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SAMMANFATTNING 

Globaliseringen ställer nya krav på regionernas konkurrenskraft. Gränsregioner som Wien-

Bratislava-regionen och Öresundsregionen försöker öka sin konkurrens bl.a. genom 

integration och samarbete. Dessa två gränsregioner har likheter som gör dem intressanta för 

jämförelser exempelvis järnridåns fall och Öresundsbrons tillkomst, som i grunden 

förändrat integrationsmöjligheterna. Därtill har de ungefär lika stort invånareantal. 

Integrationsarbetets förutsättningar för Wien-Bratislava-regionen undersöks i uppsatsen 

och relateras sedan till Öresundsregionen för att bl.a. se hur långt arbetet har kommit. Wien 

och Bratislava ser ut att ha goda möjligheter att lyckas i sina integrationssträvanden och 

därigenom öka sin konkurrenskraft, enligt Temanords kriterier för förutsättningar för ett 

framgångsrikt gränsregionalt samarbete. Bland dessa förutsättningar finns kriteriet att 

behovet av integrationen ska erkännas av de styrande på båda sidor av gränsen, uppenbara 

fördelar med integrationen ska finnas och incitament som kommer utifrån bör finnas för 

integrationsarbetet. Resultaten i uppsatsen visar att dessa förutsättningar finns för 

integrationsarbetet mellan Wien-Bratislava. Ett frånvarande av barriärer bör också finnas 

och resultaten i uppsatsen är Wien-Bratislava-regionen har bl.a. en svår språkbarriär och en 

otillräcklig infrastruktur, men att dessa ses som temporära. I uppsatsen har även paralleller 

dragits mellan den kontinuerliga integrationsprocessen som pågår i Europas nationer och 

dem i gränsregionerna. Gränsregionala institutioner är en betydelsefull motsvarighet till 

den nationella nivåns metoder för att integrera regioner. Mellan nationers metoder för 

integration som transfereringar, expansion av nationella myndigheter, social- och 

planeringsutveckling, kan parallellen dras till regioners delaktighet i gränsöverskridande 

samarbeten. I uppsatsen utreds även utvalda aktörers och institutioners roller i 

integrationsarbetet. Det kan bl.a. konstateras att i brist på en särskild institution för Wien-

Bratislava-regionens samarbete verkar Centrope som ett substitut. Eftersom Centrope även 

verkar för regioner från Tjeckien och Ungern uppstår frågan om hur väl detta organ kan 

ersätta en särskild institution. Centrope är en relativt nybildad organisation och 

integrationsarbetet är under uppbyggnation, vilket är en bland flera förklaringar till varför 

integrationsarbetet inte har kommit lika långt som för Öresundskommittén. Barriärerna för 

integrationsarbetet, som finns och har funnits för Öresundsregionen, har motsvarigheter i 

Wien-Bratislava-regionen. Med reducerandet av barriärerna kan integrationshastigheten 

förväntas öka och därmed Wien-Bratislavas konkurrensförmåga. 
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FÖRORD 

Det måste riktas några tack till dem som på något sätt hjälp mig med uppsatsen. Först, 

Pontus Tallberg på Region Skåne som förtjänar ett stort tack för all hjälp. Han har skickat 

litteratur och varit ett stort stöd under hela skrivandets gång med olika reflektioner. Jag vill 

förstås tacka min handledare Jan-Erik Jacobsson för genomläsning och idéer. Till Institutet 

för Gränsregionsforskning vid Aabenraa måste även ett tack riktas för att de skickade 

Gregg Bucken-Knapps och Michael Schacks Borders Matter. Slutligen vill jag även tacka 

Anders Östhol som skickade mig sin avhandling Politisk integration och 

gränsöverskridande regionbilding i Europa. 
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1 GRÄNSPROBLEMATIKENS NATUR 

 

“BOUNDARY, noun.. In political geography, an imaginary line between two nations, separating 

the imaginary rights of one from the imaginary rights of the other.” –Bierce, Ambrose (1881). 

 

1.1 Regionernas frammarsch 

Globalisering av produkter och service ökar i kombination med ett minskat antal 

handelshinder och med ett minskat skydd mot marknaden. Detta intensifierar konkurrensen 

mellan regioner och städer och ställer nya krav på regioners anpassningsförmåga. För 

regionerna öppnas dock nya möjligheter med den snabba tekniska utvecklingen, utökade 

marknader och bättre utnyttjande av kunskap. Detta kräver dock ytterliggare 

företagsinvesteringar, omorganisering av produktion och arbetskraft, kompetensutveckling 

och förbättringar för den lokala miljön. Det blir också ett test av de regionala och lokala 

auktoriteternas förmåga att stärka sina strategier för konkurrens. En sund strategi är att 

förbättra det gränsöverskridande samarbetet och detta sker på olika sätt. Att utöka de 

infrastrukturella kommunikationerna öppnar nya möjligheter för expansion av industri och 

service, men också för att det ökar deras utsatthet för internationell handel (OECD 

Territorial Reviews: Öresund 2003, s.3&30). 

 

Wien-Bratislava-regionen (här efter W-B-regionen) är ett ypperligt exempel på två 

sammanlänkade trender, ökad integration med möjligheten för framväxandet av en 

gränsöverskridande region och reducerandet av nationella barriärer. Städerna benämns av 

borgmästarna som tvillinghuvudstäder. De är två huvudstäder som skiljs åt av knappt 60 

kilometer och bara Helsinki och Tallinn har liknande avstånd. Med ett innevånareantal på 

strax över två miljoner innevånare utgör städerna, inte bara en stor marknad, utan även 

ekonomiska metropoler. Wien har 1.6milj.1 innevånare och Bratislava har 450 000 

innevånare. I över 40 år skiljde Järnridån Österrike och Slovakien åt. Med murens fall 1989 

öppnades möjligheter för de båda huvudstäderna att växa samman och integreras, vilket 

bl.a. sker genom utbyggnad av Autobahn, snabbtågförbindelsen och 

snabbfärjeförbindelsen, samt ett omfattande flygplatssamarbete (Stadtentwicklung 2005:1).  

                                                 
1 Innevånareantal från 2005 via Nationalencyklopedin. 



 

 

 

2

 

Efter EU:s östutvidgning är tillväxtförväntningarna på gränsregionerna stora. I 

gränsregionerna skapas policys i syfte av att attrahera investerare som vill dra nytta av 

faktorprisskillnader mellan länderna (Heimpold 2001:205&217). Slovakien, som är ett nytt 

medlemsland i EU sedan 2004, försöker attrahera just investerare genom låga skatter och 

billig arbetskraft och landet ses som en av de starkaste ekonomierna bland de nya 

medlemsstaterna. 2002-2003 hade Slovakien med över 4% den högsta tillväxten i 

Centraleuropa (Landguiden 2005, Slovakien: Ekonomi). Faktumet att Slovakien har lägre 

skatter än Österrike gör det intressant att undersöka vikten av en skatteharmonisering 

mellan länderna i perspektivet av den gränsregionala integrationen. 

 

Nyckelkomponenterna hos internationella gränssamarbeten är dels innovativ strategisk 

förmåga av politiska administrativa system, men också dess ekonomiska 

prestationsförmåga (Klimkiewicz 2004:67). Investerare attraheras dock inte bara av 

ekonomiska reformer. Politiska beslutscentra har attraktiva beslutskrafter, eftersom 

realiserandet av ekonomiska satsningar ofta äger rum i deras omgivningar. Detta är något 

som två närliggande huvudstäder kan erbjuda. Politiska centra ses ofta som nödvändiga 

förutsättningar för bildningen av industriella kluster, d.v.s. geografiskt förtätade områden 

med industrier (Veggeland 2001:138). Därmed ligger det nära till att anta att det är en 

styrka för integrationsarbetet att både Wien och Bratislava är huvudstäder. 

 

Med visionstankar om ekonomisk konkurrens skapades regionen Øresund i juli 2000 i 

samband med öppnandet av Öresundsbron.  

 

”The goal of the Öresund cross-border project is not only to increase trade between the two 

significant regions of Zealand and Skåne but also to create and consolidate a functional area of 3.5 

million inhabitants, considerably bigger than Stockholm, Oslo or Helsinki.” (OECD Policy Brief 

Territorial review of Öresund, s.2). 

 

Gränsregionen söker att öka produktivitet och utnyttjandet av komparativa fördelar. Med 

några års facit i hand har innebörden av samarbetet och Öresundsbron, på flera olika sätt, 

påverkat den transnationella regionen. Att ex. Malmös autonomitet har ökat i avseende till 
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resten av Sverige ses som ett stort kliv framåt (OECD Policy Brief: Territorial review of 

Öresund, s.2-3). 

 

I den globala och Europeiska ekonomin är W-B-regionen och Öresundsregionen 

konkurrenter. I W-B-regionen kan ett intensivt infrastrukturellt arbete observeras. I 

Öresundsregionen finns det bl.a. genom Öresundskommittén en rad samarbeten som 

fortskrider och är under utveckling. Denna uppsats fokuserar på integrationen i W-B-

regionen. Integrationsutvecklingen jämförs även med Öresundsregionens 

integrationsutveckling, eftersom de båda gränsregionerna har likheter som gör dem 

intressanta för jämförelser. Olika aspekter på integrationsarbetet från Öresundsregionen har 

dock begränsats i uppsatsen eftersom syftet med uppsatsen är att fokusera på Wien-

Bratislava-regionens integrationsprocess.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera Wien-Bratislava-regionens integration. 

Integrationsarbetet relateras till Öresundsregionens. Det intressanta med de båda 

gränsregionerna är att de har ungefär lika stor befolkningsmängd och att de har det 

gemensamma i viktiga förändringar för integrationsmöjligheterna som öppnandet av 

Öresundsbron för Öresundsregionen och borttagandet av Järnridån som delat W-B-

regionen.  

 

I jämförelsen av gränsregionerna används komparativ metod för att för att försöka ta reda 

på hur långt W-B-regionen har kommit i integrationsarbetet. Gränsområden är dock 

resultatet av processer som är högst fallspecifika, eftersom de är överkänsliga för 

jämförelser. De har en säregen relation till centrumet av deras länder och till deras grannar 

över gränsen. Relationerna är skapta av en komplex historia. Även när de har 

gemensamheter är jämförelser svåra. Man kan dock påvisa speciella strukturella likheter 

(Bucken-Knapp 2001:17). I uppsatsen undersöks också några utvalda institutioners roller i 

uppbyggnaden av W-B-regionen och jämförs med Öresundsregionens motsvarande 

institutioner. Uppbyggnaden av ett samarbete i en gränsregion kantas förstås av 

utmaningar. Därför studeras även vilka förutsättningar som bör vara närvarande och vilka 
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barriärer som bör vara frånvarande för att ett gränsregionalt samarbete ska bli 

framgångsrikt. Det finns motsvarigheter mellan integrationen på nationell och 

gränsregional nivå. Detta formuleras i uppsatsen som nationsliknande integrationsprocesser 

och några motsvarigheter mellan nationell och gränsregional nivå behandlas. 

 

De frågor som ställs är följande:  

1. Hur långt har W-B-regionen kommit? 

2. Vilka förutsättningar har samarbetet? 

3. Vilka liknelser finns det mellan den nationsbyggande integrationsprocessen och den 

gränsregionala nivåns integrationsprocess? 

4. Vilka roller har institutionerna som är närvarande i det gränsregionala bygget? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Studiet av Wien – Bratislava – regionens integration avgränsas till att beröra regionens 

integration sedan 1991, eftersom integrationsarbetet gjordes möjligt i och med Järmurens 

fall. Jämförelsen av integrationsutvecklingen för regionerna W-B och Öresund, begränsas 

till tidsintervallet 2000 – 2010. Tidsintervallet är valt eftersom nya möjligheter kom till i 

och med Öresundsbrons öppnande år 2000 och att det finns infrastrukturella planer mellan 

Wien och Bratislava ända till år 2010. 

 

 

1.4 Metod 

Uppsatsens övergripande syfte, som är att studera W-B-regionens integration, undersöks 

med hjälp av fyra valda frågeställningar. För att komplettera frågeställningarna jämförs, 

med komparativ metod, W-B-regionens integrationsarbete med det i Öresundsregionen. 

Öresundsregionen blir till en referensram, där olika utvalda aspekter jämförs för att kunna 

utvärdera W-B-regionens förutsättningar och integrationsarbete. 

 

Till den första frågan, om hur långt W-B-regionen har kommit i sin integration deduceras 

svaret från OECD:s rapport om W-B-regionen. Det är många aspekter, som t.ex. 

arbetsmarknadens integration, som kan avgöra om en gränsregion är mer eller mindre 
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integrerad. För varje aspekt kan det i sin tur finnas flertalet indikatorer. Ett exempel är 

Näringslivets Öresundsindex som mäter integrationen i Öresundsregionen. Vid 

uppskattningen om arbetsmarknadens integration används 6 indikatorer (Näringslivets 

Öresundsindex 2005). För att besvara frågan om integrationen skulle ett kvantitativt 

upplägg med användningen indikatorer som spänner över ett tidsintervall, kunna användas 

för att mäta integrationen. Men i uppsatsen väljs detta upplägg bort för att ge utrymme åt 

det övergripande syftet som uppfylls genom frågeställningarna.  

 

För att besvara frågeställningen om vilka förutsättningar som W-B-regionen har för sitt 

gränsregionala samarbete, används TemaNords teori för förutsättningar för ett 

välfungerande gränsregionalt samarbete. Teorin, som presenteras i TemaNords rapport 

”Över gränser”, ställer upp förutsättningar, eller kriterier, för ett framgångsrikt 

gränsregionalt samarbete (TemaNord 2004:507 s.9-10). Främst vid denna fråga jämförs W-

B-regionen med Öresundsregionens förutsättningar. 

 

För att besvara den tredje frågan, om vilka liknelser det finns mellan den nationsbyggande 

integrationsprocessen och den gränsregionala nivåns integrationsprocess, används 

Veggelands teori för motsvarigheter mellan integration på nationell och regional nivå. 

Frågan används i analytiskt syfte för att bl.a. dra paralleller till nationell integration.  

 

Till den sista frågan, om vilka roller institutionerna som är närvarande i det gränsregionala 

bygget har, har undersökningen fokuserat på det institutionella samarbetet i W-B-regionen. 

Det mesta av det empiriska insamlandet har gjorts via OECD:s rapport, via 

industriföreningens hemsida och EU:s hemsida (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak 

Republic 2003) (Industriellen Vereinigung Wien (2004) Europa Region Mitte). Utrymmet 

för en ordentlig redogörelse för den stora mängd inblandade institutioner i samarbetena, har 

fått stå tillbaka, särskilt från Öresundsregionen. Detta för begränsa uppsatsens omfattning 

och för att hålla fokus på uppsatsens övergripande syfte, att studera W-B-regionens 

integration. Det redogörs för några få utvalda centrala institutioners och aktörers roller som 

Centrope och Öresundskommittén. En komparation ställs även upp i en figur för att 

överskådliggöra rollerna. 
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För att bredda uppskattningen av W–B-regionens integrationsarbete har aspekterna 

”geografi” och ”infrastruktur” undersökts. Dessa två aspekter antas också spela en roll för 

integrations förutsättningar och är tagna från OECD:s rapport om Wien – Bratislavas 

integration. Även Neo-regionalism och konkurrens behandlas med hjälp OECD:s rapport, 

Perkmann, Veggeland och Heimpold. Detta för att redogöra för den globala konkurrensens 

betydelse för gränsregionala samarbeten.  

 

För att försöka få en annan bild av integrationsarbetena, än vad som står i t.ex. OECD:s 

rapporter, är det intressant att fråga personer som har varit involverade. Därför har enkäter 

skickats ut till personer som arbetat eller verkat för integrationen i W-B-regionen och 

Öresundsregionen. Personerna som har tillfrågats är aktiva eller har varit aktiva i 

organisationer som t.ex. Centrope eller Øresundsinstitutet. En enkät har också skickats till 

en politiker som sitter i Öresundskommittén. Tyvärr kan bara en enkät presenteras från W-

B-regionen, eftersom bara en svarade. Lyckosamt var att personen arbetar åt Centrope med 

integrationssamarbetet i bl.a. W-B-regionen. Personen har därmed en mycket bra överblick 

av integrationsarbetet i W-B-regionen. För Öresundsregionens del kan fyra svar 

presenteras, varav två enkäter besvarats via mail och två från telefonintervjuer.  

 

 

1.5 Definitioner 

Wien-Bratislava-regionen innefattar regionerna Wien, Niederösterreich och Burgenland på 

den Österrikiska sidan och på den slovakiska Bratislava och Trnava (OECD 

Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:24). Öresundsregionen innefattar Skåne 

på den svenska sidan och öarna Själland, Lolland, Falster och Bornholm på den danska 

sidan (OECD Öresund Sweden/Denmark 2003:31). 

 

Eftersom gränsöverskridande samarbeten (CBC) kan ta olika former definieras detta med 

hjälp av Markus Perkmann nedan. Perkmanns första mening i citatet nedan, är en 

approximativ definition, som definieras närmare kriterier för en definition: 

 

”a more or less institutionalised collaboration between contiguous subnational authorities across 

national borders… First, as its main protagonists are always public authorities, CBC must be 

located in the realm of public agency. Second, CBC refers to collaboration between subnational 
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authorities in different countries whereby these actors are normally not legal subjects according to 

international treaties with foreign authorities, and consequently, CBC involves so- called “low 

politics”… Third, in substantive terms, CBC is foremost concerned with practical problem solving 

in a broad range of fields of every-day administrative life. Fourth, CBC involves a certain 

stabilisation of cross-border contacts over time.”(Perkmann 2003:4). 

 

Gränsöverskridande regionerna definieras också med hjälp av Perkmann: 

 

”…a cross-border region (CBR) can be defined as a bounded territorial unit composed of the 

territories of authorities participating in a CBC initiative…In conclusion it does not matter whether 

a CBR is built upon cultural or ethic commonalties, a common historical background, existing 

functional interdependencies or a mere community of interests as it is precisely the process of 

construction that matters. Only if commonalties are not assumed to underpin CBC initiatives can 

the contingent nature of CBRs be grasped.” (Perkmann 2003:5) 

 

Euroregioner har blivit något av en standardmodell för strävandet efter gränsöverskridande 

samarbete (Perkmann 2003:11). Termen Euroregion refererar till ett samarbetsarrangemang 

som man hittar nära nationsgränser, bland angränsande lokala myndigheter tillhörande 

olika nationella stater. Närmare kan Euroregioner definieras som grupperingar av 

gränsöverskridande samarbeten som opererar på en mindre geografisk yta oavsett deras 

precisa organisatoriska uppbyggnad eller typer av delaktiga aktörer. Perkmann 

uppmärksammar att denna definition kan skilja sig från de definitioner som används av 

samarbetsaktörer och att Euroregionerna kan ta olika former och finns i olika storlekar 

(Perkmann 2003:7).  

 

Med dessa definitioner i åtanke kan det konstateras att gränsregionala samarbeten refererar 

till arrangemang mellan angränsande territoriala myndigheter, vilka resulterat till 

framväxandet av gränsöverskridande regioner. 

 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 är ett teorikapitel där det först presenteras några aspekter på vad som bl.a. driver 

integration och vilka förändringar som ligger bakom en förändrad situation för 
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gränsregionerna. Sedan behandlas nationsliknande integrationsprocesser samt 

förutsättningar och kriterier som bör vara närvarande och finnas för ett framgångsrikt 

gränsregionalt samarbete. Efter detta behandlas Neo-regionalism, incitament utifrån (EU) 

och en kort redogörelse för W-B-regionens historia.  

 

Kapitel 3 är ett empirikapitel som behandlar W-B-regionens barriärer och förutsättningar 

för integrationen och även Öresunds förutsättningar och barriärer behandlas kort. 

Förutsättningarna för arbetsmarknadens integration behandlas samt utvalda aktörers och 

institutioners roller i W-B-regionen. Med dessa observationer fylls slutligen i kapitel 3 en 

figur i, figur 6, som överskådliggör teorierna om motsvarigheterna till den nationsliknande 

integrationen och förutsättningarna för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete.  

 

Kapitel 4 är ett kapitel för analys som först behandlar de lokala och regionala 

motsvarigheterna till de nationsliknande integrationsprocesserna. Sedan behandlas 

institutionerna i två avsnitt, där det första behandlar etablerandet av institutioner och det 

andra, de demokratiska aspekterna. I kapitlets sista avsnitt analyseras TemaNords 

förutsättningar och kriterier. 

 

I kapitel 5 redogörs och analyseras det för enkäter och intervjuer i två avsnitt, ett för W-B-

regionen och ett för Öresundsregionen. I Kapitel 6, som är ett kapitel för resultat, 

diskuteras resultaten från analyskapitlet och intervjukapitlet.  

 

 

1.7 Material och källkritik 

Uppsatsens källor kommer bl.a. från forskare och personer som är involverade i 

gränsregionernas integration, men också olika institutioners hemsidor. Två forskare som 

används mycket i uppsatsen är t.ex. Noralv Veggeland professor i geografi vid 

Lillehammer Universitet, Markus Perkmann är Dr. i sociologi och forskar vid 

Loughborough Universitet. Andra källor som återkommer ofta är TemaNord vilket är 

publikationer utgivna av Nordiska ministerrådet och OECD:s rapporter om 

Öresundsregionen och W-B-regionen. Författare till TemaNords rapport ”Över gränser”, 

som används mycket i uppsatsen, är Henrik Hvidtfeldt, Niels Boje-Groth och Peter Hartoft-
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Nielsen. Hemsidor används emellanåt som källor i uppsatsen. Informationen från dessa 

hemsidor antas vara pålitliga, eftersom de tillhör institutioner som t.ex. EU-kommisionen, 

OECD, Centrope, o.s.v. 
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2 INTEGRATION OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta är ett teorikapitel där det presenteras några aspekter på vad som bl.a. driver 

integration. Även nationsliknande integrationsprocesser behandlas samt förutsättningar och 

kriterier för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete. Sedan behandlas Neo-regionalism, 

incitament utifrån (EU) och en kort redogörelse för W-B-regionens historia. 

 

2.1 Partnerskap och europeisk integration  

Nationalstaterna i EU förlorar suveränitet till globala nätverk. Genom samarbete med EU 

och regioner kompenseras suveränitetsförlusten, eftersom de vinner kontroll och styrning 

genom både uppåt- och neråtdelegering av överenskommet beslutsfattande. Ett annat sätt 

att vinna kontroll och styrning på, är att öka inflytandet i ekonomiska nätverk. I ett klimat 

av omfattande förhandlingar, intensiv konkurrens om infrastruktur, ekonomisk verksamhet 

och investeringar, söker städer och regioner efter lösningar inom ramen för EU:s regelverk. 

Kommuner och regioner står också inför ett skift från ett konstitutionellt styrt 

beslutsfattande, till ett nätverksbaserat beslutsfattande i olika former av 

partnerskapsöverenskommelser. Samtidigt som utvecklingen leder till en erodering av 

etablerade institutioner, skapas nya post-nationella koncept och mönster för relationen 

mellan stat och lokal nivå. Denna utveckling av nya uppkommande strukturer kan 

analyseras i perspektivet av den nya regionalismen och erkänns som framväxten av ”Ett 

Europa av regioner” med gränsöverskridande samarbeten. Med utmaningarna av de 

internationella nätverken har det traditionella nationella strukturerna tagit nya former 

(Veggeland 2001:131).  

 

”Gränsöverskridande regionalisering kan ses som resultatet av en tyngdpunktsförskjutning i 

fördelning av befogenheter och resurser, ett tänkbart förstadie till förskjutning till mer 

formaliserade relationer mellan flera politiskt-administrativa nivåer.” (Östhol 1996:16). 

 

Synen på regionalismen kan omprövas i sammanhanget av den europeiska integrationen 

som ett nytt skede av en nationsskapande process. Olika lokala reaktioner på trycket från 

EU:s marknadsskapande regleringar av den gemensamma marknaden, har dominerat 

föreställningen av det nya skedet, men också av regionalisering som en demokratisk 

decentralisering och kulturell liberalisering. De konkurrerande regionerna organiserar 
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styrningssammansättningar för att öka konkurrens. Konceptet med ett ”Europa av regioner” 

kan ses som en manifestation av detta (Veggeland 2001:131-132). 

 

Den globaliserande ekonomin har påverkat den traditionella nationsstatens strukturer så att 

den har tagit nya former i vad som liknar en ”regulatory state” d.v.s. en reglerande stat. 

Även EU kan ses som en slags reglerande stat då ekonomiska interventioner från EU bara 

motsvarar två procent av EU:s budget. Europas nationer har sedan 80-talet visat en stadig 

ökning av regleringar, vilket gör att Veggeland inte bara ser ett skift i nationsstatens 

strukturer, utan även i hur den kontinuerliga nationsbyggande integrationen sker 

(Veggeland 2001:132).  

 

”Accordingly, the intergovernmental system causes the regulatory mode of government to be 

embedded in the nation-states, which means that the traditional mode of state interventionism tends 

to be replaced.”(Veggeland 2001:135). 

 

Framväxandet av nationerna i Europa kan beskrivas av en process av gradvis integration av 

periferiregioner. Med en nationalistisk drivkraft och med en strävan för territoriell 

integration, har det varit ett legalt tillvägagångssätt för nationer att undertrycka kulturella 

och etniska minoriteter för att integrera staten. Om regionerna i en nation har varit för 

”starka” eller för ”olika” har staterna ofta tillåtit olika arrangemang av självstyre och 

autonomi, vilket har lämnat potential för regionalism, separatistiska rörelser och för 

gränsöverskridande regionalisering (Veggeland 2001:132). 

 

Ett sammanhang som regionernas integration kan ses i, är hur nationer har byggts upp och 

integrerats. Den gradvisa förändringen av de existerande systemen i de territoriala staterna i 

Europa och integrationen av periferiregioner, kan beskrivas som en omvänd 

nationsbyggnadsprocess. Ett annat sammanhang är den europeiska integrationen. Kanske 

har nationsbyggnadsprocessen tagit nya former p.g.a. utmaningarna från 

internationaliseringen av marknadsekonomin och nätverken i samhället, så att 

regionalismen borde omprövas i sammanhanget av europeisk integration (Veggeland 

2001:132-134).  
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Integration som sker på nationell nivå, har motsvarigheter på lokal och regional nivå. Det 

visar sig i form av politiska och administrativa reformer, men också institutionella reformer 

både lokalt och regionalt. I gränsregioner sker en liknande process av reformer och 

uppbyggnad av institutioner. Integrationen kan liknas vid och kallas för en nationsliknande 

integrationsprocess (Veggeland 2001:132-137).  

 

De lokala och regionala motsvarigheterna till den nationsbyggande integrationsprocessen 

har många olika aspekter. Nedan visas en matris med olika aspekter på integration, som är 

byggd på Veggelands utvecklingssteg för den nationsliknande integrationsprocessen. I 

empirikapitlet fylls matrisens resultat för W-B-regionen i. 

 

Omregionalisering för 
ökad suveränitet och 

ökat ansvar

Organisatoriska projekt 
följt av lokal & regional 

rösträtt

Massiva transfereringar 
för integration

Institutionell delaktighet 
i interregionalt eller 

gränsregionalt  
samarbete

Skatteharmonisering

Aspekter på integration Resultat för Wien –
Bratislava-regionen

Gemensamma 
utbildningsenheter & 

regional identitet

Nations-
liknande 

integrations-
processer 

 
Figur 1. Nationsliknande integrationsprocesser i W-B-regionen (egen figur, byggd på 

Veggeland:137). 

 

För att följa Veggelands steg för integrationsutveckling ska matrisens aspekter ska läsas 

nerifrån. Det faller sig t.ex. naturligt att steget ”institutionell delaktighet i interregionalt 

eller gränsregionalt samarbete” sker före stegen ”organisatoriska projekt följt av lokal & 

regional rösträtt” eller ”omregionalisering för ökad suveränitet och ökat ansvar”. Två 
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aspekter för integrationen har lagts till ”massiva transfereringar för integration” och 

”skatteharmonisering”, eftersom de antas vara av betydelse för integrationen i ett 

gränsregionalt samarbete. Det är emellertid bara en gissning att massiva transfereringar och 

att en skatteharmonisering sker efter ett institutionellt deltagande i ett gränsregionalt 

samarbete, därav dessa två aspekters placering. 

 

 

2.2 Förutsättningar för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete 

Gränsregionernas samarbete och integrationsprocess kan sorteras enligt TemaNords teori 

för ett välfungerande gränsregionalt samarbete. Teorin ställer upp fyra förutsättningar som 

ska vara närvarande eller kriterier som ska uppfyllas. Det första är att det från båda sidorna 

ska finnas ett erkänt behov av samarbete. Vidare ska det finnas uppenbara fördelar och nya 

möjligheter. Detta kan visa sig i olika former som, rationaliseringsvinster, enighet kring 

planläggning och förvaltning, men även omvärldsförståelse och marknadsföring av 

regionen. Andra kriterier är att det kan finnas incitament utifrån som EU, att EU ger någon 

form av stöd till gränsregionala projekt. (TemaNord 2004:507 s.9-10). Matrisen nedan 

visar tre av dessa kriterier som ingår i ”aspekter på integration”. 

 

Aspekter på integration Resultat för Wien –
Bratislava-regionen

Ömsesidigt erkänt 
behov

Incitament utifrån

Uppenbara fördelar

Förutsättningar 
för ett 

framgångsrikt  
gränsregionalt 

samarbete
Geografi

Infrastruktur

 
Figur 2. Förutsättningar för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete (egen figur, 

TemaNord 2004:507 s.9-10). 
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Integrationsaspekterna ”Geografi” och ”Infrastruktur” står under de tre första kriterierna 

med antagandet att geografin och att infrastrukturen spelar en roll för integrationen. Dessa 

två integrationsaspekter tillhör inte TemaNords kriterier. Resultaten för W-B-regionen 

presenteras och fylls i empirikapitlet i. 

 

Det sista av TemaNords kriterier är att barriärer ska vara frånvarande. Barriärerna kan vara 

konflikter om placering av projekt, normer och standarder, administrativ praxis, och 

oenighet kring beslutsunderlag och statistiskt materiel. Nedan visas en matris på barriärer 

och aspekter på problem för integrationen. 

 

Aspekter på integration Resultat för Wien –
Bratislava-regionen

Institutioner

Språkliga

Frånvaro och 
närvaro av 

barriärer samt 
aspekter på 
problem för 

integrationen

Innovations utbyte

Arbetsmarknad

 
Figur 3. Barriärer och aspekter på problem för integrationen (OECD Vienna/Bratislava 

Austria/Slovak Republic 2003:42&64&77). 

 

En närvaro av barriärer är t.ex. en brist på innovationsutbyte eller en brist på institutioner 

för gränsregionalt samarbete. Andra barriärer kan vara problem för arbetsmarknaden eller 

att människor på ömse sidor om gränsen har svårigheter att kommunicera med varandra 

o.s.v. Förhållandet kan naturligtvis vara tvärtom, d.v.s. att en frånvaro av barriärer råder, 

vilket förstås vore positivt, eller att en låg grad av problem finns när det gäller dessa 

integrationsaspekter (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:42&64&77). 

I skapandet av en gränsregion är det ett viktigt element att ha en integrerad arbetsmarknad. 

Medborgare ska kunna betrakta den nya gränsregionen som en region där de kan välja att 

arbeta och bo (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003: 63). Det kan därför 
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vara av särskilt intresse att betrakta arbetsmarknadens integration som en viktig indikator 

på hur långt den gränsregionala integrationen är kommen. 

 

Barriärer för gränsregioners integration kan också kategoriseras på annat sätt. Enligt OECD 

kan detta göras på tre sätt. Den första kategorin är fysiska barriärer som gränskontroller, 

skatter eller restriktioner för investeringar, vilka hindrar den fria cirkulationen av varor, 

service, människor och kapital. I och med Slovakiens EU-medlemskap tas dessa gradvis 

bort. Till den andra kategorin finns mentala och kulturella barriärer, men också som 

språkbarriärer, ömsesidiga fördomar och olika värdesystem. Dessa kan på lång sikt 

reduceras av intensivt utbyte. Till den tredje kategorin hör lokala och regionala problem, 

som EU-utvidgningen inte kan reducera. Dessa lokala och regionala barriärer är den 

regionala arbetsmarknaden, innovationer, kunskapsöverföring och transport infrastrukturen 

hör till denna kategori (Ibid:2003:42). 

 

 

2.3 Neo-regionalism och konkurrens 

Gränsöverskridande samarbete har länge varit reserverat för statliga institutioner, men 

innefattar nu även lokala och regionala aktörer. Euroregioner och andra former av 

gränsöverskridande samarbeten har utvecklats i Europa och idag finns det mer än 70 

gränsregioner (Perkmann 2003:2-3). Gränsöverskridande regionalt samarbete kan 

benämnas som gränsöverskridande styrning eller ”transnationell regionalisering”. Syftet 

med en internationell gränsöverskridande styrning är att nå en lämplig grad av policy-

överensstämmelse över gränserna och för att fylla tomrummet mellan regioner. 

Gränsregioner har blivit en så pass viktig aktör, på det internationella planet, för 

genomförandet av traditionella internationella överenskommelser att de kan ses som ses 

som konkurrenter med den nationella nivån (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak 

Republic 2003:136). 

 

”The Crucial difference between international and intra-national governance is that there is a 

superior government level for the latter that can intervene if need be, while for the former there is 

none – thus ”governance without government.” (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 

2003:136). 
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Nivån på regionernas strategiska kapacitet och grad av autonomitet gentemot staten, skiljer 

regionernas samarbetsintensitet från varandra. Vidare kan man skilja på och kategorisera 

regionerna efter vilken typ av aktörer som är aktiva d.v.s. lokala eller regionala 

myndigheter (Perkmann 2003:7).  

 

Alla regioner har på något sätt konkurrens som målsättning i den nya ekonomin. Därför 

används konkurrens som ett centralt begrepp vid analys av neo-regionalismen. 

Nationsbyggnadsprocessen är förkroppsligad i marknadsintegrationen och i internationella 

arrangemang. Företag och investeringskapital, är inte bara intresserade av fördelaktiga 

ekonomiska produktions faktorer, utan också av närheten till politiska 

beslutsfattningscentra. Delegeringen av politisk kompetens från nationalstater till 

överstatliga enheter som EU och till lokala enheter samt till euroregioner, måste ses som en 

demokratisk och politisk dysfunktion samt som ett ekonomiskt finanspolitiskt 

misslyckande av interventionsstaten (Veggeland 2001:138-139). 

 

För regionerna på gränsen till EU:s nya medlemsstater i Östeuropa innebär EU-

utvidgningen nya utmaningar. Det är också förväntat att dessa regioner kommer att ha 

utvidgningens snabbaste och mest omedelbara effekt. Man är dock osäker om effekten av 

integrationen, på det hela taget, kommer att vara positiv eller negativ (Heimpold 

2001:205). Att etablera industriområden vid gränsen är ett av de klassiska instrumenten 

som används för att attrahera investerare till gränsregioner som vill dra fördel av 

faktorprisdifferensen mellan grannländers ekonomier (Ibid. 2001:218). Om 

faktorprisdifferensen blir mindre viktig som markandsföringsstrategi, måste regionen söka 

andra argument som t.ex. teknologiska komplement eller specifika kompetenser för att 

skapa ekonomiska band med grannlandet (Heimpold 2001:221). 

 

 

2.4 EU:s interregionala program 

EU har för de gränsöverskridande regionerna ett interregionalt program med namnet 

Interreg och är med stor marginal det viktigaste stödet som gränsregionerna får. 

Programmet initierades av EU-kommissionen 1990 och bekräftades 1994 och 1999 med 

uppföljarna Interreg II respektive III. Den fjärde uppföljarens programperiod tar vid 2006. 
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Ett annat EU-program förbereder EU:s kandidatländer inför medlemskap, vilket bl.a. 

Slovakien har fått resurser och medel från. Programmet heter Phare CBC och tillsammans 

med Interreg III, som är det tredje i raden dessa program, löper programmen mellan 2000-

2006, för att sedan följas upp av program med liknande utformningar och prioriteringar. 

Per år stöttar EU-kommissionen gränsregionerna med mer än 700 miljoner Euro (European 

Commission). Interreg syftade till att stimulera den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen genom gränsöverskridande, transnationella och interregionala 

samarbeten. Särskild tonvikt läggs på integrationen av avlägsna regioner och angränsande 

regioner till de nya medlemsstaterna. Man avser också att reducera statsgränsers 

barriäreffekter, med investeringar i kritiska länkar som energiförsörjning och transportnät, 

för att skapa en sammanflätad infrastruktur (Interact: Interreg). Interreg-programmet 

uppmuntrar fastare organisationsformer för gränsöverskridande samarbeten. Projekten ska 

vara genuint gränsöverskridande till sin karaktär och minst två politiskt-administrativa 

enheter måste ansvara för varje gemensamt utvecklingskoncept. Med målet att utveckla en 

gemensam lokal och regional näringslivsstruktur verkar EU:s aktiviteter för 

gränsöverskridande samarbetsformer (Östhol 1996:120).  

 

”Tre typer av aktiviteter uppmuntras: 

– Gemensam planering och implementering av gränsöverskridande program. 

– Åtgärder för att öka informationsflödet över gränser och mellan regioner; det involverar 

offentliga organ, privata organisationer och frivilla sammanslutningar. 

– Upprätta gemensamma institutionella och administrativa strukturer för att uppmuntra utökat 

samarbete.”(Ibid. 1996:120). 

 

Huvudprincipen för Interreg III är att de nationella gränserna inte bör representera en 

barriär till den harmoniserande utvecklingen av Europa. Det Österrikisk – Slovakisk 

Interreg III och Phare CBC programmet för 2000-2006 har fem huvudprioriteringar. Dessa 

fokuserar på gränsöverskridande ekonomiskt samarbete, tillgänglighet, gränsöverskridande 

organisationsstrukturer och nätverk, administration och hållbar utveckling (OECD 

Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:77 ). I figur 2 ingår ”incitament utifrån” 

som ett av Veggelands kriterier för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete. 

Incitamentet utifrån för W-B-regionen och för Öresundsregionen har varit Interreg III (det 

är Interreg IV som är aktuellt nu). 
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2.5 Mellan Karpaterna och Alperna  

Det finns till intensiva gränsöverskridande kontakter ofta historiska förklaringar. Från 

tidigare centrumbildningar kan man hitta ett historiskt mönster som återkommer i en eller 

annan tappning. Regioner som vid flertalet tillfällen skiftat statstillhörighet hör till denna 

kategori och kallas interface-periferier. De är ofta belägna i centrala delarna av Europa 

(Östhol 1996:48). Med detta i åtanke blir det intressant med en kort tillbakablick på Wien 

och Bratislava. 

 

Mellan de europeiska bergskedjorna Karpaterna och Alperna finns en passage, en port 

mellan Västeuropa och Öst och –Sydeuropa. Här rinner Donau och vid denna passage 

ligger Wien och Bratislava. Redan tidigt utgjorde Donau en viktig handelsled mellan 

Bärnstenskusten i Östersjön och Adriatiska havet och kallades för ”Bärnstensgatan”. 

Många olika folkslag har bosatt sig under längre eller kortare tid i området, som Kelter, 

Romare, Goter, Hunner, Langobarden och slutligen Slaver och Magyarerna (Morogoro 

Envorimental Charter Consulting Agency 1993:10). 

 

Wien har ett antikt förflutet i den romerska militära anläggningen och bebyggelsen 

Vindobona från första århundradet efter Kristus. Staden hade redan på 1200-talet ett 

utvecklat kontaktnät, genom sin gynnsamma plats vid ”Donaustrasse” (Wien Geschichte). 

Wiens närmaste granne Bratislava fick sitt namn först 1919. Staden kallades dock för 

Pressburg av germaner redan under 1200-talet, medan Ungrare kallade staden för 

”Pozsoni”. Slaverna kallade staden för Presporok (Vajda 2005). Pressburg var mellan 1521 

och 1784 huvudstad i Ungern och ingick också i det Habsburgska väldet mellan 1521 och 

1784, vilket innebär att Wien och Pressburg, som det då hette, har ett intimt gemensamt 

förflutet (Morogoro Envorimental Charter Consulting Agency 1993:10).  

 

Under historiens gång har Wien och Bratislava utvecklats som en sammankopplad 

bebyggelse och med ett gemensamt social system. Detta trots man i perioder var ansvariga 

för två separata centrala administrationer, om man håller det Österrikiska Kejsardömet och 

det Ungerska Kungariket i åtanke. Banden mellan städerna var även kvar efter 
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sammanbrottet av det Österrikiska Kejsardömet. De båda städerna ligger i det geografiska 

centrat av Europa, vilket har påverkat städernas utveckling. Läget är mycket fördelaktigt ur 

geomorfologisk2 synpunkt, med tanke på att handelsvägarna, p.g.a. bergskedjorna, har 

”tvingats” passera Wien och Bratislava på Donau (Stadtentwicklung nr59 2003:121).  

 

Till den teoretiska referensramen i detta kapitel har det givits perspektiv till gränsregionalt 

samarbete och integration. Kapitlet har behandlat anledningarna till det ökande 

gränsregionala samarbetet i perspektivet av ett ökat globalt konkurrensklimat. Paralleller på 

integrationen har dragits mellan nationell och regional nivå, vilket sedan har presenterats i 

en figur. En teori för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete har sedan behandlats och 

också presenterats i två figurer. Det interregionala programmet från EU har också 

behandlats och slutligen har ett historiskt perspektiv givits. Nästa kapitel är ett 

empirikapitel som behandlar barriärer och förutsättningar för ett framgångsrikt 

gränsregionalt samarbete. Sedan behandlas transport och pendlingsmöjligheterna för 

arbetsmarknadens integration. Det följande avsnittet behandlar rollerna för aktörer och 

institutionerna i gränssamarbetet. Med dessa kunskaper kan figurerna från förra kapitlet 

fyllas i. Figurerna slås ihop till en stor figur och utökas även med en del för 

Öresundsregionen för att kunna jämföra de båda gränsregionala samarbetena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Läran om jordytans landformer deras ursprung och utveckling (Nationalencyklopedin). 
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3 AKTÖRER OCH INSTITUTIONER 

Detta kapitel behandlar W-B-regionens barriärer och förutsättningar för integrationen. 

Förutsättningarna för integrationsarbetet behandlas samt utvalda aktörers och institutioners 

roller i W-B-regionen. Med dessa observationer fylls slutligen en figur i som sammanfattar 

teorin om motsvarigheterna till den nationsliknande integrationen och förutsättningarna för 

ett välfungerande gränsregionalt samarbete.  

 

3.1 Barriärer och förutsättningar 

När det gäller barriärer för W-B-regionen är pendlingen fortfarande ringa p.g.a. att 

arbetsmarknaderna ännu inte är integrerade. Integrationen av arbetsmarknaden i W-B-

regionen kan betraktas vara relativt låg. Antalet slovaker som arbetade i Wien var 4700 

registrerade i januari 2003, vilket är knappt 2.3% av den totala utländska arbetskraften i 

Österrike. Detta kan jämföras med de 500 Österrikare i Slovakien, varav de flesta jobbar på 

utländska företag. Möjligheterna för en storskalig och omfattande integration är stora enligt 

OECD. Därför kan det också förväntas att fler Österrikare kommer att jobba i Slovakien 

och fler Slovaker kommer att jobba i Österrike i framtiden. Intressant är att den 

kvalificerade arbetskraften i Bratislava är mer belägen att arbeta i Wien, även om de flesta 

relevanta jobben för deras kompetens, finns i södra Österrike (OECD Vienna/Bratislava 

Austria/Slovak Republic 2003:42&97). Det är möjligt att slovakerna föredrar det korta 

avståndet på 50km mellan Wien och Bratislava framför att åka omkring 250km till södra 

Österrike. Att exakt uppskatta hur många som pendlar eller har migrerat från Slovakien till 

Österrike är svårt, men antalet betraktas vara inte särskilt högt.  

 

Ett hinder för arbetsmarknadens integration är språkbarriären. Andra hinder för 

arbetsmarknader kan vara att arbetskraften inte erbjuder perfekta substitut och/eller 

tillgänglighet av arbetskraft, i avseende på pendlingstid (OECD Vienna/Bratislava 

Austria/Slovak Republic 2003:64&67&97). Förutom den fragmenterade arbetsmarknaden 

som barriär, lider den slovakiska delen av regionen av "brain-drain", då två tredjedelar av 

forskarna flyttat sedan 1989. Utbytet av innovationer mellan de båda sidorna hindras av 

den ytterst svåra språkbarriären. En annan barriär är infrastrukturen som var påtagligt 

påverkad av den tidigare Järnridån. Autobahn kommer först blir klar 2007. Att 
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flygplatserna ännu inte har lyckats koordinera sin verksamhet, p.g.a. ägarfrågan ännu inte 

är löst för Bratislavas flygplats, ses också som ett problem (Ibid-42-44). 

 

De språkliga barriärerna i W-B-regionen är påtagliga. I Wien talas som bekant tyska och i 

Slovakien slovakiska men där talar många också bra engelska. Relativt få talar tyska i 

Bratislava och relativt få talar engelska i Wien, eller åtminstone bra engelska. 

Språkbarriären kommer dock att reduceras med tiden och intressant i sammanhanget är att 

många slovakiska ungdomar studerar i Wien. Förbättringar av språkkunskaper beskrivs 

som essentiella för integrationsarbetet i OECD:s rapport (OECD Vienna/Bratislava 

Austria/Slovak Republic 2003:42-43&99).  

 

Med kriterierna som TemaNord har satt upp går det till att börja med att konstatera att ett 

formellt ömsesidigt erkänt behov av samarbete i W-B-regionen har uttryckts av 

Borgmästarna i regionen (Stadtentwicklung 1). Eftersom det ännu inte skapats någon 

gemensam institution för W-B-regionen, kan det kanske ses som ett ambivalent erkännande 

av ett samarbete. När det gäller uppenbara fördelar för samarbetet finns det tydliga 

ekonomiska och sociala sådana. Bratislavas ekonomi har utvecklats snabbt och fått ett 

rejält ekonomiskt uppsving efter Järnridåns fall. 1995 var Bratislavas BNP mindre än 20% 

av Wiens BNP och 2002 nådde Bratislavas BNP 30% av Wiens och räknas nå 50% år 

2015. OECD hävdar att regionen har stora möjligheter att öka den gemensamma 

konkurrenskraften (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:11&36).  

 

Det finns ett lågt utbyte av innovationer i gränsregionen, men den har stor potential att bli 

en lärande region, med tanke på den breda kunskapsbasen i regionen och expertisen hos de 

många universiteten som finns (Ibid:13). EU:s interregionala program Interreg III stöttar de 

båda gränsregionala samarbetena, Wien – Bratislavaregionen och Öresundsregionen. 

Interreg fungerar som ett incitament utifrån för integrationsarbetet.” (OECD 

Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:77 ).  

 

Fördelar och möjligheter för samarbete över gränserna är många i Öresundsregionen. 

Integrationsprocessen förväntas stärka regionernas ekonomier på båda sidorna om sundet. 

Företagens samarbete har ökat sedan Öresundsbrons öppnande. Samarbetena mellan 
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universiteten förväntas påverka alla universitetens aspekter. Bl.a. skapas nya möjligheter 

för specialisering genom synergieffekter och utnyttjande universitetens resurser (OECD 

Öresund Sweden/Denmark:31&61) 

 

Det har konstaterats, under uppbyggnaden av Öresundsregionen, att man på båda sidor av 

sundet har ogynnsamma administrativa regler, juridiska regler och förhållanden, som 

hindrar samarbetet (Nyhetsbrev Öresundsbron nr.5 2004 sid:15). Bland de barriärer som 

finns för Öresundsregionen hör faktumet att Skåne ligger i Sveriges periferi. För 

Öresundsuniversitet som samordnar 12 Universitet, 140 000 studenter och 10 000 forskare 

har det mest svårbemästrade hindret varit av övergripande politisk natur. Skåne tillhör en 

intressesfär och beslutsorganet, som ligger i Stockholm, tillhör en annan, vilket innebär 

problem som beskrivs som ett politiskt vakuum (Nova University Network). Det brister i 

samarbetet mellan forskningsfinansiärer på båda sidor om sundet då bl.a. forskningsprojekt 

inte får finansiering från båda länderna samtidigt (Nyhetsbrev Öresundsbron nr.5 2004 

sid:3). 

 

 

3.2 Transport och pendlingsmöjligheter 

Infrastrukturen för transport mellan Wien och Bratislava är i dagsläget dålig. Att åka över 

gränsen tar tid och är för den regionala handeln kostsamt. Pendlingen, med offentliga eller 

individuella transportmedel, är den mest framträdande typen av trafik mellan Wien och 

Bratislava. De flesta pendlarna bor i Bratislava och arbetar i Wien. Passagerare från 

Österrike har annorlunda biljettpriser än passagerare från Slovakien p.g.a. 

inkomstskillnaden, vilket betraktas som ett framgångsrikt exempel på gränsöverskridande 

koordination och samarbete (Stadtentwicklung Nr. 59 2003:130). En spekulativ prognos för 

den framtida pendlingen, uppskattar att 75 000 till 85 000 är dagliga pendlare år 2012. Det 

främsta hindret för pendling betraktas vara politiska restriktioner för övergångstillstånd 

(OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:65&67). Infrastrukturen i Wien 

uppskattas vara generellt bra, med tanke på decennier av periferiplacering i Europa, som 

Järnridån åstadkom. Därmed behöver regionen infrastrukturell utbyggnad inom väg, räls 

och sjöfart på Donau (Ibid:38). De båda vägsträckorna mellan Wien och Bratislava har 

allvarliga flaskhalsbrister, eftersom vägsträckorna, på en del avsnitt, bara utgörs av två filer 
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(Ibid:41). Genom realiseringen av Autobahn 6 över Kittsee till Petrazalka förbinds Wien 

och Bratislava från år 2007 (Stadtentwicklung 2005:1).  

 

I början av 2006 blev även ”Twin-City-Line” färdigställt som är en snabbfärjeförbindelse 

mellan Schwedenplatz i Wien och Bratislavas centrum (Stadtentwicklung 2005:1). Det 

finns två järnvägsförbindelser mellan Wien och Bratislava, varav den ena har förlorat sin 

betydelse, men den nya som blev färdig år 2000 har en restid mellan 45 och 75 minuter 

(Stadtentwicklung Nr. 59 2003:41). En ytterliggare förbindelse planeras mellan Wien och 

Bratislava genom förlängningen av snabbtågsförbindelserna S7 och CAT, som går från 

Wien till Wiens flygplats Schwechat, till Bratislava och Bratislavas flygplats. Mellan 

flygplatserna är det bara 40km vilket med snabbtåg skulle innebära 30 minuters restid. 

Industriföreningen Industriellen Vereinigung undersöker möjligheterna för en offentlig-

privat finansiering av förlängningen (Noen: artikel 1) (Industriellen Vereinigung Wien 

(2004) Europa Region Mitte s.32) Detta skulle underlätta för de kommersiella aktiviteterna 

på flygplatserna, utan också för städerna och deras befolkning. (OECD Vienna/Bratislava 

Austria/Slovak Republic 2003:16). Den slovakiska staten försöker privatisera flygplatsen i 

Bratislava och det finns ett stort antal intresserade spekulanter (The Slovak Spectator: 

artikel 1). 

 

 

3.3 Roller i samarbetet 

Österrike är en federalstat i kontrast till Slovakien som är en starkt centraliserad enhetsstat 

(Landguiden Österrike, Slovakien). De två regionerna som är involverade i Centropes 

samarbete, Bratislava och Trnava, skapades så sent som 1996. Regionerna har varit under 

omfattande omorganisering, vilket är ett led i decentraliseringsprocessen som pågår i 

Slovakien. De tre regionerna, Länder, som den Österrikiska delen av W-B-regionen 

omfattas av, är oberoende delstater. De beslutar oberoende i angelägenheter som faller 

inom deras kompetenser. För koordination för deras olika policys finns det ingen avsedd 

specifik institution. Samarbete mellan Österrikes och Slovakiens regionala nivåer är nästan 

obefintligt (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:30-31) (Landguiden 

Österrike, Slovakien). 
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Nedan presenteras aktörers och institutioners roller i W-B-regionens gränsregionala 

samarbete och refereras till Öresundsregionens motsvarigheter. De två organisationer som 

arbetat specifikt med olika samarbetsprojekt och med integrationen är Centrope – Central 

European Region och Jordes+: 

 

 
Figur 4. Institutioner och aktörer i W-B-regionen och Öresunsregionen, (egen figur, se text 

för källor). 

 

Centrope består av 15 regioner från Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern. I den 

sammanlagda regionen bor och arbetar sex miljoner människor. Beslutet att bilda Centrope, 

”the Central European Region” togs i september 2003 av provinsiella guvernörer och 

borgmästare från Bratislava och Trnava, Brno, Wien, St. Pölten och Eisenstadt, Györ och 

Sopron. Regionen får medel från Interreg III. 
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Figur 5. Centrope – Central European Region (Centrope). 

 

De provinsiella guvernörerna och borgmästarna har efter september 2003, träffats en 

ytterliggare gång och det var i april 2005 där projektet Centrope utvärderades och framtida 

perspektiv och uppdrag diskuterades. Det beslutades att projektet skulle utvecklas. 

Centrope stödjer den gemensamma regionala utvecklingen och har som huvudmål att 

fungera som en paraplyorganisation för regionens marknadsföring och ansökningar för 

olika projekt och åtgärder, samt koordination och samordning av dessa. Andra mål för 

Centrope är att assistera, genom koordination, gränsöverskridande samarbeten och att stå 

för incitament och mobilisering av kommersiella och sociala krafter för regionen. Centrope 

har också som mål att försöka skapa synergieffekter på så många områden som möjligt, 

bl.a. genom samarbete inom forskning och utbildning, företagande och arbetsmarknad, 

infrastruktur, kultur men också inom marknadsföring och PR av lokala områden. Under 

början av 2006 kommer projektet att än en gång utvärderas (Centrope: om Centrope). 

 

Jordes+ står för ”Joint Regional Development Strategy” och var ett projekt som startade i 

april 2002 och avslutades i mitten av 2005. Projektet erhöll medel från EU:s interregionala 

strukturfondsprogram Interreg IIIa och Phare CBC. Jordes+ omfattades av Wien, Bratislava 

och Gyor-regionen. Syftet var att bereda vägen för vidareutveckling av regionen och skulle 
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fungera som upptakt inför EU-utvidgningen (PGO 2005). Efter avvecklingen av projektet 

förfogar de politiska organen i regionen över väsentliga byggstenar för en regional plan- 

och projektutvecklingsstrategi (Centrope: Om Jordes +).  

 

Twin-City Wien-Bratislava är ett marknadsföringskoncept och en industriplatsform 

framtaget av Industriellen Vereinigung i Wien och är inte resultatet av en politisk eller 

byråkratisk planläggningsprocess (Industriellen Vereinigung Wien: 2004) (Industriellen 

Vereinigung: Twin City – Wien –Bratislava). Industriellen vereinigung är en förening som 

företräder och lobbar för den regionala industrin i Wien. Förutom att stötta sina 

medlemmar, prioriterar föreningen etableringen av ”Twin-City-regionen” (Industriellen 

Vereinigung: Schwerpunkte). Föreningen överräckte i juni 2004 en resolution, till 

borgmästarna och de provinsiella guvernörerna I W-B-regionen, som bl.a. innefattar 

föreningens utarbetade krav för etablerandet av marknadsföringskonceptet ”Twin-City W-

B-regionen”. Resolutionen omfattar förslag på åtgärder för ett enhetligt 

näringslivsutrymme och åtgärder för ytterliggare utbyggnad av infrastrukturen 

(Industriellen Vereinigung Wien 2004 Europa Region Mitte). Efter detta har politikerna 

från Wien och Bratislava visat viljan att sprida konceptet (Industriellen Vereinigung Wien 

Artikel 1).  

 

När det gäller samarbeten mellan universiteten är ramverken för detta få. T.ex. har 

universiteten studentutbyten, men inga formella överenskommelser för detta (OECD 

Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:99&106). Bratislavas universitet har 

relativt liten frihet att samarbeta med Wiens universitet, eftersom kontakter, snarare än att 

etableras mellan universiteten, förhandlas fram via det slovakiska utbildningsministeriet. 

Ministeriet föredrar samarbete på nationell nivå och Bratislavas universitet ser sig inte som 

samarbetspartner i den regionala vetenskapliga utvecklingen. Eftersom det fortfarande 

finns stora barriärer för få till ett lokalt innovativt universitetssamarbetssystem (OECD 

Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:98).  

 

På följande sida har figurerna förra kapitlet slagits samman och fyllts i.  
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Figur 6. Aspekter på integration (egen figur, byggd på TemaNord och Veggelands teorier). 
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I figuren har de två presenterade figurerna för ”Nationsliknande integrationsprocesser 

”förutsättningar för ett framgångsrikt gränsregionalt samarbete” lagts ihop. En ytterliggare 

del har lagts till ”Barriärer och aspekter på problem för integrationen”. Figuren kommer att 

analyseras i nästa kapitel. I detta kapitel har även Öresunds förutsättningar och barriärer har 

behandlats kort, samt förutsättningarna för arbetsmarknadens integration och utvalda 

aktörers och institutioners roller i W-B-regionen. Figur 6 sammanfattar teorin om 

motsvarigheterna till den nationsliknande integrationen och förutsättningarna för ett 

framgångsrikt gränsregionalt samarbete.  

 

Nästa kapitel är ett kapitel för analys som först behandlar de lokala och regionala 

motsvarigheterna till de nationsliknande integrationsprocesserna. Sedan behandlas 

institutionerna i två avsnitt, där det första behandlar etablerandet av institutioner och det 

andra de demokratiska aspekterna. I kapitlets sista avsnitt analyseras TemaNords 

förutsättningar och kriterier. Vid analysen av de lokala och regionala motsvarigheterna för 

den nationsliknande integrationen hänvisas på några ställen till figur 6.  
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4 FRÅN PERIFERI TILL CENTRUM 

Detta är ett kapitel för analys som först behandlar de lokala och regionala motsvarigheterna 

till de nationsliknande integrationsprocesserna. Sedan jämförs W-B-regionens och 

Öresundsregionens integrationsutveckling. Institutionernas roller analyseras sedan och sist 

behandlas TemaNords kriterier men även faktorer som geografi, infrastruktur och historia. 

 

4.1 Regionala motsvarigheter  

Integrationsprocessen i nationer har sina regionala och lokala motsvarigheter. 

Transfereringar samt social och planeringsutveckling med staten som aktör, kan ses som en 

aspekt i en nations integrationsprocess. Denna aspekt tillhör även vad Veggeland anser 

vara, av interventionsstaten, en metod för nationell integrering med bl.a. ökad offentlig 

service som resultat. Detta formuleras i figur 6 som ”Massiva transfereringar”. Skiftet 

Veggeland ser från interventionsstatens strukturer till, vad som kan kallas, den reglerande 

staten, innebär att de massiva transfereringarna i integrationssyfte ersätts med innovationen 

av de konkurrerande regionerna och partnerskaps institutioner (Veggeland 2001:132-137). 

Den gränsregionala motsvarigheten till nationella integrationsmetoder som transfereringar 

och planeringsutveckling, är regionernas deltagande i gränsregionala institutioner som 

Centrope och Öresundskommittén. I figur 6 är detta noterat som ”institutionell delaktighet i 

interregionalt eller gränsregionalt samarbete”.  

 

Den nationella integrationsmetoden med en expansion av nationella myndigheter kan också 

liknas vid skapandet av de gränsregionala institutionerna. Interreg-medel som de 

gränsregionala institutionerna kan fördela, ger institutionerna en central betydelse vid 

liknelser till nationella integrationsmetoder. En annan parallell mellan nationers och 

gränsregioners integrationsprocess är skatteharmoniseringen. Det är observerat att bristen 

på ett harmoniserat och uniformerat skattesystem håller tillbaka Euroregionernas 

integration (Kramsch 2001:176). Om en nation har alltför olika skattenivåer i olika 

regioner skulle det ha en segregerande inverkan, likväl som samma skattenivå har en 

integrerande inverkan för en nation. Nationers skatteharmonisering med sina grannländer, 

är av intresse för gränsregioner, eftersom det bl.a. har betydelse för handeln. En annan 

liknelse i integrationsprocesser är gemensamt utnyttjande av utbildningsinstitutioner mellan 

inhemska regioner. Motsvarigheten är studentutbyten i gränsregioner vilket har en 
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integrerande verkan. Sammanfattningsvis kan det konstateras att gränsregioner har nytta av 

liknande eller samma metoder i integrationsarbetet som i nationer. 

 

 

4.2 Etablerandet av institutioner 

Antalet aktörer och institutioner är färre i W-B-regionen än i Öresundsregionen. Det har 

inte skapats någon särskild institution för koordination av integrationssamarbetet som 

Öresundskommittén utgör för Öresundsregionen (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak 

Republic 2003:138). 

 

”Cross-border collaboration in the Vienna-Bratislava region shows a remarkable lack of 

permanent institutions.” (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:138).  

 

I relation till andra gränsöverskridande arbeten verkar det relativt svårt att etablera en 

gemensam permanent institution. Det finns tre anledningar till det. För det första har de 

senaste fyrtio årens separation lämnat regionen med ett svagt gränsöverskridande nätverk 

och det har inte blivit någon gradvis utveckling av en Euroregion. För det andra är de 

institutionella skillnader mellan Österrike och Slovakien större än i t.ex. de Nordiska 

länderna och det finns inga ramar för överregionalt samarbete. För det tredje saknar Wien-

Bratislava ett stort infrastrukturellt bygge som Öresundsbron som symboliserar 

integrationen. Det gränsregionala samarbetet startar i W-B-regionen från en väldigt låg 

nivå och fortgår på ett väldigt pragmatisk sätt (OECD Vienna/Bratislava Austria/Slovak 

Republic 2003:137-138).  

 

Ett temporärt projekt var Jordes+ som hade en förelöparroll för integrationssamarbetet, 

med bl.a. uppbyggnationen av nätverk. Nu när Jordes+ projekttid är över har det 

förmodligen lämnat visst tomrum som en särskild institution för just Wien och Bratislavas 

integrationsarbete skulle kunna fylla, om inte Centrope lyckas fylla detta tomrum. 

 

Den Österrikiska Industriföreningen i Wien Industriellen Vereinigung och den svenska 

motsvarigheten Sydsvenska industri- och handelskammaren, har liknande roller med 

tillhandahållandet av utredningar och kunskap. Industriellen Vereinigung har t.ex. initierat 
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en industriplattform och ett marknadsföringskoncept och Handelskammaren har utvecklat 

näringslivets Öresundsindex. 

 

Framtagandet av marknadsföringskonceptet ”Øresund” är intressant eftersom 

Öresundskommittén har själva låtit ett företag för marknadsföring skapa detta (Tangjaer 

2004:19). Tillkomsten av marknadsföringskonceptet ”Twin City Wien-Bratislava” har 

kommit till på ett annorlunda sätt, eftersom det är industriföreningen ”Industriellen 

Vereinigung” som skapat detta och att borgmästarna har visat sig villiga att använda sig av 

konceptet. Hade en specifik institution för W-B-regionen funnits hade tillkomsten av 

konceptet kommit till på samma sätt som i Öresundsregionen. 

 

 

4.3 Indirekt demokrati 

Ses det till aktörers och institutioners roller i W-B-regionen kan det konstateras att 

Centropes verkningsområde är som koordinator för samarbetet och för integrationen. 

Centrope kan ses som ett substitut till en enskild institution för W-B-området. Huruvida 

Centrope är ett perfekt substitut är diskutabelt, eftersom Centrope inte bara verkar för de 

österrikiska och slovakiska regionerna, utan även verkar för de ungerska och tjeckiska. En 

tolkning till orsaken för bristen på en enskild institution för W-B-regionen, kan vara att 

man i W-B-regionen, med strategisk medvetenhet, vill av rikta sin kapacitet på Centropes 

arbete. Centropes grundare, de provinsiella guvernörerna och borgmästarna har hittills 

träffats i ett beslutsforum en gång per år och det återstår att se om de kommer att 

intensifiera eller förändra beslutsforumets form. Som förklaring på Centropes begränsade 

verksamhet, i relation till Öresundskommitténs verksamhet, finns förklaringen att projektet 

startades i september 2003 och är en ung institution.  

 

Öresundkommittén koordinerar integrationen och administrerar bl.a. medel från Interreg. 

Kommittén är också ett politiskt beslutsforum med indirekt valda politiker, från 

gränsregionens regioner och kommuner som träffas cirka fyra gånger om året. Eftersom 

kommittén är indirekt vald brottas den med liknande demokratiproblem som finns inom EU 

(Hall 2005:37-38):  
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”Vi är högst medvetna om att det kanske aldrig har funnits så mycket demokratiska idéer och 

ambitioner bakom Öresundssamarbetets utveckling. Det finns anledning att se utvecklingen av 

gränsöverskridande samarbeten som något av en jungfrulig mark för olika demokratiidéer och 

demokratiprojekt… Mot bakgrund av Öresundsregionens organisering är det emellertid lätt att se 

att de demokratiska underskotten inom EU också har motsvarigheter inom dessa samarbeten.” 

(Hall 2005:37-38). 

 

Kommittén är ingen formell myndighet och därmed kan det inte utkrävas något ansvar för 

den Öresundsregionala politiken. Det finns dock inget hinder för att kommittén skulle 

kunna utvecklas i mer demokratisk riktning med direkt- eller deltagardemokratiska och 

representativa inslag (Hall 2005:38). Ett alternativt utvecklingssteg för dessa 

organisatoriska projekt, som t.ex. Öresundskommittén, kan vara att från staternas sida ge 

dem utökade befogenheter, grundat på gränsregional rösträtt som legitimerande basis. 

Alternativt kan också en avveckling av dessa organisatoriska projekt ske, när och om 

integrationen har uppnått en viss önskad nivå. 

 

Ser man till de nationsliknande integrationsprocesserna som har motsvarigheter på 

gränsregional nivå har flernivådemokratins alla nivåer dvs. stat-, region- och lokalnivå, på 

något sätt, delaktighet i det gränsregionala samarbetet i Öresund. Jämför vi detta faktum 

med W-B-regionen har den lokala och regionala nivån spelat en liten roll i samarbetet, 

p.g.a. den väldigt centralistiska Slovakiska staten. Borgmästarna i Wien och Bratislava har 

dock enats om att använda marknadsföringskonceptet för W-B-regionen vilket är ett 

exempel på att samarbete sker utan en specifik institution för W-B-regionen. 

 

 

4.4 Eventuell framgång 

Enligt TemaNords teori om förutsättningarna för ett välfungerande gränsregionalt 

samarbete uppfyller båda gränsregionerna de tre första kriterierna: erkännandet av ett 

samarbete, att det ska finns uppenbara fördelar med samarbetet och det tredje kriteriet är att 

det ska finnas incitament utifrån. Eftersom det inte har skapats någon särskild institution 

för samarbetet i W-B-regionen kan det möjligtvis ses som ett ambivalent erkännande av 

samarbetet, men eftersom det finns ett löst samarbete mellan borgmästarna i Wien och 
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Bratislava samt att hela W-B-regionen deltar i Centrope måste det tolkas som ett 

erkännande.  

 

Intressant för incitamenten utifrån som anledning till samarbete, är att synen på EU, som 

drivande kraft för uppbyggnaden och spridningen av de gränsöverskridande samarbetena, 

har diskuterats. En del anser att EU:s roll är överdrivet, eftersom gränsöverskridande 

program är bottom-up-drivna. Detta har dock varit avsett på de tidiga samarbetsinitiativ 

från 70- och 80-talet, då man fått klara sig helt utan stöd från EU. Sedan införandet av EU:s 

interregionala program har det skett en stor ökning av antalet gränsöverskridande 

samarbeten (Perkmann 2003:11). Därmed verkar EU och strukturfonden Interreg ha en 

betydande roll för de gränsregionala samarbetena.  

De ökade antalet gränsöverskridande samarbeten behöver emellertid inte nödvändigtvis 

leda till en ökad fragmentisering av nationsstaternas suveränitet och är enligt Perkmann 

långt ifrån något hot mot nationalstaternas auktoritet. Istället borde samarbetena, enligt 

Perkmann, tolkas som en Europeisk integrationsprocess, där EU fungerar som en 

övernationell policy-skapare med redskapet Interreg som innovativ policy form (Perkmann 

2003:12). Det är därför rimligt förvänta att nationsstaternas tolkning av de gränsregionala 

samarbetena kan ha avgörande betydelse för samarbetenas framtid. 

 

Det sista av TemaNords kriterier är att barriärer bör vara frånvarande. Jämför man 

gränsregionerna har W-B-regionen svårare barriärer. Den enligt OECD lågt integrerade 

arbetsmarknaden som emellertid har en stor integrationspotential, är en aspekt (OECD 

Vienna/Bratislava Austria/Slovak Republic 2003:42&97). Bristen på en utvecklad 

infrastruktur, som förvisso är en högst temporär fråga, kan räknas vara en annan. Därtill 

kan aspekten på det låga innovationsutbytet adderas. Språket verkar vara ett särskilt svårt 

hinder, eftersom få slovaker kan tyska och relativt få österrikare kan bra engelska. 

Barriärerna är dock en tidsfråga, eftersom man kan räkna med att de reduceras med tiden. 

Reducerandet av några av barriärerna kan gå snabbare om W-B-regionen får en särskild 

institution för integrationen och avsaknaden kan därför hejda integrationshastighetens fulla 

potential. 
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Geografiska skillnader mellan gränsregionerna ger dem specifika förutsättningar för 

samarbetena. Det geografiska utseendet med Själland, Lolland, Falster och Bornholm på 

danska sidan och på den svenska, Skåne, ger ett naturligt geografiskt incitament för 

deltagandet i samarbetet. I W-B-regionen ser det annorlunda ut. Regionerna Wien, 

Niederösterreich och Burgenland på den österrikiska sidan och på den slovakiska sidan 

Bratislava och Trnava, angränsar även till Tjeckien och Ungern. Det ger för de österrikiska 

och slovakiska regionerna i området ett naturligt geografiskt incitament att inleda 

gränsregionala samarbeten med de tjeckiska och ungerska regionerna. Det är också på detta 

vis det regionala deltagandet i Centrope är utformat. Drar man även historiska paralleller 

till de deltagande regionerna i Centropes samarbete, går det att hitta ytterliggare incitament. 

Samtliga regioner har varit inordnade i det Österrikiska Habsburgska Kejsardömet till så 

sent som det första världskrigets slut och därför är det rimligt att anta att det fortfarande 

finns band mellan dessa regioner som påverkar Centropes utformning. 

 

Wien och Bratislava som åtnjuter en omedelbar närhet till varandra har givetvis en 

fördelaktig geografisk situation, eftersom ett stort broprojekt som Öresundsbron är 

obehövligt. Det finns emellertid stora infrastrukturella brister mellan Wien och Bratislava, 

men i och med att infrastrukturen byggs ut kommer pendlingsmöjligheterna att förbättras. 

För W-B-regionen kommer pendlingstiden att kortas ner i betydande utsträckning i och 

med färdigbyggnationen av motorvägen år 2007 och den eventuella förlängningen av 

snabbtågslinjen. Samma snabbtågslinje skulle, inte bara ge en ytterliggare och kortare 

tågförbindelse mellan städerna, utan också passera flygplatserna som bara har 40km 

emellan med 30minuters restid. Detta skulle för de kommersiella verksamheterna vara av 

stor betydelse och det skulle underlätta för befolkningen.  

 

Detta kapitel har behandlat de lokala och regionala motsvarigheterna och jämfört några 

aspekter mellan W-B-regionen och Öresundsregionen. Institutionernas roller har 

analyserats och även TemaNords förutsättningar och kriterier. I nästa kapitel redovisas och 

analyseras svaren från intervjuer och enkäter. 
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5 SYNPUNKTER FRÅN GRÄNSREGIONERNA 

I detta kapitel redovisas och analyseras svar från intervjuer och enkäter. En respondent från 

Centrope har svarat på en enkät och det presenteras i det första avsnittet. I det andra 

avsnittet presenteras fyra svar från Öresundsregionen, varav två respondenter svarat på 

enkäter via mail och två har intervjuats via telefon. 

 

5.1 Gränsregion under uppbyggnad 

Flertalet mail har skickats ut till involverade i gränsregionens integrationsarbete, men bara 

en har svarat och det via mail. Däremot arbetar respondenten med strategiska frågor för 

Centrope, vilket är en central institution för bl.a. W-B-regionens integrationsarbete och 

därför betraktas svaren som betydelsefulla. Här medtas bara fyra av de sex frågorna (se 

bilaga 1) eftersom respondenten besvarade två frågor med ett svar och ansåg sig inte vara 

rätt person för frågan om betydelsen av skatteharmonisering. 

 

1. Varför tror ni att det saknas en gemensam institution i Wien-Bratislava-regionen, som 

Öresundskommittén i Öresundsregionen? 

”Wien und Bratislava sind bedeutende Partner in der CENTROPE Region. Diese Region 

befindet sich derzeit in Aufbau... Wesentlich für die Entwicklung der Region ist aber, dass 

es nicht beabsichtigt wird, eine weitere Verwaltungsebene zu entwickeln, welche 

zusätzliche bürokratische Aufwende für die Kooperation und bei der Entwicklung von 

Projekten mit sich bringen.” 

 

Intressant är att respondenten underströk Centropes samarbete och därmed inte svarade 

bara för Wiens och Bratislavas enskilda samarbete. Att etablera en ny nivå med 

institutioner anser respondenten skulle ta krafter från Centropes projekt. 

 

2. Hur sannolikt betraktar ni möjligheten för en realisering av en privat och offentlig 

samfinansiering (PPP-lösning) av förlängningen av CAT och S7 (snabbtågsförbindelser) 

till Bratislava? 

Respondenten påpekar att en PPP-modell redan är tilltänkt för en förlängning av CAT. Att 

en PPP-modell är påtänkt är en indikation på förekomsten av PPP-lösningar i W-B-

regionen. 
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3. Vilka är för er de största barriärerna för integrationen i gränsregionen? 

Respondenten ser olika förvaltningssystem och de olika ansvarsnivåer hos Centropes 

medlemsländer som en barriär. Ett i sammanhanget intressant påpekande är att 

respondenten också ser de starka centraliserade system i Tjeckien, Slovakien och Ungern, 

som barriärer. Kännedom och identifikation bland befolkningen och de språkliga 

skillnaderna uppmärksammas också. 

 

4. Vilket anser ni är nästa viktiga steg för integrationen?  

Respondenten efterlyser ett beslutsforum för Centrope. Det är intressant eftersom att 

beslutsforum skulle, förutom att öka integrationshastigheten i Centrope-samarbetet, kanske 

kunna minska behovet av ett särskilt beslutsorgan för Wiens och Bratislavas integration. 

Att respondenten också efterlyser ”igångsättandet av impulser och aktiviteter, vilka behövs 

i förbindelse med Centrope”, är en önskan om ökade aktiviteter. En närliggande tolkning 

blir förstås att respondenten anser att Centropes samarbetsintensitet är för låg.  

 

 

5.2 Mångfald av aktörer och institutioner  

Flertalet mail har skickats med enkätfrågor till personer som är eller har varit aktiva i 

institutioner som deltar i integrationsarbetet i Öresundsregionen. Institutionerna som 

respondenterna är eller har varit aktiva inom, är: Öresundskommittén, Öresundsinstitutet, 

Region Skåne, Sydsvenska handelskammaren. Dessa institutioner är, bland många andra, 

involverade i eller t.o.m. centrala för integrationsarbetet och därför betraktas dessa svar 

som betydelsefulla. Två respondenter har svarat via mail och två har telefonintervjuats. 

 

1. Hur ser du på Öresundskommitténs roll i skapandet av gränsregionen Öresund?  

Tre av respondenterna vill tillskriva kommittén en viktig roll och en av dessa tre anser 

t.o.m. att den haft en otroligt betydelsefull roll. Samma respondent påpekar att den har haft 

ett sammanhållande ansvar för integrationen och att kommittén har gett regeringarna en 

möjlighet till dialog för samarbetet. Kommittén har även fungerat som en fader och moder 

för institutioner som Medicon Valley och Öresund Science Region. En av respondenterna 

anser att kommittén inte spelat den roll som önskat.  
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2. Vilka andra institutionella aktörer vill du nämna som viktiga i skapandet av 

Öresundsregionen? 

Respondenterna uppmärksammar att många aktörer, institutioner och nyckelpersoner på 

båda sidorna av sundet haft viktiga roller. Det påpekas bl.a. att samtliga av 

flernivådemokratins nivåer, stat, region och kommun, ha varit delaktiga i skapandet av 

Öresundsregionen. 

 

3. Vilken roll vill Du i så fall ge dessa andra aktörer? 

Två av respondenterna nämner att aktörer och institutioner har spelat olika roller inom sina 

områden och bidragit på så sätt till skapandet av regionen, medan en respondent utskiljer 

att Professor Åke Andersson, kommunen i Malmö, Region Skåne och Handelskammaren 

har spelat viktiga roller. 

 

4. Öresundskommittén kan anses vara en relativt svag institution, stämmer detta och i så 

fall varför? 

En respondent anser att detta inte stämmer och påpekar att kommittén varit en viktig och 

stark organisation i ett nätverk. Vidare påpekar respondenten att kommittén har kunnat 

fungera som en utvecklingsbank där väldigt stora medel delats ut och att kommittén har 

tagit många initiativ och fått igång många projekt. Tre av respondenterna nämner på något 

sätt barriärer för kommitténs arbete. En anser att kommittén kan göra en hel del, medan två 

svarar starkt jakande på frågan om kommittén som svag institution. Svagheten nämns vara 

för många aktörer och svårigheter att komma överens, få medel och avsaknad av direkt 

politiskt mandat att agera eller med andra ord svag beslutskompetens.  

 

5. Finns det exempel på s.k. PPP-lösningar, dvs. privat-offentligt finansierade projekt eller 

motsvarande i Öresundsregionen? 

Respondenterna ger här exemplen Öresundsinstitutet, en PPP-lösningen av E22 och 

förslaget om en PPP-lösning för byggnationen av ESS "European Spallation Source" i lund. 

I sammanhanget påpekar en respondent att Malmö Copenhagen port, som ägs av Malmö 

stad har gått samman i ett driftsbolag tillsammans med Köpenhamns hamn, som i sin tur 
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ägs av Köpenhamns kommun. En annan kontaktad nyckelperson har uppmärksammat 

Öresund Science region som exempel på PPP-lösning.  

 

6. Vem/vilka har i så fall varit drivande aktör/aktörer? 

En respondent uppmärksammar att Öresundsinstitutet växt fram underifrån på initiativ av 

Anders Olshov, men därefter rådde samförstånd mellan privata och offentliga aktörer om 

behovet. Några enskilda företagsledare samt Öresundskommitténs förra chef Birger 

Olofsson nämns ha spelat en stor roll i starten. 

 

7. Vad tror du har gjort att Öresundregionen har, relativt sett, kommit så långt i 

integrationen? 

Två av respondenterna uppmärksammar stort engagemang från många p.g.a. starka motiv 

för integrationsarbetet. Två påpekar att det finns starka historiska, kulturella och språkliga 

rötter och en närhetskänsla. EU:s interregprogram har spelat en viktig roll. Två 

uppmärksammar vikten av stora populationer på båda sidor Öresund och kort pendlingstid.  

En respondent uppmärksammar att politikerna var uppbackade av näringslivet och att 

regeringarna har trott på regionen. Regionen expanderar och fler och fler huvudkontor blir 

etablerade i regionen. En viktig sak är att det har satsats mycket på infrastruktur. En 

respondent uppmärksammar betydelsen av att förskjutningen på marknadssynen från 

”Sverige som marknad” till t.ex. ”gränsregionen som marknad”, i kombination med den 

stora populationen i området. En tolkning av detta är att respondenten, åtminstone bland 

annat, ser gränsregionens integration som en marknadsdriven process där regioner och 

gränsregioner drivs av konkurrens gentemot varandra. En parallell till detta är Veggelands 

liknande resonemang om en marknadsdriven process och om konkurrerande regioner och 

gränsregioner (Veggeland 2001:132&136). 

 

8. Vilka barriärer för integrationen har varit mest påtagliga i Öresundsregionen? 

En påpekar att okunskap om hur det fungerar på den andra sidan har varit en barriär. 

Samtliga respondenter uppmärksammar skattefrågor och tre uppmärksammar 

arbetsmarknadsfrågor. Detta kan möjligtvis vara en indikation på att de här två frågorna ses 

vara bland de svårare barriärerna och att det är viktigt att reducera dessa. Tre 

uppmärksammar priserna för att åka över Öresundsbron (som nu är billigare och är 
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avdragsgilla) och frånvaron av gemensam valuta. En respondent påpekar avsaknaden av 

gemensam media och de många nationella organisationer som bevarar rådande strukturer 

och en annan påpekar att nationella särbestämmelser inte harmoniserar med den andra 

sidan samt att marknadslagsstiftningen också utgör en barriär. En annan av respondenterna 

har uppmärksammat att barriärerna förändras bit för bit, men att det kräver en aktiv insats 

hela tiden och att kommittén spelar en väldigt stor roll för detta. Kommittén har haft en 

harmoniseringsgrupp som jobbat med bl.a. skatter och pensioner och arbetsmarknadsregler. 

En av respondenterna uppmärksammar att Danmark och Sverige har en enormt centralistisk 

tradition och att vi inte vana att tänka i gränssamarbeten. En intressant parallell är Tjeckien, 

Slovakien och Ungerns centralistiska styren. 

 

9. Vilka är de viktigaste kvarstående barriärerna? 

En respondent svarar vardagsintegrationsfrågor, tillväxtfrågor, arbetsmarknadsfrågor och 

skattefrågor. En annan svarar skatter och arbetsmarknadsfrågorna. 

 

10. Vilken roll tillmäter Du näringslivets institutioner? 

Samtliga respondenter anser att näringslivets roll är viktig eller har en stor roll. En 

respondent påpekar att integrationen är en marknadsdriven process där de som kan göra 

vinster driver processen. En annan av respondenterna uppmärksammar att 

Handelskammaren bidrar med fakta (t.ex. index), rapporter och har bidragit, åtminstone till 

en viss del, till Öresundsbrons förverkligande.  

 

11. Vilken roll tillmäter Du EU? 

Gemensamt för respondenterna är att de alla anser att EU haft och har en viktig roll för 

integrationen. En påpekar att EU har tillsammans med kommuner, regioner och staten, 

genom Interreg, medfinansierat många projekt. En annan påpekar att EU har harmoniserat 

och luckrat upp de nationella systemen för integrationen.  

 

12. Vilken roll tillmäter Du staten? 

Två respondenter anser att staten har en viktig roll bl.a. för att de har den lagstiftande 

makten och avgörande roll för att minska barriärer. Två av respondenterna vill 
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avdramatisera statens roll för integrationen, varav den ena anser att staten hade en 

inledande viktig roll. 

 

I detta kapitel har det redogjorts för svaren från enkäter och intervjuer samt att de har 

analyserats. I nästa kapitel redovisas resultaten av analysen av W-B-regionens 

integrationsprocess och jämförelsen med Öresundsregionen.  
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6 UPPBYGGANDET AV GRÄNSREGIONEN 

Resultaten från analyskapitlet redovisas och diskuteras i detta sista kapitel. Uppsatsens 

syfte besvaras: vilka förutsättningar arbetet har, hur långt integrationen har kommit, vilka 

nationsliknande integrationsprocesser som finns och slutligen vilka roller institutionerna 

har. Sist i kapitlet diskuteras resultaten från intervjuerna. 

 

6.1 Framgångsrik integration 

För att öka konkurrensen och möta den globaliserade ekonomins krav på regioners 

konkurrenskraft är de styrande i W-B-regionen angelägna att samarbeta för dess 

integration. W-B-regionen ser ut att ha bra förutsättningar för ett framgångsrikt 

gränsregionalt samarbete, enligt de kriterier och förutsättningar som räknats upp från 

TemaNords teori av Hvidtfeldt, Boje-Groth och Hartoft-Nielsen för ett välfungerande 

gränsregionalt samarbete. Både W-B-regionen och Öresundsregionen uppfyller följande 

kriterier: de har erkännt ett behov av samarbete, de har uppenbara fördelar med 

integrationen och incitament utifrån finns i form av stödet från EU:s Interreg-program.  

 

Barriärerna för W-B-regionens integration är emellertid många och den språkliga barriären 

betraktas som särskilt svår, men även andra barriärer finns som lågt innovations utbyte, låg 

arbetsmarknadsintegration och svag gemensam identitet. På dessa områden har 

Öresundsregionen ett försprång. Fram tills färdigställandet av motorvägen och den 

eventuella snabbtågsförbindelsens färdigställande, kan bristen på infrastrukturell 

förbindelse betraktas som en barriär. För barriärerna är dock tidsperspektivet intressant, 

eftersom de reduceras med tiden. Slutsatsen är att när barriärerna som språkbarriären och 

pendlingstiden mellan Wien och Bratislava reduceras, kan arbetsmarknaden fungera mer 

friktionsfritt och förutsättningarna för det gränsregionala samarbetet öka. I övrigt har 

gränsregionen goda förutsättningar för ett välfungerande samarbete. 

 

Hur långt har då W-B-regionen kommit i integrationen? Enligt OECD pekar olika 

integrationsindikatorer, som bl.a. arbetsmarknadens integration på att integrationen är låg i 

regionen är låg . Innebörden av att järnridån har fallit är stor för W-B-regionen, eftersom 

man tidigare knappt har haft någon kontakt över gränserna och infrastrukturen nästan har 

varit avbruten p.g.a. periferieffekten av järnridån. Detta förklarar också varför W-B-
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regionen ligger efter i integrationsarbetet i relation till Öresundsregionen, eftersom 

startkotten har gått vid olika tidpunkter då. Men nu när W-B-regionen inte längre är periferi 

har gränsregionen en helt annan konkurrenspotential. En prognos för den framtida 

pendlingen uppskattar dock att 75 000 till 85 000 är dagliga pendlare år 2012. I framtiden 

kommer förmodligen företagen i Wien och Bratislava därför att ha bättre tillgång till 

varandras produktionsfaktorer på arbetsmarknaden. När gränsregionens arbetsmarknad 

integreras bättre är det rimligt att anta att konkurrensförmågan kommer att öka i betydande 

utsträckning. Öresundsregionen har emellertid kommit längre i det infrastrukturella bygget 

och regionen har inte heller lika svår språkbarriär, vilket gör att W-B-regionen för den 

närmaste tiden ligger efter i integrationen.  

 

 

6.2 Paralleller på integration mellan regional och nationell nivå 

Motsvarigheter till den kontinuerliga integrationsprocessen inom nationsstaterna i Europa 

finns hos gränsregionerna. Det finns olika nationella integrationsmetoder för att minska 

olikheter, motverka segregation och separation mellan inhemska regioner. Bland dessa 

metoder för integrering finns transfereringar, social- och planeringsutveckling, men även 

en expansion av nationella myndigheter. Enligt Veggeland är trenden bland EU:s nationer 

att interventioner som massiva transfereringar minskar och inte bara ersätts av regleringar, 

men även av innovationen av de konkurrerande regionerna och de gränsregionala 

institutionerna. Den nationsliknande motsvarigheten för integrering på gränsregional nivå 

för W-B-regionen är Centrope och Öresundsregionens motsvarighet är 

Öresundskommittén.  

 

Det finns många aspekter på integration som spelar in för gränsregionerna. En aspekt är 

ländernas skatteharmonisering har en betydelse för integrationen, eftersom den kan hållas 

tillbaka av bristen på ett harmoniserat och uniformerat skattesystem. En annan aspekt är 

studentutbyten och det gemensamma utnyttjandet av utbildningsinstitutioner. Ett mål för 

gränsregionala projekt kan vara att sätta upp liknande interregionala samarbeten som finns i 

nationer när de gränsregionala barriärerna reducerats tillräckligt.  
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I de nationsliknande integrationsprocesserna, som är nämnda i figur 6, finns det även 

alternativa utvecklingssteg att se. Vid ett framtida alternativt gemensamt nyttjande av 

institutioner som t.ex. utbildningsenheter eller sjukvårdsanläggningar är det en rimlig 

förväntning att medborgarna kan komma att kräva påverkansmöjligheter och direkt rösträtt 

till politikerna som styr över de gemensamma institutionerna. Detta skulle kunna ske i 

samband med en omregionalisering där en gränsöverskridande region skulle skapas inom 

det gränsregionala samarbetet, med ökad suveränitet och ökat ansvar. Det skulle i så fall 

innebära att Wien och Bratislava skulle växa ihop. Men om dessa alternativa 

utvecklingssteg blir verklighet för W-B-regionen och Öresundsregionen, har framtiden att 

visa. 

 

 

6.3 Det habsburgska arvet 

I brist på en gemensam institution i W-B-regionen verkar Centrope som ett substitut för det 

institutionaliserade integrationsarbetet. Centrope är förmodligen inte ett perfekt substitut 

för en enskild institution i W-B-regionen, eftersom Centropes krafter även riktas mot 

Tjeckien och Ungern. En historisk parallell kan dras till Centropes samarbete med tanke på 

att samtliga regioner som deltar har varit inordnade i det Österrikiska kejsardömet. Det gör 

att det Habsburgska arvet gör sig påmint, när det institutionella samarbetet i Centrope 

prioriteras framför ett mindre i W-B-regionen. Det är, enligt den intervjuade respondenten 

från Centrope, en medveten strategisk satsning att prioritera Centrope-samarbetet och inte 

skapa en ytterliggare nivå för W-B-samarbetet, för att inte urholka institutionella resurser. 

Geografin kan också spela en roll i valet att satsa på samarbete med de angränsande 

tjeckiska och ungerska regionerna, eftersom det geografiska utseendet gör ett samarbete 

med dem naturligt. En enskild institution för W-B-regionen skulle dock påskynda 

integrationsprocessen. Centropes medlemmar har hittills bara träffats en gång per år och en 

fråga för framtiden blir om samarbetet kommer att få fastare former. Intressant att påpeka 

är att samarbetet bara pågått sedan slutet av 2003 och är under utveckling. 

 

I jämförelse med Öresundkommittén kan det konstateras att Centrope inte kommit lika 

långt. Kommittén kan emellertid konstateras ha ett demokratiskt underskott, i likhet med 

det som finns inom EU och parallellen är även generellt gällande för alla gränsregionala 
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institutioner som inte har direktvalda politiker. Samma sak gäller givetvis för Centrope. 

Intressant blir att följa den institutionella utvecklingen framöver. Antingen permanentas 

institutionerna och ges myndighetsstatus, med direktvalda politiker som legitimerande 

basis eller så fasas institutionerna ut när integrationen har uppnått en viss önskad nivå.  

 

 

6.4 Involverade för samarbete 

Respondenten från W-B-regionen uppmärksammade barriärer som olika 

förvaltningssystem, ansvarsnivåer och centraliserade system. Faktumet att Slovakien är en 

enhetsstat och Österrike är en federal stat, gör att ansvar är fördelat olika mellan den 

nationella, regionala och lokala nivåerna. Troligen uppstår svårigheter när t.ex. österrikisk 

lokal/ regional nivå, som i fallet Wien, ska samarbeta med slovakisk nationell nivå, 

eftersom mycket ansvar är samlat på nationell nivå i Slovakien. Det står enhetsstater fritt 

att fördela ansvar mellan flernivådemokratins delar, vilket kan leda till att om litet ansvar är 

givet som i Slovakiens fall, till den regionala och lokala nivån, blir det närapå ointressant 

att samarbeta med dessa nivåer. Om nationalstaterna skulle fördela ansvar till 

gränsregionala institutioner skulle det påskynda integrationen. Argumenten för en 

nationalstat att inte fördela till ansvar till gränsregionala institutioner är suveränitetsförlust. 

Det är möjligt att gränsregionala institutioner kommer att få större ansvar om 

nationalstaterna tolkar de gränsregionala projekten som ett led i EU:s integration. 

 

Respondenten välkomnar ett permanent beslutsforum för Centropes del, vilket möjligtvis 

kan förväntas bli en framtida realisering för Centrope. Innebörden av fler möten ger fler 

och snabbare beslut och att förvaltningsnivån slipper vänta ett år mellan besluten. Det 

skulle snabba upp arbetet och kanske få igång impulser och aktiviteter. Nästa barriär, som 

respondenten gärna ser ett reducerande av, är bristen på gemensam identitet och att den 

språkliga barriären reduceras, vilket styrker uppmärksammandet från OECD:s om de svåra 

språkliga barriärerna. 

 

Svaren från respondenterna från Öresundsregionen visar på att kommittén anses ha spelat 

en viktig roll i skapandet av gränsregionen Öresund. En annan respondent anser att den inte 

spelat den roll som önskat, vilket visar på att olika viljor finns med det gränsregionala 
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projektet. En annan respondent påpekar att kommittén haft en viktig roll som 

utvecklingsbank där stora medel delats ut och att kommittén verkat mycket aktivt för 

gränsregionens samarbete. Till frågan om PPP-lösningar visar svaren på att närvaron av 

PPP-lösningar är ungefär lika ofta representerade i Öresundsregionen som, i W-B-regionen, 

med den eventuella förlängningen av snabbtågssträckan Wien-Bratislava. På frågan om 

varför Öresundsregionen, relativt sett, kommit så långt i integrationsarbetet, 

uppmärksammas många olika förutsättningar vilket visar på den mångfald av aspekter som 

finns och på den komplexa struktur som integrationen utgör. Till svaren av vilka barriärer 

som kvarstår uppmärksammas bl.a. skattefrågor, arbetsmarknadsfrågor av två av 

respondenterna, vilket visar att detta fortfarande anses vara de svåraste kvarstående 

barriärerna, även om mycket redan är gjort på dessa områden. Bropriserna har sänkts men 

anses fortfarande vara ett stort problem. De roller som respondenterna tillmäter 

näringslivet, EU och staten nämns att alla är viktiga. Näringslivet genom att integrationen 

kan anses vara en marknadsdriven process, EU med innebörden av Interreg, och staten som 

barriärreducerare. Sammanfattningsvis kan det konstateras att många aktörer och 

institutioner har viktiga roller och delar på ansvaret för det gränsregionala samarbetet.  

 

I en gränsregion som saknar en gränsregional samarbetsinstitution som verkar för 

integrationen på olika sätt, kan integrationen förväntas gå långsammare. En enskild 

gränsregional institution som verkar för W-B-regionens integration skulle med 

Öresundskommittén som förebild kunna påskynda integrationen. Huruvida Centrope kan 

fungera som ett perfekt för en enskild institution återstår att se och hur det än må förhålla 

sig med det, kan en konkurrenskraftigare W-B-region förväntas i framtiden. 
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Bilaga 1. Intervju- och enkätfrågor 

 

Frågor ställda till respondenter i Wien. 

1. Warum verzichtet man, Ihrer Meinung nach, in der Wien-Bratislava-Region auf 

gemeinsame Institutionen für die Zusammenarbeit, wie etwa das Öresundkommitée? 

 

2. Für wie wahrscheinlich erachten Sie die Möglichkeit einer Realisierung einer Public-

Private-Partnership-Finanzierung für die Verlängerung des CAT und der S7 nach 

Bratislava? 

 

3. Gibt es andere PPP-Finanzierungs-Beispiele für die Integration Wien-Bratislava? 

 

4. Was sind für Sie die größten Barrieren bei der Integration in Grenzregionen? 

 

5. Welche Schritte halten Sie für die nächsten wichtigen für Integration? 

 

6. Für wie stark beurteilen Sie den Einfluß einer Steuerhamonisierung für die 

Integrationsarbeit? 

 

Frågor ställda till respondenter i Öresundsregionen. 

1. Hur ser du på Öresundskommitténs roll i skapandet av gränsregionen Öresund?  

 

2. Vilka andra institutionella aktörer vill du nämna som viktiga i skapande av 

Öresundsregionen? 

 

3. Vilken roll vill Du i så fall ge dessa andra aktörer? 

 

4. Öresundskommittén kan anses vara en relativt svag institution, stämmer detta och i så 

fall varför? 
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5. Finns det exempel på s k PPP-lösningar, dvs. privat-offentligt finansierade projekt eller 

motsvarande i Öresundsregionen (förutom ÖSR)? 

 

6. Vem/vilka har i så fall varit drivande aktör/aktörer? 

 

7. Vilka konflikter har dykt upp, under gränsregionens uppbyggnad, som 

Öresundskommittén medlat i? 

 

8. Vad tror du har gjort att Öresundregionen har, relativt sett, kommit så långt i 

integrationen? 

 

9. Vilka barriärer för integrationen har varit mest påtagliga i Öresundsregionen? 

 

10. Vilka är de viktigaste kvarstående barriärerna? 

 

11. Vilken roll tillmäter Du näringslivets institutioner? 

 

12. Vilken roll tillmäter Du EU? 

 

13. Vilken roll tillmäter Du staten? 


