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Abstract 

Denna uppsats undersöker Malmö stads medverkan i stadsnätverket Eurocities. 

Syftet är närmare bestämt att avgöra huruvida deltagandet i nätverket är 

kompletterande till demokratin eller inte. Som material används intervjuer med 

sex tjänstemän och tre politiker som representerat Malmö i Eurocities olika forum. 

Utgångspunkten för analysen är kriterier för demokratisk förankring formulerade 

av Sørensen & Torfing samt två perspektiv på relationen mellan nätverksstyrning 

och representativ demokrati beskrivna av Erik-Hans Klijn och Chris Skelcher. Vi 

tar även ansats i Robert Dahls demokratikriterier och teori om olika demos.  

  Våra slutsatser är att Malmö stads representation i Eurocities är väl 

demokratiskt förankrad och att möjligheter till ansvarsutkrävande från deltagande 

aktörer därmed finns. Medverkan i Eurocities ger ett utökat inflytande till Malmö 

på nationell nivå samt större möjligheter att bedriva stadspolitik. Dessa faktorer 

sammanvägt med det faktum att Malmö stads styrande politiker har en annan 

politisk färg än den svenska regeringen förklarar varför deltagandet i Eurocities 

kan komplettera demokratin.  

 

 

Nyckelord: Eurocities, Malmö stad, demokratisk förankring, nätverksstyrning, 

meta-governance  
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1  Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Efter ett studiebesök hos en av förvaltningscheferna på Stadskontoret i Malmö, 

som berättade kort om Malmö stads kontor i Bryssel och hur Malmö medverkar i 

olika nätverk, blev vi intresserade av stadens internationella arbete. Malmö stad 

medverkar i ett antal stadsnätverk som lobbar för olika ändamål i Bryssel, bland 

annat Eurocities, Union of the Baltic Cities samt Cities for Children. Vårt mål är 

att undersöka Malmö stads medverkan i ett av dessa transnationella nätverk och 

diskutera de demokratiska aspekterna av denna medverkan. Vad förklarar Malmös 

medverkan i dessa nätverk? Tillför deltagandet något till demokratin eller finns 

det någon demokratisk motsättning? 

    Vi väljer nätverket Eurocities då det är det internationella nätverk som Malmö 

stad är mest engagerat i. I vårt sökande efter intervjupersoner är det tydligt att 

verksamheten i de andra nätverken Malmö deltar i inte är särskilt omfattande och 

att det därför blir lättare att samla in tillräckligt med empiriskt material när vi 

fokuserar på Eurocities. Nätverket har ett flertal forum och koncentrerar sig 

därmed inte enbart på en sakfråga utan har en bredd på de politiska frågor som 

behandlas.  Detta nätverk ger oss därför möjlighet att kunna dra generaliserande 

slutsatser om Malmö stads internationella arbete. 

   Det har tidigare skrivits uppsatser med fokus på Eurocities varför ett val av ett 

annat nätverk, t ex Cities for Children eller Baltic Sea Union hade varit att föredra 

för att undersöka ett nytt område. Vi menar dock att vi inte konkurrerar med 

tidigare forskning som gjorts utan att vår utgångspunkt, frågeställning och vårt 

nya empiriska material istället är ett komplement och en påbyggnad till 

forskningsområdet. 

    Vår konkreta frågeställning är: 

- Är Malmö stads medverkan i Eurocities kompletterande till demokratin eller 

inte? 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Eurocities 

Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona, 

Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet var och är ännu idag 

att ta tillvara på de större städernas intressen genom att bedriva lobbying emot 

Europeiska Kommissionen, men också att utbyta erfarenheter och kunskaper 

städerna emellan (Griffiths, 1995, s. 215, 218). 

    Idag har över 140 städer från 34 länder anslutit sig till Eurocities, bland dessa 

Stockholm, Göteborg och Malmö. För att bli fullvärdig Eurocities-medlem krävs 

det att en stad har minst 250 000 invånare och tillhör EU eller EEA (European 

Economic Area). Medverkar i nätverket gör även vissa städer utanför EU samt 

lokala organisationer och företag. Dessa är delmedlemmar och har inte tillgång till 

alla Eurocities-forum och arbetsgrupper (Eurocities.eu 1). 

    Det finns sex olika tematiska forum – Culture, Economy, Environment, 

Knowledge Society, Mobility och Social Affairs – som var och ett har 

arbetsgrupper som jobbar med specifika frågor. I dessa forum träffas 

stadsrepresentanter cirka tre gånger om året för att utveckla samarbetsprojekt och 

utforma gemensamma policies (Malmo.se 1). 

 

1.2.2 Malmö stads medverkan 

1997 blev Malmö Stad fullvärdig Eurocities-medlem (Malmo.se 1) och har sedan 

dess varit ordförande för Social Affairs Forum i fyra år (2002-2006) (sustainment-

project.net) samt är sedan 2011 ordförande för Environment Forum (Malmo.se 2). 

Det är ett politiskt beslut som ligger till grund för Malmös medverkan (T4, 2012, 

intervju) och i strategidokumentet för Malmö stads internationella arbete 

framtaget av Kommunstyrelsen finns följande målsättning: “nämnderna och 

förvaltningarna bör aktivt delta i olika forum som kan bidra till att Malmö stad 

kan påverka utvecklingen i en sådan riktning att Malmö gynnas” (Malmo.se 3). 

Denna strategi bottnar i en plan för det internationella arbetet utformad av 

Kommunfullmäktige vilken fungerar som en plattform för politikernas intentioner 

och viljeinriktningar. Ansvaret för representationen på Eurocities-möten har 

Stadskontoret. De samordnar den övergripande kommunala internationella 

verksamheten och sammankallar samt ger stöd till de förtroendevalda och 

tjänstemän som deltar. Det ligger i Stadskontorets ansvar att varje år sammanställa 

en verksamhetsberättelse över det internationella arbete som sedan ska presenteras 

och godkännas av Kommunstyrelsen (Malmo.se 4). 

Genom så kallad benchmarking, utvärdering och jämförelse av olika städers 

tillvägagångssätt och resultat (Nationalencyklopedien 2012, “benchmarking”), gör 

Malmö goda erfarenhetsutbyten. En viktig del av Eurocities syfte är också 
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möjligheten till partnersök kring projekt som städer kan söka strukturfondspengar 

för (P1, 2012, intervju).  

Medverkan i Eurocities olika forum kan se ut på olika sätt, i vissa forum deltar 

endast tjänstemän i möten medan vissa förvaltningar även skickar politiker, 

yrkesverksamma och företagsrepresentanter till forumsmötena (T5, 2012, 

intervju: T6, 2012, intervju: P2, 2012, intervju). Malmö har representanter i alla 

sex forum och i ungefär hälften av arbetsgrupperna (T4, 2012, intervju). I Sverige 

är även Stockholm och Göteborg fullständiga Eurocities-medlemmar och 

samarbeten förekommer ofta med dessa städer när det gäller exempelvis 

underskrift av positionspapper (T4, 2012, intervju).  

1.3 Tidigare forskning 

Relativt lite forskning har bedrivits specifikt om de demokratiska aspekterna av 

Eurocities-medverkan. I artikeln Cities and organized interest intermediation in 

the EU multi-level system av Heinelt och Niederhafners analyseras dock städers 

möjligheter att påverka beslutsfattandet i EU:s instituitioner. I denna förklaras 

grunderna till stadsnätverkens medverkan i EU-institutionernas arbete.  

Tre aspekter belyses som skulle kunna ligga till grund för städer och regioners 

påverkansarbete i EU. Den första är behovet av expertis och sakkunskap. 

Europeiska Kommissionen är den institution som förbereder flest förslag till 

Europaparlamentet och för att formulera dessa krävs kunskap som den relativt 

lilla administrativa avdelningen kommissionen assisteras av inte besitter. Lokala 

aktörers medverkan med sakkunskap och information vid utformandet av 

lagförslag mottas därför tacksamt eftersom kommissionen då inte behöver hyra in 

dyr expertis. Även Europaparlamentet är i behov av denna expertis vid 

bearbetning av lagförslag samt vid formulerandet av förbättringar till dessa 

(Niederhafner – Heinelt, 2008, s. 174-175). Heinelt & Niederhafner definierar inte 

närmare till hur stor del dessa lagförslag utformas av lokala aktörer allena eller 

vilka slags förslag som detta rör sig om. Sundström & Pierre har en hypotes vad 

gäller decentralisering av styrning. De hävdar att ju mer ett område präglas av en 

vetenskaplig teknokratisk kunskapssyn, desto större sannolikhet att politiker 

decentraliserar verksamhet inom detta område till självstyrande nätverk 

(Sundström, 2009, s. 255). I detta fall kan tänkas att Europeiska Kommissionen i 

större omfattning tenderar att formulera sådana mindre politiskt laddade frågor i 

samarbete med lobbyister, en aspekt som Heinelt & Niederhafner inte belyser. 

Den andra grund städers lobbyverksamhet står på är enligt Heinelt & 

Niederhafner legitimitet. Representanter från städer är, till skillnad från det stora 

antal intressegrupper som också försöker påverka kommissionärer och 

parlamentariker från olika håll, demokratiskt valda. De representerar en bredare 

väljargrupp och inte enbart ett särintresse. Medverkan av stadsrepresentanter i 

utformandet av lagförslag kan alltså skänka dessa förslag en större legitimitet 

ifrån folket jämfört med om enbart särintressenter medverkat.  
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Den tredje grunden för städers lobbyverksamhet är enligt Heinelt & 

Niederhafner den roll städer spelar i implementering av EU-lagstiftning. Städerna 

kan redogöra för hur olika lagförslag på passande sätt kan förverkligas och 

utformas på tekniskt genomförbara sätt inom olika policyområden. År 2004 

introducerade Europeiska Kommissionen så kallade systematiska dialoger mellan 

organisationer vars medlemmar representerar lokala och regionala aktörer, detta 

för att diskutera implementering och genomförbarhet av lagförslag (Niederhafner 

– Heinelt, 2008, s. 175). Dessa samarbeten är ömsesidiga då kommissionen får 

idéer från lokal nivå på hur EU-lagstiftning ska realiseras i nationella lagar 

samtidigt som städerna får politiskt inflytande.  

I Magnus Jernecks “Komplex flerdemokrati” diskuteras demokratisk 

legitimitet hos europeiska nätverk, dock främst med inriktning på regionkontor. 

Jerneck hävdar att det faktum att dessa representationer ofta är en integrerad del 

av förvaltningen gör att dessa kan hämta legitimitet därifrån. Detta medför att 

offentlighetsprincipen också tillämpas i denna verksamhet (Jerneck, 2001, s. 94).  

Han diskuterar även problematiken med flernivådemokrati som uppkommer då 

regionala aktörer bedriver lobbying. Representanter med demokratisk legitimitet 

försöker i sin tur påverka aktörer som också har demokratisk legitimitet ifrån den 

nationella nivån. Detta medför att processen borde kallas något annat än lobbying 

och Milbraths definition av lobbyisten som “someone other than a citizen” 

stämmer  inte överens med denna verksamhet. 

I antologin “From town to town - Local Authorities” diskuterar Jerneck 

Malmös internationella arbete i Europa. Han beskriver hur staden har tagit större 

del i den europeiska integrationsprocessen än resten av Sverige. Regeringen borde 

därför se Malmö som en tillgång (Jerneck, 1998, s. 86). I slutsatsen framställs 

Malmö som en stad på framfronten av det europeiska nätverksarbetet. Man har 

förstått betydelsen av att agera kollektivt och har intagit en proaktiv roll (Jerneck, 

1998, s. 99). 
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2  Metod 

I detta avsnitt motiverar vi vårt val av kvalitativa samtalsintervjuer samt 

diskuterar de metodologiska problem som också följer. 

2.1 Intervjuer 

I vår studie vill vi ta reda på hur det praktiska organisatoriska arbetet fungerar för 

Malmö stads tjänstemän och politiker som är involverade i Eurocities, förstå hur 

dessa aktörer tänker kring sin egen medverkan men även hur de ser på Eurocities-

samarbetet i sin helhet. Denna kunskap är med stor sannolikhet inte nedtecknad i 

ett dokument, åtminstone inte i den detaljerade utsträckning som vi önskar. För att 

få tillgång till det empiriska material vi söker finner vi därför att det är lämpligast 

att samtala med de tjänstemän och politiker från Malmö stad som administrerar 

och deltar i Eurocities-nätverket. Sammanlagt gör vi nio intervjuer med sex 

tjänstemän och tre politiker. Intervjumetoden är av typen samtalsintervju, ofta 

benämnd som “djup” eller “lång” intervju, och kan jämfört med 

frågeundersökningar ge oss ett större utrymme att interagera med 

intervjupersonen (Esaiasson, 2007, s. 220, 283). 

  Till intervjuerna har vi en färdig uppsättning frågor som tillsammans täcker in 

de olika aspekterna av vår frågeställning, men beroende på hur samtalet utvecklar 

sig så anpassas frågornas formulering och ordningsföljd till situationen. Med 

samtalsintervjun som metod för insamling av vårt empiriska material följer också 

vissa problem som vi här belyser och förhåller oss till. Till att börja med 

överväger vi på vilket sätt som vi, som intervjuare, kan tänkas påverka 

intervjupersonen. Denna så kallade intervjuareffekt betyder att vårt fysiska 

uppträdande och sätt att uttrycka oss kan ha en inverkan på hur intervjupersonen 

svarar på frågorna (Esaiasson,  2007, s. 301). För att förhindra att denna situation 

uppstår försöker vi agera lugnt och samlat samt ställer frågorna på ett sakligt sätt 

utan att använda eventuella värdeladdade ord eller formuleringar. 

Tendens och samtidighet är andra relevanta aspekter att ta i beaktning med valet 

av samtalsintervjuer. Med tendens menas risken att intervjupersonen kan tänkas 

vilja framställa ett visst händelseförlopp på ett mer fördelaktigt sätt med resultatet 

att svaren på frågorna blir medvetet snedvrida. Exempelvis kan tänkas att de 

politiker vi intervjuar vill framstå i bättre dager, och att tjänstemännen å sin sida 

vill hävda att de gör ett bra jobb. Med samtidighet menas att vi funderar över tiden 

som har förflutit mellan att en faktisk händelse inträffat och att intervjupersonen 

berättar om den. Vi tar alltså hänsyn till de minnesfel och efterhands-

konstruktioner som kan tänkas uppstå över ett långt tidsspann (Esaiasson,  2007, 
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s. 301, 320). I begrundandet av denna eventuella problematik som kan uppkomma 

med samtalsintervjun finner vi att metodens nackdelar klart vägs upp av att den 

ger oss tillgång till adekvat empiriskt material och möjlighet till interaktion 

mellan oss och intervjupersonen. 

  Intervjuerna är ca 30 minuter långa och är samtliga inspelade med diktafon. Vi 

transkriberar ljudinspelningarna till ren text och plockar ut partier som vi anser 

vara av större intresse för analysen. Med hjälp av ett egenkonstruerat 

analysschema kategoriserar vi därefter in intervjusvaren under det oförenliga eller 

kompletterande perspektivet, vilket närmare beskrivs i avsnitten teori och analys. 

Till analysdelen väljer vi också ut vissa citat som inkluderas i den löpande texten, 

för att förtydliga vår tolkning av svaren. Citaten markeras också med bokstäver 

och siffror så att läsaren lättare kan identifiera om det sägs av en politiker eller 

tjänsteman. 

 

2.2 Urval 

Som ovan nämnt samlar vi in vårt empiriska underlag från intervjuer med tre 

politiker och sex tjänstemän från Malmö stad som samtliga deltar i Eurocities-

forum. Den naturliga förklaringen till denna ojämna fördelning av politiker och 

tjänstemän är att tjänstemännen är fler än politikerna vilket gör att ett större antal 

tjänstemän än politiker kan avsättas till arbetet inom Eurocities. I valet av 

intervjupersonerna utgår vi från de styrningsdokument på Malmö stads hemsida 

som innehåller förteckningen över samtliga politiska representanter och 

tjänstemän som deltar i Eurocities. Dokumenten är några år gamla och stämmer 

inte helt överens med hur deltagandet ser ut idag varför vi också kompletterar 

förteckningen med information från Malmö stads Eurocities-samordnare. Vi 

kontaktar alla de åtta tjänstemän och fyra politiker som vi, med hjälp av 

information från styrningsdokumentet och samordnaren, vet är engagerade i 

Eurocities. Av dessa avböjer tre personer med förklaringen att de inte har 

möjlighet att avsätta tid för medverkan eller att personen ifråga numera är ytterst 

lite engagerad i Eurocities. I samtal med intervjupersonerna framkommer att 

ytterligare tjänstemän ibland också deltar på Eurocities-mötena, beroende på om 

de är experter på det område som behandlas. Därtill medverkar emellanåt också 

utomstående yrkesverksamma, exempelvis från utbildningssektorn. Deras 

medverkan är dock oregelbunden då frågorna som diskuteras förändras och byts 

ut. Dessa tjänstemän respektive utomstående yrkesverksamma som emellanåt 

medverkar beskrivs dock inte av intervjupersonerna ha lika stor kunskap om 

Malmös medverkan i Eurocities som de tolv intervjupersoner vi kontaktar med 

officiella ansvarsposter i nätverket. Vi anser därmed att vårt urval med stor 

sannolikhet täcker in mycket av den kunskap om Malmö stads medverkan i 

Eurocities som i nuläget finns att tillgå. För en fullständig förteckning över 

samtliga intervjuade, se bilaga 1. 
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  Nästintill samtliga intervjuer görs på intervjupersonens kontor med stängd 

dörr. Respondenten är då i en bekant miljö vilket minskar risken för distraktioner. 

En intervju görs på caféet på Malmö högskola, vilket också föreslås av 

intervjupersonen ifråga. På grund av att en intervjuperson är placerad i Bryssel 

gör vi en telefonintervju med denna. Att göra telefonintervjuer istället för att träffa 

en intervjuperson skapar en viss barriär i kommunikationen och en risk finns att 

intervjupersonens svar uppfattas på ett annat sätt än vad de hade gjort vid en 

personlig intervju. Vi har denna risk i åtanke men tror inte den påverkar 

uppsatsens slutresultat. Samtliga politiker är en del av Malmö stads styrande 

Socialdemokratiska majoritet och tjänstemännen hör i sin tur till olika 

förvaltningsenheter i Malmö stad.  

  Vi har inga generalistiska ambitioner som kan säga något om andra svenska 

städers Eurocities-arbete, utan vårt fokus ligger istället på just Malmö stads 

medverkan i Eurocities. Studien kan således beskrivas som en fallstudie utan 

jämförelse (Esaiasson, 2007, s. 121). Dock kan undersökningens resultat möjligen 

appliceras på de andra internationella nätverk Malmö deltar i. 

  Sammanfattningsvis menar vi att urvalet av intervjupersoner till studien kan ge 

oss ett fullgott empiriskt underlag till att analysera Malmö stads medverkan i 

Eurocities utifrån ett oförenligt respektive kompletterande perspektiv som följer i 

kommande avsnitt. Intervjuer med de ytterligare tjänstemän och utomstående 

aktörer som på oregelbunden basis medverkar i Eurocities hade varit möjligt om 

uppsatsens tidsram hade utökats. Enligt vår uppfattning skulle dock dessa 

personer på grund av deras sporadiska deltagande troligtvis inte tillföra något av 

större värde till analysmaterialet. 
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3  Teori 

Vi undersöker Malmö stads medverkan i nätverket Eurocities utifrån 

huvudsakligen Klijn och Skelchers två perspektiv på governance-nätverk som 

oförenligt med eller kompletterande till demokratin i Malmö stad. Som en fond 

till Klijn och Skelcher diskuterar vi begreppen demokrati och nätverksstyrning, i 

huvudsak med hjälp av demokratiforskaren Robert Dahls respektive statsvetarna 

Eva Sørensen och Jacob Torfings forskning. Dahls arbeten ger oss medel till att 

diskutera olika folkliga identiteter i en representativ demokrati, olika demos. 

Dessutom blir hans teori en ingång till att precisera vad som kännetecknar en 

demokratisk process. Eva Sørensen och Jacob Torfings resonemang kring 

demokratisk förankring och politikers utformning av nätverk, eller meta-

governance, ger oss bra verktyg till att diskutera hur pass demokratiskt förankrat 

Malmö stads medverkan i Eurocities är och därmed ifall det kan uppfattas som 

kompletterande till demokratin enligt Klijn och Skelchers perspektiv. 

3.1 Perspektiv på demokrati 

Alltsedan begreppet demokrati myntades för ca 2500 år sedan har det haft väldigt 

många olika innebörder för människor i olika tider och på olika platser i världen. 

För att diskutera och förklara den demokrati som vi syftar till i vår frågeställning 

tar vi hjälp av statsvetaren Robert Dahl.  

Demokratins språkliga rötter finner vi i demos, folk och kratia, styre, vilket 

därmed ger den direkta översättningen folkstyre. Om än språkligt enkla så innehar 

orden en mångfacetterad och omdiskuterad innebörd. Exempelvis förutsätter ofta 

demokratiförespråkare att demos redan är ett givet faktum men uppfattningen om 

vilka som utgör folket i ett demokratiskt styre är komplicerad och till stor del 

konstruerad. Det gamla Grekland var ingen nationell grekisk demokrati utan 

landet bestod istället av många små politiska enheter i form av självstyrande 

stadsstater inom vilka medborgarna gavs möjlighet till direkt deltagande i och 

inflytande över demokratin. Stadsstaten utgjorde alltså den enda och slutgiltiga 

politiska arenan varefter folket i stadsstaterna Aten eller Korint främst 

identifierade sig som atenare eller korinter. (Dahl, 1989, s. 13, 348).  

  I vår moderna tid har nationalstaten under lång tid dominerat som 

demokratins främsta politiska forum och frågan om demos relateras därför till 

politiska gränser mellan nationalstaterna Sverige och Danmark, Frankrike och 

Tyskland. Denna uppförstoring av den politiska sfären kan dock sägas ha medfört 

att viljan hos stadens demos inte tas tillvara och försvinner i nationalstatens större 

skala.  
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Dahl frågar sig: “har folk på skilda orter i en nationalstat rätt till lokalt 

självstyre? I så fall, vilka människor och i vilka frågor?” (Dahl, 1989, s. 13).  

Citatet ovan fångar till stor del in den diskussion som vi vill belysa om det 

faktum att nationalstaten består av flera politiska nivåer som alla skall ha makt 

och inflytande över den politik som formuleras och implementeras i ett land. 

Demokratin i Sverige, liksom i övriga Norden, är i praktiken strukturerad på så 

sätt att det finns en folklig kontroll med politiskt deltagande och val av 

representanter på såväl nationell som lokal nivå. Således är den kommunala 

självstyrelsen tillsammans med parlamentarismen och det representativa styret 

faktiska instrument för att förverkliga folkstyrelsen (Jerneck, 2001, s. 177). Vi 

fokuserar på hur förhållandet ser ut mellan den lokala politiska nivån i Malmö och 

den nationella politiska nivån i Sverige. Hur identifierar sig Malmös medborgare 

med epiteten Malmöbo, svensk eller rentav europé? Malmöbon kan, liksom 

Sveriges övriga invånare, sägas ingå i demos på flera nivåer inom nationalstaten 

Sverige. Förhållandet emellan dessa demos tar sig också uttryck i hur makten 

fördelas mellan det representativa folkvalda styret och den nationella folkvalda 

riksdagen och regeringen. 

Utöver detta resonemang om folkliga identiteter och den formella politiska 

ordningen så belyser vi också mer ingående hur Dahl menar att kratia, eller 

styrningen, skall utformas för att demokratin också skall få ett demokratiskt 

innehåll. Dahl menar att sökandet efter en demokratidefinition inte är ett fruktbart 

sätt att arbeta med demokratibegreppet. Istället anser han att ett tydligt fokus på 

den demokratiska processen är nyckeln till förståelse av vad demokrati och 

demokratisk styrning faktiskt innebär (Dahl, 1998, s. 37) 

Dahl identifierar fem kriterier för en demokratisk process, vilka samtliga är i 

enlighet med principen om att alla medborgare är politiskt lika: 

- Effektivt deltagande i betydelsen att alla medlemmar måste ha lika    

  möjligheter att uttrycka vad dem anser skall bli det slutgiltiga avgörandet.  

- Lika rösträtt med lika tyngd för samtliga röster. 

- Upplyst förståelse med innebörden att samtliga skall ha lika möjligheter att 

  lära sig om och begrunda alternativa policies och deras konsekvenser, inom en 

  rimlig tidsram. 

- Kontroll över dagordningen. Medlemmarna måste ha odelad rätt till att   

  besluta om hur och vad som skall få komma upp på agendan.  

- Inbegripande av samtliga vuxna som skall ha rätt till alla fyra första    

  kriterierna.  

(Dahl, 1998, s. 37-38). 

Dessa kriterier bör genomsyra uppsättningen regler och principer, eller 

konstitutionen för den statliga sammanslutningen (Dahl, 1998, s. 37).  

Det vi tar med oss från Robert Dahl är dels att frågan om vilket demos som har 

rätt till självstyre kan vara ett lämpligt verktyg för att analysera förhållandet 

mellan lokal och nationell nivå inom den representativa demokratin. Därtill finner 

vi att Dahls kriterier för en demokratisk process, som han menar är det allra 

viktigaste för att förstå demokratins innebörd, kan utgöra en bas mot vilken vi kan 

diskutera demokratiska implikationer av nätverksstyrning. 
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3.2 Nätverksstyrning 

Det välanvända uttrycket nätverksstyrning som de senaste åren kommit att 

dominera offentlig förvaltning på olika nivåer i systemet kräver en definition. 

Några kännetecken för detta nya styrningssätt är decentraliserade, horisontella 

processer där ett flertal olika slags aktörer medverkar (Sundström, 2009, s. 10). 

Dessa aktörer kommer ifrån såväl offentlig och privat sektor som från 

civilsamhället och mellan dem finns ett ömsesidigt beroende då de samverkar i 

nätverket, men inte nödvändigtvis på lika villkor (Klijn – Skelcher, 2007, s. 587). 

Behovet av att involvera fler aktörer i policyprocesser har kommit som en naturlig 

följd av att den politiska styrningen kommit bli allt mer beroende av aktörer som 

ursprungligen stod utanför hierarkin (Jerneck, 2001, s. 92). Fördelarna med 

nätverksstyrning är dess ökade möjlighet till flexibilitet och som en följd av det, 

ökad effektivitet i förvaltningen. Detta tar sig uttryck genom exempelvis ökad 

mål- och resultatstyrning, en mjukare styrningsform ibland kallad soft law. Dessa 

organisationsmetoder har överförts från privat till offentlig sektor och tillhör 

familjen av moderniseringsidéer som brukar benämnas New Public Management 

(Røvik, 2008, s. 27). Också det faktum att fler aktörer kan involveras i såväl 

policyutformning som implementering kännetecknar nätverksstyrningen som kan 

få demokratiska brister i fall kopplingen till de statliga institutionerna blir svag 

(Klijn – Skelcher, 2007, s. 587-588).  

 

Sørensen & Torfing definierar ett nätverk som  

1. en relativt stabil utformning av autonoma men ömsesidigt beroende aktörer 

  som  

2. interagerar genom förhandling som  

3. äger rum inom ett reglerat, påhittat ramverk som  

4. är självreglerande men vars ramar har utformats av externa aktörer.    

  nätverkets syfte är till slut  

5. att främja offentlig verksamhet. (Sørensen – Torfing, 2007, s. 9).  

 

Denna definition passar väl in på den typ av europeiska stadsnätverk vi 

undersöker och kan lätt kopplas till de teorier denna uppsats vilar på. Eurocities-

forum består av olika länders representationer som är relativt autonoma men ändå 

ömsesidigt beroende i nätverket när det gäller ansökan av strukturfondspengar 

eller partnersök. Det är den politiska nivån i varje land som sätter ramarna för om 

och hur städer ska delta. Då politiker oftast inte deltar i förhandlingar (P2, 2012, 

intervju: P3, 2012, intervju) kan dessa ses som externa aktörer som sätter ramarna 

för ett självreglerande nätverk. Även det faktum att denna verksamhet bedrivs av 

stadskommuner och därmed främjar offentlig verksamhet innebär att Eurocities 

stämmer in på nätverksdefinition vi utgår ifrån.  
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3.3 Två perspektiv på nätverksstyrning 

Det är främst ifrån publikationer av Kljin och Skelcher vi har fått inspiration till 

vår frågeställning. Författarna diskuterar i artikeln Democracy and governance-

networks: compatible or not? relationen mellan representativ demokrati och 

nätverksstyrning utifrån fyra olika perspektiv, varav vi anser de två första 

perspektiven vara relevanta att applicera på Eurocities-nätverket. 

Det första perspektivet är det oförenliga perspektivet som visar hur ett 

representativt demokratiskt system blir oförenligt med nätverksstyrning. När 

andra nivåer i det politiska systemet såsom subnationell och överstatlig nivå blir 

starkare utmanas statens hegemoniska ställning. I detta perspektiv utgår man ifrån 

en nationell syn på demos enligt Dahls terminologi. Den nationella 

demokratinivån ska ej utmanas av andra nivåer i det representativa systemet.  

Aktörer från olika håll träder in i systemet som inte har valts demokratiskt av 

ett röstande folk som kan kräva ansvar från dem (Klijn – Skelcher, 2007, s. 590, 

593). Ansvarsutkrävande försvåras i och med att det är svårt att avgränsa vilken 

aktör som åstadkommit vad samt vad varje enskild aktörs handlingar fått för 

effekter (Pierre – Sundström, 2009, s. 17). Nätverksstyrning innebär enligt detta 

perspektiv bristande legitimitet hos de styrande i nätverken. Representativ 

demokrati i kombination med nätverksstyrning utmanar ansvarsutkrävandet och 

underminerar politikernas auktoritet som beslutsfattare (Klijn – Skelcher, 2007, s. 

591-592).  

Det andra perspektivet är det kompletterande perspektivet. Enligt detta 

perspektiv kan problemet med legitimitet i nätverksstyrning kringgås genom att 

involvera fler aktörer i politiska processer såsom representanter från 

civilsamhället eller näringslivet. Denna typ av styrning garanterar deltagande på 

olika nivåer av styrningsprocessen; såväl skapandet av agendor som 

implementeringsprocesser kan influeras av nya aktörer (Klijn – Skelcher, 2007, s. 

594-596). Staten bör medverka till att skapa arenor för politiska diskussioner där 

olika slags aktörer kan involveras för att deliberationen ska fungera i praktiken. 

Detta kan enligt Pierre & Sundström komplettera den representativa demokratin 

om de folkvalda politikernas bildande av beslutsarenor blir ett uttryck för deras 

viljor (Pierre – Sundström, 2009, s. 18).   

Detta perspektiv skiljer på low politics och high politics; den styrning som sker 

i nätverken är av annan natur än den högre upp i hierarkin. Dessa frågors karaktär 

är snarare administrativa än politiska, varför det blir irrelevant att diskutera 

demokratiska brister i systemet (Klijn – Skelcher, 2007, s. 596).  

Det kompletterande perspektivet kan sägas, till skillnad från det oförenliga 

perspektivet, se en stor vinst i att governance-nätverken flyttar makten närmare 

folket till den lokala politiska nivån. Detta implicerar identifiering av flera olika 

nivåer av Dahls demos, eller folkliga identiteter, och därmed också frågan om 

förändrad maktfördelning mellan lokal och nationell nivå. Ett ökat antal aktörer 

ifrån olika nivåer i den representativa demokratin ökar beslutens legitimitet. 
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3.4 Meta-governance och demokratisk förankring 

För att få svar på vilket av Klijn & Skelchers två perspektiv som bäst förklarar 

Malmö stads medverkan i Eurocities kommer vi undersöka hur möjligheterna till 

ansvarsutkrävande ser ut, detta genom att undersöka hur demokratiskt förankrat 

arbetet i Eurocities-forumen är. Genom att utgå ifrån kriterier för demokratisk 

förankring formulerar vi intervjufrågor och skapar oss en uppfattning om 

möjligheterna till ansvarsutkrävande. 

Sørensen och Torfing har bedrivit omfattande forskning med fokus på 

demokratisk förankring inom nätverk. De har bland annat utvecklat en modell 

med vissa kriterier för vad som kännetecknar ett nätverk som är demokratiskt 

förankrat. I denna modell presenteras fyra kriterier som vi använder oss av som 

utgångspunkt i insamlingen av material och formulerandet av intervjufrågor. 

Enligt Sørensen och Torfing är ett nätverk demokratiskt förankrat då: 

- det övervakas av folkvalda politiker som har möjlighet att påverka de   

  politiska processerna som pågår inom det 

- handlingar av deltagande aktörer ifrån näringslivet eller civilsamhället kritiskt 

  granskas av dessa representanters moderorganisationer 

- det står ansvarigt för handlingar som påverkar medborgare genom att dessa 

  ska ha möjlighet att få insyn i och granska hur nätverket behandlat olika   

  politiska frågor 

- det etablerar demokratiska normer för att garantera ett inkluderande av   

  relevanta aktörer samt rättvisa procedurer (Sørensen – Torfing, 2009, s. 244). 

Som följd av en ny styrningstrend där nätverksstrukturen blir allt vanligare får den 

demokratiska förankringen hos beslutande aktörer till viss del ersätta de kriterier 

för demokratiska processer Dahl ställer upp. En effektiv styrning tillåter inte 

möjlighet åt alla att uttrycka sig om slutliga avgöranden eller att alla ska ha 

tillgång till agendan. Istället får medborgare lita på att deras representanter i 

nätverken för fram deras synpunkter. Därav utgår vi ifrån kriterierna för 

demokratisk förankring för att indirekt undersöka hur demokratiska processerna i 

nätverken är.  

Genom utgångspunkt i denna teori kan vi undersöka hur pass demokratiskt 

förankrade de beslut som tas i olika Eurocities-forum är hos Malmö stad. I de 

frågor vi formulerar ställer vi frågor som rör transparens, kommunikation mellan 

politiker och tjänstemän och externa aktörers medverkan och roll i nätverket. 

Detta blir ett sätt att operationalisera dessa kriterier.  

En annan metod för att möta problemet med bristande demokratisk förankring i 

nätverk är genom meta-governance – att låta politikerna kontrollera nätverkets 

utformning. Sørensen och Torfing presenterar olika verktyg politiker kan använda 

för att styra nätverk och delar in dessa verktyg i två kategorier: hands-on och 

hands-off (Sørensen – Torfing, 2009, s. 246-247). Med hands-on menas att styra 

på ett mer interventionistiskt sätt än hands-off. Under kategorin hands-on kan 

deltagande i och utformande av nätverk insorteras. Institutionellt utformande av 

nätverk – att till exempel påverka aktörers identitet på ett diskursivt plan genom 

storytelling eller utforma incitament för att främja ett visst beteende – insorteras i 
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sin tur in under hands-off, att styra nätverket från avstånd (Sørensen – Torfing, 

2009, s. 246-247, Sørensen – Torfing, 2007, s. 170, 173, 180). Även målstyrning 

är ett verktyg som indelas under denna kategori (Sørensen – Torfing, 2009, s. 246-

247). En skillnad mellan hands-on och hands-off är synen på aktörerna – de som 

använder sig av hands-on tenderar att misstro nätverkens självreglerande förmåga 

då man antar att aktörernas olika egenintressen kommer i konflikt. Enligt hands-

off-perspektivet ses självreglerande nätverk tvärtom oftast som väldigt effektiva 

(Sørensen – Torfing, 2007, s. 180). Även dessa styrningsverktyg är vägledande 

för oss vid intervjuerna då de är bra exempel på hur demokratisk förankring kan ta 

sig uttryck i praktiken. Vi operationaliserar detta genom att ställa frågor till 

intervjupersonerna om vem som utformar Malmö stads representation, i vilken 

omfattning politiker deltagit i nätverket samt om dessa har en tydlig ledarroll, se 

bilaga 2.  

 

 

3.5 Analysverktyg 

För att analysera och kategorisera våra intervjupersoners svar konstruerar vi ett 

analysschema utifrån det oförenliga och kompletterande perspektivet. Med de två 

perspektiven skapar vi två kolumner med hypotetiska svar på våra intervjufrågor. 

Som tidigare nämnt är vår ambition att diskutera Klijn och Skelchers perspektiv i 

två aspekter: dels genom analys av Eurocities-nätverkets demokratiska förankring 

hos styrande i Malmö och dels hur Malmö stads Eurocities-medverkan förhåller 

sig i relation till den svenska nationella nivån. 

Den första aspekten operationaliseras med hjälp av Sørensen och Torfings ovan 

presenterade kriterier för demokratisk förankring och meta-governance. Se fråga 

1-8 för politiker respektive 1-5 för tjänstemän i bilaga 2. Den andra aspekten 

operationaliseras framförallt med Robert Dahls diskussion om demos och rätten 

till självstyre för lokala nivåer inom ett land. Se sista frågan för politiker 

respektive tjänstemän i bilaga 2.  

Genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och försöka tolka under 

vilken kategoris hypotetiska svar den intervjuades svar bäst passar genomför vi 

analysen och drar våra slutsatser.  
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4  Analys 

Våra två aspekter av Klijn och Skelchers perspektiv präglar också strukturen på 

detta avsnitt. Analysen av materialet är därför indelad i styckena demokratisk 

förankring respektive utökad makt för de styrande i Malmö. 

4.1 Demokratisk förankring 

En av våra utgångspunkter för att undersöka huruvida denna nätverksmedverkan 

kompletterar demokratin är som tidigare nämnt att analysera hur pass 

demokratiskt förankrade de beslut som tas inom det är. Nedan presenteras 

resultaten från de intervjufrågor vi ställt med anknytning till demokratisk 

förankring och därmed möjlighet till ansvarsutkrävande. 

4.1.1 Kommunikation mellan tjänstemän och politiker 

Den uppfattning vi får efter att ha sammanställt intervjusvaren är att om 

kommunikationen mellan tjänstemän och politikern sker direkt eller indirekt är 

avhängigt av om politikern själv aktivt deltar i Eurocities-forumet. Aktivt 

deltagande från politikernas sida är vanligast förekommande när Malmö innehar 

ordförandeskapet i ett forum eller i en arbetsgrupp. När politiker deltar arbetar 

denne oftast nära de tjänstemän som sitter med i representationen och genom god 

kommunikation har politikern goda möjligheter  att förankra synpunkter hos 

tjänstemännen: 

 

 “Dels så kanske det var så lätt att jobba med Agneta och det var inga problem och med 

 våra möten blev vi väldigt samspelta så jag visste liksom vi visste vilket håll vi  

 skulle”. T6 

 

När politikerna däremot inte deltar går kommunikationen via avdelningschefen. 

Oftast får generella riktlinjer och mål fungera som demokratisk förankring och 

tjänstemannen får stor självständighet i sitt arbete och kan till och med initiera 

förslag själv, så länge frågor av mer politisk karaktär godkänns av politikern: 

 

 “Allting som är politiskt i det här nätverket eller andra saker i Bryssel måste ju politiskt 

förankras i Malmö” T4 

“Det är lite grann också min bedömning om jag tycker att det här är en fråga som kan 

vara politiskt känslig, eller liksom då kollar jag extra, liksom kan vi säga det här?” T3 
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Att tjänstemän ges möjlighet att agera självständigt i vissa frågor kan förklaras av 

frågors olika karaktär och en åtskillnad kan göras mellan high och low politics 

som det beskrivs i det kompletterande perspektivet. Så länge frågor av lägre 

dignitet med en mer administrativ karaktär behandlas av tjänstemän utan någon 

precis politisk inblandning behöver det inte vara ett demokratiskt problem. 

Tvärtom kan ministerstyre riskeras i en situation med direkt styrning ifrån 

politikernas sida:  

 

“Det är tänkt så liksom att själva politikerkommunikationen ska funka liksom genom 

avdelningschefen. Det är väl så att man försöker undvika någon form av ministerstyre.“ 

T5 

 

Delegering och målstyrning är som tidigare nämnts till för ökad flexibilitet och 

effektivitet i styrning och kan motiveras demokratiskt dels genom möjligheten till 

god output av demokratiska beslut men även av argumentet gällande 

ministerstyre. 

   Intrycket vi får är att politikerna enligt Sørensen & Torfings kriterier för 

demokratisk förankring verkar ha goda möjligheter att övervaka de politiska 

processer som pågår i nätverket. Detta genom god kommunikation samt 

medverkan i nätverk, men ofta också genom målstyrning. Det verkar snarare vara 

hur mycket tid politikerna vill lägga på att övervaka och bedöma tjänstemännens 

initiativ som bestämmer graden av demokratisk förankring än systemet i sig. 

4.1.2 Aktörer och deras roll 

Representationen från Malmö i Eurocities ser olika ut i olika forum och 

arbetsgrupper. Social Affairs Forums arbetsgrupp Education utmärker sig genom 

sin ambition att ta med ett stort antal yrkesverksamma samt forskare och rektorer i 

sin representation. Environmental Forum har senaste tiden haft lokala företag med 

sig. I arbetsgruppen Integration and Migration i Social Affairs Forum samt i 

Mobility Forum har representationen varit betydligt mindre och endast bestått av 

tjänstemän.  

  Dessa inbjudna aktörer beskrivs av intervjupersonerna ha tillfört kunskap i 

Eurocities-arbetet: 

 

“När man pratar kvalité, förskola så tyckte vi att det var alldeles nödvändigt att vi hade 

förskollärare med i gruppen. När vi pratade om dropout så vill vi ha nån som har 

erfarenhet alltså när vi hade att jobba med IV-elever.” T2 

 

Vårt intryck är att externa aktörer snarare fått spela en rådgivande roll i nätverket 

än att de fått möjlighet att representera ett särintresse och att arbetets 

demokratiska legitimitet därmed kan ifrågasättas. Sørensen & Torfings krav på att 

aktörer i nätverket är relevanta verkar uppfyllas, särskilt i och med att 

representanterna inte verkar ha permanenta platser: 
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 “Vi brukar ha samma folk men eftersom frågorna varierar så behöver personerna spegla 

frågorna, så innan har det varit fokus t ex på vuxenutbildning men det har vi inte längre så 

nu är en representant av naturliga skäl inte med längre”. T6 

 

De externa aktörernas möjligheter till att ge goda implementeringsförslag bidrar 

till goda och demokratiska beslutsprocesser enligt det kompletterande 

perspektivet. Samma slutsats kommer Niederhafner & Heinelt fram till i sin 

tidigare forskning, då de pekar på betydelsen av stadsrepresentanters kunskap och 

erfarenheter i EU-institutionernas arbete. 

4.1.3 Meta-governance: politikers inflytande över nätverken 

Om en politiker väljer att interventionistiskt styra nätverken genom att i stor 

utsträckning delta i dem och ta en ledande roll i sammankomster eller inte verkar 

vara relaterat till om Malmö har ordförandeskapet i ett forum eller i en 

arbetsgrupp. De tre politiker vi intervjuat verkar under ordförandeskap främst ha 

använt sig av hands-on-verktyg, då de deltagit aktivt i Eurocities-arbetet och till 

viss del uttryckt önskan om hur nätverket ska utformas: 

 

“... för vi sa då att under vårt ordförandeskap så vill vi att ni har yrkesföreträdare med när 

vi har våra stora nätverksträffar […] för mig är det väldigt naturligt att jobba på det viset, 

det är alldeles för mycket tjänstemanna- och politikerstyre på EU-nivå överhuvudtaget“ 

P2 

 

Oftast tas dock beslut om utformningen av Malmö stads Eurocities-

representationer av avdelningschefer och tjänstemän, speciellt i det vardagliga 

arbetet. Flera av de intervjuade tjänstemännen anser detta beslut ligga på 

tjänstemannanivå, medan beslutet att Malmö ska delta i Eurocities är ett politiskt 

beslut. Målstyrning är det viktigaste medlet för politikerna att påverka nätverkets 

arbete, ett hands-off-verktyg som politikerna kan använda för att styra aktörer i 

nätverk ifrån avstånd. När politiker inte deltar blir detta ett naturligt sätt för 

politiker att övergripande styra nätverkets verksamhet. Politikerna i Malmö 

använder sig alltså av meta-governance för att demokratiskt förankra arbetet i 

Eurocities både på mer och mindre interventionistiska sätt. Huruvida hands-off 

eller hands-on-verktyg är mest demokratiska är ett ställningstagande vi inte 

kommer göra, endast förekomsten av meta-governance ser vi som en indikator på 

politisk förankring i praktiken. 

4.1.4 Transparens och dokumentation 

De krav som ställs på genomskinlighet för möjlighet till ansvarsutkrävande i 

nätverket verkar enligt alla intervjupersoner uppfyllas, åtminstone ifrån Sveriges 

sida. Det finns goda möjligheter att ta del av protokoll och andra Eurocities-
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dokument om man kontaktar den ansvariga förvaltningen. Även tjänstemännens 

mailkonversationer klassas som offentligt material och ska finnas tillgängligt för 

allmänheten om informationen önskas. Information om Eurocities arbete skulle 

kunna finnas mer lättillgänglig på exempelvis Malmö stads hemsida. Att man inte 

publicerar dokument och sprider information regelbundet beror främst på en 

extremt liten efterfrågan på materialet. Eurocities-dokument som inte är 

tillgängliga i Sverige kan vara svåra att få tag i på grund av bristande 

offentlighetsprinciper i andra europeiska länder: 

 

“Eller ja sen är ju alltid andra typer av problem, ett är då att Europa inte har samma 

offentlighetsprincip som Sverige, så finns källmaterialet i Sverige så finns det ju att få tag 

på. Eurocities, jag vet inte, men de har ingen skyldighet att lämna ut material, helt 

automatiskt.” P1 

 

Detta är ett demokratiskt problem för Eurocities-arbetet även om Malmö har goda 

ambitioner när det gäller transparens. Ett problem är också den hos allmänheten 

bristfälliga kunskapen om Eurocities och det faktum att Malmös deltagande däri 

inte är vida känt vilket drar ner incitamenten till utkrävandet av ansvar ifrån de 

deltagande. Politikerna verkar dock ha en vilja att i större utsträckning sprida 

denna kunskap till Malmöborna. 

  Vad gäller uppföljning av Eurocities forummöten och arbetet i nätverket 

förekommer ingen mer specifik formell uppföljning än en årlig sammanställning 

av Malmös internationella arbete som skrivs av Ola Nord, Malmö stads 

representant i Bryssel. Denna publiceras varje år på malmo.se. 

   Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att Malmö stads aktörer gör det de kan för 

att göra arbetet i Eurocities så transparent det går. Att denna ambition inte delas 

av andra länders aktörer eller att allmänheten inte efterfrågar informationen står 

utanför deras makt. Detta faktum är ytterligare en indikator på att nätverksarbetet 

verkar uppfylla kriterierna på demokratisk förankring. 

4.1.5 Sammanfattning 

Det samlade intryck vi får av den demokratiska förankringen av arbetet i 

Eurocities-nätverken är att den fungerar relativt bra och uppfyller Sørensen & 

Torfings kriterier så gott som fullständigt. Kommunikationen mellan tjänstemän 

och politiker är oftast indirekt, men det är motiverat och kommunikationen fyller 

sitt syfte att ge politikerna möjlighet att påverka de politiska processerna utan en 

direkt kommunikation. De aktörer som deltar i nätverket är relevanta då de kan 

bidra med kunskap och erfarenhet i utformandet av implementeringsförslag vilket 

även skänker dessa aktörer legitimitet att delta i beslutsprocesser utan att vara 

folkvalda. Meta-governance-verktyg som målstyrning och deltagande i nätverket 

används av politiker för att kontrollera nätverkets utformning. Från Malmös sida 

finns goda möjligheter till transparens i Eurocities-arbetet även om all information 

inte är publicerad på internet och handlingar som inte finns i Sverige är 

svårtillgängliga. 
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    Vår sammanvägda bild är att en god demokratisk förankring sker hos Malmö 

stad för vad som beslutas i Eurocities-forumen. Detta innebär att möjligheter finns 

till ansvarsutkrävande från aktörer som tar beslut i frågor av politisk karaktär. Vad 

gäller andra aktörer är deras utrymme endast begränsat till frågor med en mer 

administrativ karaktär vilket inte hotar den representativa demokratimodellen. 

 

4.2 Utökad makt för de styrande i Malmö 

4.2.1 Utökat lokalt inflytande 

Överlag så är respondenterna mycket positivt inställda till hur Malmö stads 

Eurocities-arbete sammantaget förhåller sig till den svenska flernivådemokratin. 

De menar att Eurocities hjälper till att flytta upp städernas och Malmös perspektiv 

på den Europeiska kommissionens och därigenom också den svenska nationella 

nivåns bord. Flertalet av de intervjuade beskriver situationer då regeringens 

förankring med de svenska städerna i sammanställningen av nationella dokument 

har varit bristfällig men där Eurocities verkat för att detta informationsglapp 

minskar:  

“Det finns ju vissa saker som Stockholm egentligen ska ha en dialog med och så va, och 

då är det så att Eurocities sitter på de här papprena och säger hallå, hej, har ni haft någon 

talan här? [...] Så det kommer ju fram att kommunerna inte egentligen fått säga det som 

det är tänkt att man ska kunna säga, på det sättet händer det ju saker och det tycker jag är 

strålande” T1 

“... för oss är det inte tillräckligt att Socialdepartementet sätter samman nationell statistik 

och liksom skickar iväg ett nationellt genomsnitt till Bryssel som säger såhär ser det ut i 

Sverige för såhär ser det inte ut i Sverige” P1 

 

När nationella sammanställningar skickas till Bryssel, så kan alltså Eurocities se 

till att den lokala nivån faktiskt har fått säga sitt om vad dessa bör innehålla. Ofta 

återkommande bland intervjusvaren är vikten av att det urbana perspektivet, med 

hjälp av Eurocities, flyttas upp och ges möjlighet att få inflytande över politiken: 

 

“...men vi som stad blir ju väldigt sällan tillfrågade av regeringen [...]och där fyller ju 

Eurocities den funktionen att stärka städernas betydelse, många gånger så tappar man det 

urbana perspektivet när man bara planerar nationellt [...] men det är i städerna saker och 

ting händer [...] det märker man ju också på målsättningarna i det här Covenants of 

Mayors som Malmö är med i, det är ju ställt mycket högre än de nationella målen” T2 

 

Ovan citerad pekar alltså på hur det urbana perspektivet ofta tappas bort i 

formulerandet av nationell politik. Med hjälp av Eurocities kan städerna faktiskt 
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på egen hand förhandla med kommissionen och klargöra sina förutsättningar. 

Respondenten tar upp Covenants of Mayors som Malmö deltar i, en 

sammanslutning som Eurocities är med och förvaltar. Genom Covenants of 

Mayors har borgmästare i Europa åtagit sig en målsättning om hållbar lokal 

energi, som är långt mer ambitiös än de nationella nivåernas. Ovan citerad menar, 

tillsammans med flertalet intervjupersoner, att detta tydliggör att städer har andra 

förutsättningar att genomföra reformatorisk politik, i det här fallet klimatpolitik, 

än den nationella nivån har. De utökade möjligheterna till genomförandet av 

politik som Malmö ges genom Eurocities utvecklas mer i avsnittet om Möjligheter 

för Malmö att bedriva stadspolitik. Uppmärksammandet av Malmös lokala 

perspektiv omnämns också av flera som en positiv motvikt till makten hos den 

nationella nivån: 

“Jag tycker det är skitbra, jag tycker man ska utmana hierarkin faktiskt” T3 

“Stockholm, Malmö, Göteborg är med och då kan vi gå ihop alltså så, och skriva på ett 

gemensamt papper istället för att skicka in tre olika papper så kan vi göra det tillsammans 

som också någonstans ju blir en maktfaktor gentemot riksdag regering” T1 

Just frågan om huruvida lobbying mot EU i sin tur påverkar den svenska 

regeringen råder det dock inte total samstämmighet om bland de intervjuade. 

Vissa menar att beslutskedjan är alldeles för lång och byråkratisk för att kunna ge 

resultat men majoriteten anser ändå att det går att påverka. 

  Eurocities-arbetet sätter alltså det urbana, malmöitiska perspektivet på agendan 

hos både EU och den nationella nivån vilket kan kopplas samman med Klijn och 

Skelchers kompletterande perspektiv. Detta i avseendet att fler aktörer får mer 

inflytande över den nationella politiken och att makten flyttas närmare folket. 

4.2.2 Möjligheter att bedriva stadspolitik 

Utöver det mer abstrakta inflytandet över europeisk och nationell politik som 

intervjupersonerna ger uttryck för så beskriver många av dem hur Malmö stad 

genom Eurocities också får en större möjlighet att självständigt genomföra sina 

politiska ambitioner: 

 

“Det kompletterar Malmös kunskap om möjligheterna att bedriva en stadspolitik om det 

finns något som heter stadspolitik” P1 

 

“Vi har mycket lättare att nå målen som våra medborgare vill ha” P3 

 

Båda ovan citerade politiker menar alltså att den politik som Malmös invånare har 

röstat för i större mån faktiskt kan verkställas när Malmö bistås av Eurocities. 

Återigen ser vi här att Eurocities-arbetet kan länkas till det kompletterande 

perspektivet genom att makten flyttas närmare medborgarna och inte behöver 

begränsas av en nationell politik. Möjligheterna till att bedriva stadspolitik 
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beskrivs i många fall handla om att nå kunskap om hur Malmö kan få tillgång till 

ekonomiska medel, som EU:s strukturfonder: 

 

”… och nu inför nästa programperiod 2014-2020 då har vi bedrivit lobbying på olika sätt 

för att tala för svensk och europeisk politik att strukturfonderna är jätteviktiga för en stad 

som Malmö [...] Eurocities är ju som sagt ett verktyg och det är ett jättebra verktyg [...] de 

sprider ju information på olika sätt som underlättar vårt arbete, mitt och kollegorna, 

liksom att hålla koll på allting som händer i Bryssel” T4 

 

Eurocities ses alltså som en stor tillgång för Malmö stad i det att 

lobbyorganisationen sprider information om hur Malmö kan söka 

strukturfondspengar och även få tillgång till annan relevant information om vad 

som är på gång i Bryssel som Malmö kan ha nytta av. 

 Flertalet intervjupersoner pekar på att Malmö, med hjälp av Eurocities, har 

möjlighet att få utökade ekonomiska resurser för att genomföra sin politik. Vissa 

menar att också den lobbying som Eurocities bedriver för städerna snabbar på 

processen till att genomföra ett beslut än om Malmö istället själva lobbar mot 

Sveriges regering: 

 

“Det är en rätt lång process här i Sverige såhär men i Eurocities har de en mycket kortare 

väg, mycket kortare, snabbare behandling, så jag känner att vi kan påverka mycket, 

mycket mer, nå målen snabbare genom att använda Eurocities på rätt sätt […] då kan vi 

ändå trycka på i kommissionen så man får den vägen in, så då har vi ändå möjligheter” P3 

 

Ovan citerad menar alltså att Malmös medverkan i Eurocities möjliggör och 

effektiviserar genomförandet av politiska förandringar i Malmö stad, jämfört med 

om Malmö själv lobbar mot den svenska nationella nivån. Liksom i avsnittet om 

lokalt inflytande i den representativa flernivådemokratin indikerar 

respondenternas svar att Eurocities-arbetet är förenligt med, eller kompletterande 

till den svenska nationella demokratin i det att Malmö får större kunskap om hur 

dem kan få utökade ekonomiska resurser. Därutöver beskrivs också att de i viss 

mån kan påverka andra typer av EU-beslut eller direktiv som har positiv effekt på 

Malmö stads arbete. 

 

4.2.3 Olika politisk färg i regering och kommunstyrelse 

I beskrivningen av hur Malmö genom Eurocities får större möjlighet att bedriva 

stadspolitik så poängterar flertalet av de svarande att den politiska majoriteten i 

regeringen är en annan än den i Malmö. Politiken som den styrande regeringens 

borgerliga majoritet för beskrivs prioritera en rad frågor annorlunda än vad den 

styrande majoriteten i Malmö stad. De stora skillnaderna som intervjupersonerna 

framhåller koncentreras framförallt till miljöområdet: 
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“Man ser mer till individens fördel till att ha en bil och individens rätt att köra bil, det är 

en viktigare fråga för det borgerliga blocket och ur det följer jättemycket 

ställningstaganden” T2 

 

“men när borgarna tagit över satsar de ännu mindre på miljön, vi hade vissa program, 

LIP-pengar eller olika projekt man kan söka till och dem gick under ett visst antal år, 

vissa slutade 2012 men vissa slutade redan innan och då finns det inte mycket vägar man 

kan gå” P3 

 

Den borgerliga regeringen anses ha en annan syn på miljöfrågor vilket tar sig 

faktiska uttryck i indragning av pengar för miljöprojekt som tidigare har gått att 

söka för Malmö stad. De visioner som Malmö stads socialdemokratiska politiker 

har visar sig dock kunna förverkligas med hjälp av Eurocities: 

  

“...men nu i Eurocities så ser vi då att det finns EU-pengar att söka, man kan inte söka för 

Eurocities men de kan ju uppmana en att söka via EU och då kan man få mycket bidrag 

till just hjälp för sina miljömål...” P3 

 

“...vi är också en av de städer som är väldigt aktiva och plockar hem ganska mycket 

pengar, inte minst på miljöområdet de senaste åren ” P1 

 

Vi ser alltså att Malmös politiska ambitioner på bland annat miljöområdet kan 

sägas begränsas av den borgerliga regeringens prioritering i miljöfrågorna. Det 

bortfall av ekonomiskt stöd från svenska regeringen kan Malmö istället erhålla 

med hjälp av Eurocities som sprider information om ansökningsprocesser och 

utgör en plattform för dessa. Liksom föregående avsnitt kan även detta kopplas till 

det kompletterande perspektivet. Med hjälp av Eurocities kan det 

socialdemokratiska majoritetsstyret i större utsträckning manifesteras. 

4.2.4 Sammanfattning  

Malmös Eurocities-arbete kan även i den större nationella kontexten ses som 

kompletterande till demokratin, enligt Klijn och Skelchers terminologi. Såväl 

politiker som tjänstemän beskriver att Malmös medborgare får större möjlighet att 

förverkliga sina politiska ambitioner, genom stadens medverkan i Eurocities. 

Lobby-organisationen ser bland annat till att den svenska nationella politiken som 

förs fram i Bryssel också speglar situationen i Malmö och att det urbana 

perspektiver uppmärksammas på europeisk och därigenom nationell nivå. Fler 

aktörer, från lokala nivåer som Malmö, får således mer inflytande över politiken 

och makten flyttas därmed närmare folket.  

Eurocities ger också Malmö fler möjligheter att i större utsträckning genomföra 

sin politik utan att försöka påverka den nationella nivån. Genom Eurocities får 

Malmö information om hur de kan söka bidrag från EUs strukturfonder med vilka 

de kan realisera sina ambitioner, exempelvis på miljöområdet. Detta arbete 
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beskrivs också gå mycket snabbare och effektivare än om Malmö enbart skulle 

lobba mot den svenska regeringen med samma ärende.  

Just ifråga om miljöarbete så understryks att regeringen för en annan politik än 

den Malmö stads förtroendevalda vill föra. Den borgerliga majoritetens 

nedskärningar av olika miljöfonder som städerna tidigare kunnat ansöka bidrag ur 

har begränsats av borgerliga majoriteten. Det anses därför ännu viktigare att det 

socialdemokratiska styret i Malmö, med hjälp av Eurocities, får göra sin röst hörd.  
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5  Avslutande diskussion 

Som Magnus Jerneck beskriver i antologin ”From town to town – Local 

Authorities” så har Malmö tagit en allt större plats i det europeiska samarbetet. 

Detta med ett stort engagemang i europeiskt nätverksarbete vilket innebär man 

förstått betydelsen av att agera kollektivt (Jerneck, 1998, s. 86). 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om Malmö stads medverkan i 

Eurocities kan sägas vara kompletterande till demokratin eller inte. Vi behandlar 

frågan utifrån dels demokratisk förankring mellan det arbete som sker i nätverket 

och Malmö stad och dels utifrån hur Eurocities-arbetet kan betraktas i relation till 

den svenska demokratin i sin helhet. Bland våra intervjupersoner råder i stora drag 

samstämmighet om att Malmös medverkan ur båda aspekterna är kompletterande 

till demokratin, med några avvikande meningar. I följande avsnitt redogör vi för 

grunden för våra slutsatser samt vidare reflektioner kring resultaten. 

 

5.1 Slutsatser utifrån frågeställningen 

Efter att ha sammanställt vårt intervjumaterial drar vi slutsatsen att Malmös 

medverkan i Eurocities enligt våra definitioner och kriterier kompletterar 

demokratin. Sørensen & Torfings kriterier för demokratisk förankring uppfylls så 

gott som fullständigt: kommunikation mellan tjänstemän och politiker fungerar 

väl, endast relevanta aktörer deltar, politikerna använder sig av meta-governance-

verktyg och nätverket präglas av god transparens. Detta innebär att denna 

nätverksstyrning inte utgör ett hot emot en representativ demokratimodell utan att 

ansvarsutkrävande är möjligt och att det finns legitimitet i styrningen trots att 

förhandlingar förflyttas till nya arenor med nya aktörer. 

Genom Eurocities-arbetet ges Malmö stad större möjligheter att få inflytande 

på den europeiska och därmed den nationella politiken. Lobbyorganisationen 

minskar det informationsglapp som ibland existerar mellan hur den svenska 

nationella politiken i Bryssel presenteras och hur den faktiskt ser ut på lokal nivå i 

städer som Malmö. Det råder dock viss tvetydighet om europeisk och därmed 

indirekt svensk nationell politik kan påverkas genom Eurocities men det är 

fastställt att Malmös medverkan ger staden utökade ekonomiska medel med vilka 

de snabbare och effektivare kan realisera sina politiska mål. Slutligen poängterar 

flertalet intervjupersoner att den politiska färgen skiljer sig mellan regering och 

Malmös kommunstyrelse varför Eurocities-arbetet blir ett ännu tydligare 

komplement till demokratin. 
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5.2 Avslutande reflektioner 

Utöver det utökade inflytandet över politik och samarbete kring styrning så ger 

Eurocities-projektet, i ett större perspektiv, synergieffekter på en rad andra 

områden. Nätverket är i hög grad ett europeiskt integrationsprojekt i vilket 

tjänstemän och folkvalda politiker utbyter erfarenheter inom såväl utbildning, 

hemlöshet, integration som transport och kultur. Mötena med motsvarande 

europeiska kollegor beskrivs ge stora vinster i form av personliga kontakter och 

möjliga samarbeten. Dessa innebär även kulturella behållningar där aktörerna får 

större insikt om varandras arbeten och förutsättningar för dessa. Denna förståelse 

är viktig inte minst i tider av ekonomisk och politisk kris på den europeiska 

kontinenten.  

Hur kan maktfördelningen mellan lokal, nationell och överstatlig europeisk 

nivå då komma att se ut i den tid som ligger framför oss? Enstaka intervjupersoner 

tycker sig se en tendens emot att makten i framtiden kommer ligga hos regional 

eller lokal och överstatlig nivå medan de nationella nivåerna kommer få allt 

mindre inflytande. Denna utsago är högst spekulativ men vi tror oss redan idag 

kunna skönja hur aktörer från den lokala nivån i andra länder kan vara mer 

relevanta deltagare i vissa politiska förhandlingar än de traditionellt involverade 

från den nationella nivån. 

I takt med att den lokala och regionala nivån blir mer inflytelserik kvarstår 

problemet med det rådande svaga intresset för kommunalpolitik. Åtminstone i 

Sverige ligger val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag på samma 

valdag vilket ofta gör att de lokala valkampanjerna hamnar i skuggan av den 

nationella. Detta trots att, som den här undersökningen i viss mån visat, den lokala 

nivån exempelvis har godare förutsättningar att energieffektivisera och reducera 

utsläpp vilket minskar miljöpåverkan.  

Det svaga intresset från allmänheten vad gäller lokalpolitik kan också innebära 

att få utkräver ansvar när den genomförda politiken inte överensstämmer med den 

politikerna gått till val på. Det är således viktigt att ta del av demokratin på 

samtliga nivåer och se vilka möjligheter vi tillsammans har att uppnå högre syften 

än de egna.  

Vi ser att den komplexa flernivåstyrningen av lokal, regional, nationell och 

europeisk nivå som vi befinner oss i kan ge oss stora möjligheter att förändra och 

förbättra men att vi också bör vara fortsatt måna om att upprätthålla demokratin i 

samarbetet med transnationella nätverk som Eurocities.  
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7  Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Förteckning över intervjupersoner 

Tjänstemän 

T1: Tjänsteman, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, Malmö stad 2012-04-28 

T2: Tjänsteman, Gatukontoret, Malmö stad 2012-04-28 

T3: Tjänsteman, Miljöförvaltningen, Malmö stad 2012-04-28 

T4: Tjänsteman, Brysselkontoret, Malmö stad 2012-05-04, telefonintervju 

T5: Tjänsteman, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, Malmö stad 2012-05-07 

T6: Tjänsteman, Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 2012-05-07 

Politiker 

P1: Politiker, Kommunalråd för Socialdemokraterna, Malmö, 2012-04-26 

P2: Politiker, fd Kommunalråd för Socialdemokraterna, Malmö, 2012-05-02  

P3: Politiker, Kommunalråd för Socialdemokraterna, Malmö 2012-05-04 
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7.2 Bilaga 2: Analysschema 

 

Analysschema politiker   

Frågor Oförenligt perspektiv Kompletterande perspektiv 

Vilka aktörer från Malmö 

stad medverkar i de 

Eurocities-nätverk du jobbat 

med? 

Tjänstemän som handlar på 

eget bevåg, privata aktörer  

och andra organisationer som 

får stort inflytande över 

beslutsfattande      

Politiker, tjänstemän som är  

förankrade med politikernas 

direktiv, privata aktörer och  

andra organisationer som 

bidrar med kunskap 

 

Upplever du att du har en 

starkare autonomi, som 

förtroendevald, i jämförelse 

med tjänstemännen? 

 

Nej Ja 

I vilken utsträckning deltar 

du i nätverket/ en jämfört 

med tjänstemännen? 

 

I liten utsträckning   I stor utsträckning 

 

Händer det att du ger du 

direktiv/ delegerar till de 

tjänstemän som ska 

medverka i Eurocities, istället 

för att delta själv? 

- Om så är fallet, har 

 kommunikationen då 

fungerat bra? 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

Har du någon gång upplevt 

att en tjänsteman har handlat  

på eget bevåg? 

Vilka konsekvenser fick det i 

så fall? 

 

Ja  

 

 

 

Hen blev avskedad 

 

Nej 

 

 

 

Inga 

Tycker du att du har större 

möjlighet att påverka 

utformandet av Malmös 

medverkan i Eurocities än 

aktörer som inte är politiskt 

valda? En ledarroll ex: hur 

beslut tas angående Malmös 

ståndpunkter, om vilka 

aktörer som får delta, vilka 

frågor som diskuteras?  

 

Nej, har mycket litet 

inflytande, kan ej påverka 

vilka aktörer som 

representerar Malmö, kan ej 

påverka Malmös 

ståndpunkter mer än 

tjänstemännen. 

Tydlig ledarroll, har 

inflytande över vilka aktörer 

som representerar Malmö, 

kan påverka Malmös 

ståndpunkter i betydligt 

högre grad än tjänstemännen 

         

 

Anser du att det finns goda 

rutiner för dokumentering av 

Nej, det finns ingen 

dokumentation alls  

Ja, vi dokumenterar allt vi 

gör i Eurocities  
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ert arbete? 

 

Hur arbetar ni för att ge 

nätverket transparens? Finns 

en sådan ambition hos alla 

aktörer? 

Inga möjligheter att ta del av 

mötesprotokoll och pågående 

diskussioner.    

Allt finns utlagt på internet 

översatt till svenska. Alla 

aktörer är måna om att 

upprätthålla insyn i  

Eurocities. 

 

Hur ser du på Eurocities-

arbetet som helhet, är det ett 

viktigt komplement till 

demokratin i Malmö stad? 

Det är ett hot emot den 

vertikala ansvarskedjan som 

försvårar ansvarsutkrävandet. 

Det ger inte Malmö större 

möjlighet att bedriva 

stadspolitik. 

 

Ja, det ger Malmö större 

möjlighet att bedriva 

stadspolitik. Fler aktörer ger 

legitimitet till 

beslutsprocesserna. 

 

   

 

 

Analysschema tjänstemän   

Frågor  Oförenligt Kompletterande 

Vilka aktörer från Malmö 

medverkar i de Eurocities-

nätverk som du är aktiv 

inom? 

Tjänstemän som handlar på 

eget bevåg, privata aktörer 

och andra organisationer som 

får stort inflytande över 

beslutsfattande 

 

Tjänstemän som är 

förankrade med politikernas 

direktiv, privata aktörer och 

andra organisationer som 

bidrar med kunskap 

Vilka rutiner har ni vad gäller 

politikernas inflytande på ert 

arbete i Eurocities?  

- hur mycket deltar ansvarig 

politiker i nätverket jämfört  

med er? 

- förs det en kontinuerlig 

diskussion med ansvariga 

politiker om vad som skall 

föras fram på 

sammankomsterna i 

Eurocities, ex då 

representationen har 

delgerats till er?  

- skulle du säga att 

delegerade arbeten är väl 

förankrade hos politikern? 

 

 

 

 

Politiker deltar aldrig 

 

 

Ingen kommunikation mellan 

ansvariga politiker och de 

tjänstemän som ska 

representera Malmö  

 

 

 

 

Tjänstemannen har ingen 

aning om den politiska viljan 

  

 

 

 

Politiker deltar alltid 

 

 

Mycket god kommunikation 

mellan ansvariga politiker 

och de tjänstemän som ska 

representera Malmö 

 

 

 

 

Mycket god förankring av 

politiska ståndpunkter 

 

 

Har ni en kontinuerlig 

uppföljning av arbetet och i 

så fall hur ofta? 

 

Nej, ingen uppföljning Ja, regelbunden uppföljning 

Upplever du att politikerna 

påverkar utformningen av  
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nätverket? 

- exempelvis bestämmer 

vilka av Malmös tjänstemän 

som skall delta i 

representationen. 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Hur arbetar ni för att ge 

nätverket transparens? Finns 

en sådan ambition hos alla 

aktörer? 

Insyn prioriteras inte, det 

finns inga möjligheter att ta 

del av dokument som rör 

arbetet i Eurocities 

 

Allt finns utlagd på internet, 

översatt till svenska. Alla 

aktörer jobbar för att 

upprätthålla insyn i nätverket  

Hur ser du på Eurocities- 

arbetet som helhet 

- är det ett viktigt 

komplement till demokratin i 

Malmö stad?  

ex: mer inflytande för 

Malmö, makten närmare 

medborgaren 

- nätverksarbetet kan anses 

stå i konflikt med den 

traditionella, vertikala 

styrningen, dvs att Malmö 

kanske skulle behöva gå 

via regeringen för att få 

tillåtelse att bedriva denna 

extensiva utrikespolitiska 

kontakt? 

 

 

 

Det är ett hot mot den 

vertikala ansvarskedjan som 

försvårar ansvarsutkrävandet. 

Det ger inte Malmö stad 

större möjlighet att bedriva 

stadspolitik.  

 

 

 

Ja, det ger Malmö större 

möjlighet att bedriva 

stadspolitik, fler aktörer ger 

legitimitet till besluts-

processerna. 

 

 

 

    

        

 


