politikens innehåll och syfte utformas i växelverkan mellan aktörer 
på tjänstemannanivå och den formaliserade representativa politiken. Då 
tjänstemän ur förvaltningarna har stort inverkan på vad som sker i Eurocities är 
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det viktigt att det finns en nära kontakt mellan politiker och byråkraten för att 
upprätthålla legitimiteten för de folkvalda politikerna.  

Gemensamt för tjänstemännen som jag intervjuat är att de fokuserar främst på 
de nätverkande funktionerna som Eurocities erbjuder och inte på lobbying vilket 
initialt var det jag trodde var centralt för Malmö stad. Tonvikten ligger på utbyte 
av information och partnerskap och inte på resultaten av nätverket Eurocities, 
vilket kan tolkas som att den symboliska akten av att delta i internationella forum 
är viktigare än konkreta policyutfall. Nätverk kan sägas vara ett positivt laddat ord 
som förstärker ambitionen av att vara en stad på frammarsch både inom staden 
och utanför. Det kan locka till sig människor och en positiv anda. 

Fallet Malmö presenterar sig som ett tydligt exempel på det interaktiva 
flernivåstyre som uppkommit olika aktörer efter Sveriges medlemskap i EU. Att 
staden har möjlighet att skapa en internationell agenda och tar den chansen är 
något nytt. Frågan är hur vi som medborgare ska förhålla oss till denna form av 
politik? Finns det en demokratisk förankring för politiken och hur kan det skapas 
en medborgerlig dialog om dessa ämnen? 

6.2 Demokratisk förankring - av vad, för vem? 

Min andra frågeställning syftar till att besvara frågan om den politik som Malmö 
bedriver är demokratisk förankrad. Utgångspunkten för studien är att genom att 
demokratiskt förankra ett nätverk kan det bli en positiv faktor för den 
representativa demokratin. Slutsatsen som ges här, baserat på det empiriska 
underlaget, är att ett kategoriskt svar inte kan ges om hur Malmös arbete är 
demokratiskt förankrat. Det kan här vara värt att minnas att teorin inte stipulerar 
att absoluta svar kan ges utan att förståelsen av ett nätverks demokratiska 
förankring alltid ligger på en flytande skala av mer eller mindre demokratiskt.  

I rubriken ovan skrev jag demokratisk förankring – av vad, för vem? Detta är 
en illustration av det problem som genomsyrar politiken inom detta område. Vad 
är det egentligen som ska demokratiskt förankras och för vem är nyttan av att göra 
det? Det komplexa och något svårfångade är typiskt för governancenätverk som 
kan ta många olika former. Om vi tittar på de olika kriterierna för demokratisk 
förankring ser man att det inte finns tillräcklig förankring av dem alla.  

Om vi först tittar på förankring av politiker, finner vi att Malmö här har 
uppfyllt de flesta av teorins kriterier. Det finns en nätverksdesign, det finns 
nätverksframing i form av en strategisk plan för hur det internationella arbetet ska 
gå till. Enligt kriteriet för metagovernance ska politiker också medverka i 
nätverket och verka som en övergripande styrning, en slags organisering över 
styrningsprocessen, men inte hur själva styrningen går till.  Detta sker också i 
varierande grad. 

Den andra typen av förankring handlar om den hos de deltagande aktörerna. 
Här blir det genast svårare att utvärdera. De deltagande representanterna från de 
olika förvaltningarna har inte valts genom en öppen process utan besitter olika 
poster inom förvaltningarna och har ofta fått arbetsuppgifterna med tjänsten. 



 

 41 

Eftersom Eurocities inte är ett nätverk som så många känner till och vet nyttan av 
kan Malmö förbättra informationsspridningen inom förvaltningarna så att de 
övriga vet vilka som representerar dem.  

Den tredje förankringen som har undersökts i denna studie är förankring i 
demokratiska regler och normer. Där tittade jag dels på om alla relevanta aktörer 
inkluderas och dels på om det finns ett öppet klimat i nätverket. De intervjuer som 
genomfördes tyder på att det är ett öppet klimat och att de deltagande upplever att 
de kan göra sin röst hörd. Om alla relevanta aktörer medverkar går att diskutera, 
förmodligen är det inom Malmö Stad relevanta aktörer, men det går att diskutera 
huruvida de privata aktörerna borde införlivas i debatterna mer. Jag tittade också 
på utfallen av medverkan i nätverket Eurocities. Här kan effektiviteten 
ifrågasättas. Eurocities är ett, av tjänstemännen i studien, uppskattat nätverk och 
flera pekar på att Malmö har skapat sig ett stort nätverk av möjliga 
samarbetspartners och att man lär sig av varandra. När det gäller de konkreta 
resultaten är det dock svårare att beskriva någon policy eller förbättring som skett 
i Malmö. Detsamma gäller lobbying mot EU, där intervjupersonerna har haft svårt 
att beskriva någon konkret situation.  Vi vill bruka allvar av de nätverk vi är med i 
säger en tjänsteman i studien, men jag frågar mig vad är nyttan? Det symboliska 
värdet av att medverka och att röra sig i internationella sammanhang är svårt att 
mäta eller värdera.      

Den fjärde förankringen handlar om att ha förankring hos en territoriellt 
definierad befolkning. Befolkningen skulle i detta fall vara Malmös befolkning. 
Detta krav blir svårt att uppfylla eftersom det är få som känner till Eurocities i 
Malmö, och det finns ingen medborgerlig debatt om ämnet. Detta har dels att göra 
med bristen på transparens. Medborgare som är intresserade av vad Malmö gör i 
Eurocities hittar inget om vilka resultat som varit utfallen av dessa möten på 
Malmö stads hemsida.  

Sammantaget ger dessa resultat en fingervisning om vad som kan förbättras. 
Den statliga utrikespolitiken är ett politikfält som vanligtvis hålls relativt slutet till 
följd av att den kan röra känsliga uppgifter. Att det ska vara det på kommunal nivå 
är inte motiverat om man ser till den internationella politik som förs. 
Transparensen för de beslut som tas i dessa frågor och vad som sker i nätverken 
kan bli bättre. Att skapa en medborgerlig opinion i dessa frågor kan vara viktigt, 
sett till den kontext vi befinner oss i.  

I denna studie har jag haft för avsikt att presentera ett empiriskt fall av något 
som jag funnit är en förändring av den lokala auktoritetens möjligheter att bedriva 
politik och att styra. En styrning som tar sig andra former än förr och rör sig både 
horisontellt och vertikalt för att finna lösningar. Möjligtvis är det en förändring av 
den representativa demokratins mål och möjligheter vi ser, när vi studerar former 
av interaktiv styrning i det lokala sammanhanget.  

Mer empirisk forskning behövs, när det gäller förhållandet mellan demokrati 
och governancefenomen. Det torde finnas både ett akademiskt och ett politiskt 
intresse av att studera dessa frågor av både legitimitetsskäl och av kostnadsskäl. 
Om det funnits mer tid och resurser hade en intressant dimension varit att 
undersöka de resultat eller utfall som produceras i ett governancenätverk. En 
sådan studie torde sträcka sig över en längre tid, speciellt då man undersöker ett 
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nätverk som verkar på det internationella planet. Det vore även intressant att 
studera fler städers internationella arbete och på så sätt kunna göra en jämförelse 
av hur de använder Eurocities. Den symboliska handlingen av att medverka i 
nätverk är också något som det vore möjligt att fördjupa sig i, i framtida 
forskning. Kanske behövs det också fler och bättre teorier som kan fånga de 
områden som skapas när städer bedriver politik på ett internationellt plan. 
Sammanfattningsvis finns det många intressanta aspekter för framtida forskare att 
studera, i ett fält som är oerhört samhällsrelevant och spännande.  
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7 Executive Summary 

In this thesis, the area of interest lies in the field of governance and its relationship 
with representative democracy. The empirical case that is presented in the study is 
Malmo, a city which is a member in a European network called Eurocities. 
Eurocities connects over 140 larger cities around Europe and works in the fields 
of influencing and networking in many different areas that are of interest for 
cities. Its overall aim is to influence EU legislation to better support the needs of 
bigger cities and the challenges they might have. This implies that policies are 
both vertically and horizontally aimed. Malmo has been a part of the network for 
more than ten years. What I find interesting is the combination of the local 
government and the forms of governance activities it participates in. The essential 
questions asked in this study are: 

 
i. How can the way in which Malmo pursue policy in Eurocities be 

understood? 
ii. In which way are these forms of politics democratically anchored? 

 
The aim of this study is to explore the steering processes through which Malmo 
can pursue international politics and to analyze them through the theory of 
democratic anchorage. To fulfill this aim, the study takes the form of a qualitative 
case study. The method used to collect material is through qualitative interviews 
of one politician and six officials in Malmo’s public administration. The 
interviews were made by personal meetings and took between 30 to 60 minutes 
and they were recorded and transcribed. The interpretation of the material was 
made with inspiration from the hermeneutic circle where the whole and the 
particular interplay.      

The theoretical base of the study lies in theories of governance, more 
specifically governance network theories and multi level governance theories. 
Many researchers study the shift from government to governance and some take 
on a critical assessment of the relationship with democracy. I discuss the 
relationship between governance networks and democracy. Sørensen and Torfing 
(2005) presents a way of democratically anchor a network to assure the 
compatibility with representative democracy. There are, according to Sørensen 
and Torfing (2005), four different ways of anchoring a governance network. A 
network is to be seen as legitimate if: (1) it is controlled by democratically elected 
politicians; (2) represents the membership basis of the participating groups and 
organizations; (3) is accountable to the territorially defined citizenry; and (3) 
follows the democratic rules specified by a particular grammar of conduct.   

Malmo’s international activities are established by the municipal executive 
committee and loosely structured by a strategic plan. The actual international 
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work is decentralized to the different departments and administrations that partake 
in Eurocities forum and working groups.  This forms a complex process that is 
hard to overlook, due to the different fields of politics they engage in.  

When analyzing the democratic anchorage of the international work in 
Malmo, I followed Sørensen and Torfing’s theory. The first factor, as mentioned 
above, stipulates the presence of politicians in the framing and design of the 
network and also the participation of politicians in the network is required. In 
Malmo this is evident when looking at the framing part which is structured by a 
strategic plan. There are politicians present at the Eurocities annual meeting, and 
in some cases in the forum and working groups. 

The second factor concludes that the representation of members should be 
elected in an open and democratically way. This not the case as the participating 
members are officials from the administrations. It implies that the processes are 
quite concealed to outer input and the many of the interview persons received the 
international work aspect with their post. 

The third factor in the theory states that the network is accountable to a 
territorially defined citizenry. The territorially defined citizenry is constituted by 
the people who live in Malmo. I looked at how the public could contact the 
network and how they could see what Malmo was doing in Eurocities. I found 
that the possible ways of seeing results were limited and that Malmo could 
improve their transparency, for example on their website.  

The fourth factor states that the network should be grounded in democratic 
rules and norms. Sørensen and Torfing mention three different ways of controlling 
it that corresponds to the forming, activity and outcome of the network. There is a 
demand for all relevant actors to be included in the network, the activity of it to be 
deliberative and to present policy outcomes. The interviews point to the 
conclusion that the experience of the network is positive and the interview persons 
feel that they can be open and state their minds at meetings. If the relevant actors 
are included is hard to answer because of the rules of the network, as it is a 
network for local governments. There has been discussions whether or not allow 
more private actors to be a part of the network. As to the outcome of the network, 
there has been hard to find any concrete policy outcome that can be derived from 
Eurocities lobbying. This is partly due to the complex nature of policymaking in 
the European Union and also due to the fact that the interview persons alleged that 
they didn’t experience any lobbying. They were more focused on the networking 
part of the arrangements, stating the lobbying was more for the politicians. The 
interview persons stated that their circle of contacts were large due to the 
Eurocities network making it easy to find partners for projects and future 
collaborations.  

The conclusion of this study implies that there exists something new in the 
way the local government in Malmo interpret their role. This transformation 
seemed to have come in place after Sweden’s entry to the European Union, which 
changed the external conditions and made it possible for local actors to form 
politics for the international arena. The local representative democracy in Malmo 
seems to have changed somewhat, finding new ways of steering outside the state. 
Perhaps where witnessing a change in the democracy, but to draw broader 
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conclusions from this case study is not possible. It will take more empirical 
studies of the local governments international governance work to make a more 
decisive conclusion.  

As to the democratic anchorage there are a few conclusions to make from this 
study. The participating people I interviewed for this thesis were all very positive 
to the network and had the experience that it was rewarding and interesting. But, 
the actual influence that Malmo and Eurocities can have on EU legislation is not 
something that the interview persons had the knowledge to talk about. They were 
more focused on the networking part. There is a lack of anchorage in the citizenry 
of Malmo because there is no existing debate concerning the international politics. 
This could be a consequence of the lack of transparency and the fact that the 
network is functionally managed mainly by officials. The efficiency can be 
discussed as Malmo spends resources on the network, both in time and money. 
Without a legitimate base to stand on this could be problematic for both the city of 
Malmo and its citizens. A final conclusion from the study points to the symbolic 
act of being an international city, it might be of more value for the city than actual 
influence in the European Union.    
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Intervjuer – gjorda mellan den 13 april och 13 maj: 
 
Intervju 1 ”Tjänsteman” 
Intervju 2 ”Tjänsteman” 
Intervju 3 ”Tjänsteman” 
Intervju 4 ”Tjänsteman” 
Intervju 5 ”Tjänsteman” 
Intervju 6 ”Samordnande Tjänsteman” 
Intervju 7 ”Politikern”  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

Inledande frågor 
Vad är din roll i nätverket? 
Hur blev du involverad?        
 
Bakgrundsfrågor 
Hur startade Malmös engagemang i Eurocities? 
Fanns det ett uttalad politiskt motiv för det?  
Vem eller vilka var drivande initialt?    
Fanns det konflikter eller var det ett konsensusbeslut?  
Vad är syftet med att delta i Eurocities? Har syftet förändrats över tid? 
Vilka områden arbetar Malmö med? Har det skiftat över tid? 
Kan Malmö påverka EU-beslut genom Eurocities? Ge exempel. 
Kan Malmö påverka Eurocities hållning i olika frågor? Om ja beskriv en fråga där 
Malmö haft inflytande. 
Har Eurocities påverkat Malmös hållning i någon fråga? Exempel? 
Kan Malmö föra en självständig politik från den svenska staten? Om ja, ge 
exempel 
 
Nätverket i Malmö 
Upplever du att du kan göra din röst hörd? 
Vilka frågor har du kunnat påverka? Har folk inom nätverket lyssnat på dig? 
Förändring över tid? 
Finns det några konflikter i samarbetet? Hur tacklas de?  
Hur ser du på Eurocities?  
Upplever du att Eurocities ett effektivt sätt att arbeta med dessa frågor? 
Anser du att det finns det något sammanbindande i Eurocities såsom ett 
varumärke eller en vision?  
 
Demokratisk förankring 
Vilken roll spelar politiker och tjänstemän i nätverket? Vem sätter dagordningen? 
Hur sker beslutsfattandet? 
Upplever du att beslut tas demokratiskt?   
Samarbetar Malmö med andra lokala aktörer, exempelvis Region Skåne, eller är 
det främst kommunen som deltar i Eurocities?  
Gör Malmö något för rekrytera deltagare till olika projekt?   
Finns det utrymme för förhandlingar mellan olika aktörer? 
 
Avslutande fråga 
Finns det något du nu förväntat dig att jag skulle fråga om som jag inte tagit upp? 
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BILAGA 2: Forum och arbetsgrupper i 
Eurocities 

Eurocities består av forum med underliggande arbetsgrupper. Det finns sex olika 
fasta forum och ett övergripande (Cooperation and Participation). 
Arbetsgrupperna är av en mer tillfällig karaktär. Varje forum och varje 
arbetsgrupp leds av en stad som tar ordföranderollen för respektive 
forum/arbetsgrupp och visas här inom parenteser.   
 

Cooperation and participation (Köpenhamn) 
Governance (Wien), European Neighbourhood Policy and Enlargement (Wien), 
Climate change and energy (Nantes , Köpenhamn), City attractiveness (Lyon)  
 
Culture Forum (Nantes) 

• Creative industries (Nottingham) 
• Cultural Access and Entitlement (Riga) 
• Culture and young people (Rotterdam) 
• Resources for young people (Berlin) 

 
Economic development Forum (Haag) 

• Clusters (Lyon) 
• Cohesion Policy and Structural Funds (Leipzig) 
• Economic Migration  
• Entrepreneurship  
• Responsible Procurement and Consumption (Bristol) 
• Spatial Planning and the city of tomorrow (Wien) 
• Urban Regeneration (Oslo & Lille Metropole) 

 
Environment Forum (Wien) 

• Air Quality, Climate Change and Energy efficiency (Birmingham) 
• Clean Cities (Belfast) 
• Green Areas (Genoa) 
• Greening the local economy (Helsingfors & Göteborg) 
• Noise (Rotterdam) 
• Waste (Tampere) 
• Water (Haag & Eindhoven) 

 
Knowledge Society Forum (Tallinn) 

• Broadband (Haag) 
• eGovernment (2.0) (Turin) 
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• eInclusion (Gent) 
• ICT and Energy efficiency (Manchester) 

 
Mobility Forum (Murcia) 

• Developing a new mobility Culture (London & Grenoble Alpes 
Metropole) 

• International Accessibility (Haag) 
• Road Safety (Copenhagen) 
• Transport and energy efficiency (Bromley- LEPT) 

 
Social Affairs Forum (Stockholm) 

• Employment (Rotterdam) 
• Health and wellbeing (Rotterdam) 
• Homelessness (Wien) 
• Housing (Wien) 
• Inclusion through education (Malmö) 
• Migration and Integration (Barcelona) 
• Social Inclusion (Newcastle-Gateshead) 
• Urban Security (Haag) 
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