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Allmän presentation av arbetsplatsen samt hur dess organisation är organiserad 

North Sweden European Office (North Sweden) är region Övre Norrlands europakontor i 

Bryssel och har till uppgift att representera Norrbottens och Västerbottens intressen i Europa 

genom bland annat intresse- och programbevakning samt tillföra information och sakkunskap 

om de aktuella politiska processerna på EU-nivå till den regionala nivån för att på så vis bidra 

till regionens politiska och ekonomiska utveckling.  

North Swedens arbete utgår ifrån följande fokusområden; regionalpolitik; gränssamarbete; 

transportpolitik; näringsliv; forskning och utveckling; miljö, energi och klimat. 

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och har även kontor i Luleå samt i Umeå. 

På Brysselkontoret finns tre anställda samt två praktikanter. Praktikanterna engageras under 

en period av fem månader och väljs utifrån sökande med relevant utbildning eller 

arbetslivserfarenhet och bör även ha en koppling till antingen Norrbotten eller Västerbotten.  

Inge Andersson är direktör på North Sweden sedan 2006 och har tidigare verkat som 

landstingspolitiker i Västerbotten. Inge Anderson arbetar vid Brysselkontoret tillsammans 

med Mona Mansour och Anne Graf.  

Arbetet vid Brysselkontoret fokuseras främst på regionalpolitiska utvecklingsfrågor, 

näringslivsutveckling, programbevakning inom samtliga fokusområden samt intern- och 

externkommunikation.  

Vid North Swedens Umeåkontor arbetar Sabine Mayer med inriktning på gränssamarbete, 

forskning och utveckling. Transportpolitik, miljö, energi och klimat sköts av Anna Utsi vid 

North Swedens Luleåkontor. 

North Swedens verksamhet och arbete fastställs och finansieras av dess huvudmän som 

består av Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, 

Norrbottens Handelskammaren, Västerbottens Handelskammare, Företagarnas Riksorganisa-

tion i Norrbotten och Västerbotten, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Kommun-

förbundet i Norrbotten samt Region Västerbotten. 

 

En presentation av din position inom organisationen samt en beskrivning av dina 

arbetsuppgifter 

North Sweden strukturerar sina praktikperioder efter universitetens terminsystem för att 

praktikanterna inte ska hindras i sina studier. Praktiken är oavlönad men ett mindre 

stipendium tilldelas praktikanterna. Bostad tilldelas inte av North Sweden men med hjälp av 

de tidigare praktikanterna lyckades jag ordna bostad redan innan flytten till Bryssel. 



  Statsvetenskapliga institutionen 
2010-02-01  Masterprogram, Europapolitik 

 3

Som praktikant utgör den dagliga nyhets- och programbevakningen en av de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna. Nyhetsbevakning innebär främst uppdatering av hemsidan vad gäller 

nyheter och konferenser som är relevanta för det regionala utvecklingsarbetet och som berör 

North Swedens fokusområden. 

Som en del i nyhetsbevakningen finns även möjligheter att ta del av ett stort utbud av 

konferenser och seminarier. Genom att Bryssel samlar, förutom EU: s institutioner, både 

nationella och internationella företag, NGO: s och offentligt bundna organisationer är utbudet 

av konferenser så brett att det kan gott och väl täcka de flesta intresseområden. Dessa 

konferenser och seminarier är ett mycket gott komplement till nyhetsuppdateringen som 

kommer från ”basmedia” då många av de ämnena som tas upp behandlar till exempel 

kommande revideringar av vitböcker, EU: s relationer med sina grannländer eller ”politiskt 

aktuella” områden som ekonomisk återhämtning och klimatfrågor. 

Programbevakning har främst inneburit att hålla uppsikt på när Europeiska kommissionen 

öppnar upp för nya ansökningsomgångar inom de olika arbetsprogrammen inom det sjunde 

ramprogrammet (FP7). Grundförutsättningen till att få lämna in en projektansökan till ett av 

de utlysta arbetsprogrammen är interregionalt eller internationellt samarbete där minst tre 

olika juridiska personer från tre olika medlemsländer tillsammans bildar en projektgrupp.  

Genom förespråkandet av Lissabonstrategin och dess fokus på kunskapsbaserad 

konkurrenskraft har konsortier i form av triple helix (universitet/högskola, privat sektor och 

offentlig sektor) till synes varit i stort fokus. För att potentiella samarbetspartners ska kunna 

lokaliseras går intressenter, bland annat, genom sina respektive regionkontor och använder 

dessa för att efterfråga partners i andra länder och regioner. 

En annan uppgift som tillhör praktikanternas ansvar är att ta hand om besöksgrupper och 

organisera besöksprogram. Under praktiktiden har jag, tillsammans med min 

praktikantkollega, tagit hand om grupper från både den privata och offentliga sektorn samt en 

gymnasieklass. Studiebesök av intresse brukar generellt innefatta ett möte med representanter 

från Europaparlamentet, något av Europeiska kommissionens generaldirektorat (DG), 

Sveriges ständiga representation samt Regionkommittén. Förutom att organisera besöken har 

vi även följt grupperna för att på så vis assistera deltagarna genom guidning och tolkning.  

 

En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 

Den första tiden på praktiken var mycket intensiv och inleddes redan första veckan med en 

besöksgrupp samtidigt som North Sweden delarrangerade en fotoutställning på 
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Europaparlamentet om den samiska kulturen och Sápmi – det sameland som sträcker sig över 

delar av Norge, Finland, Sverige och Ryssland. 

Under de följande dagarna lades fokus på Climate and Jobs – Local Solutions?, en 

konferens arrangerad av svenska regionala och lokala aktörer, under svenska 

ordförandeskapets flagg, om klimatsmarta lösningar som utvecklats på lokal nivå. 

Under början av oktober månad hölls det årliga evenemanget OPEN DAYS – European 

Week of Regions and Cities. Open Days anordnas av Europeiska kommissionen DG 

Regionalpolitik, Regionkommittén, europeiska regioner och städer tillsammans med andra 

europeiska institutioner och aktörer från näringslivet.  

Under Open Days anordnas seminarium, workshops och utställningar inom områden som 

berör den europeiska regionalpolitiken. 2009 års tema var Global challenges, European 

responses. Detta huvudtematema diskuterades bland annat genom seminarier med inriktning 

på; ekonomisk återhämtning och tillväxt; regioner och klimatförändringar; territoriellt 

samarbete; resultat och utvärdering av sammanhållningspolitiken.  

Under Open Days deltog North Sweden, som delarrangör, i ett endagsseminarium inom 

ramen för NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) som är ett samarbete mellan regionerna 

North Norway, North Sweden, Mid Sweden, North Finland och East Finland med 

målsättningen att uppmärksamma dessa regioners specifika förutsättningar och möjligheter 

för aktörer och andra regioner inom EU. 

Efter denna hektiska period lugnade arbetet ner sig och återgick till en slags ”vardagstakt” 

med planering för kommande besöksgrupper, evenemang samt nyhets- och 

programbevakning.  

 

Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

För mig som student på statsvetenskapliga masterprogrammet med inriktning på 

europapolitik har denna period varit oerhört lärorik. Anledningen till att jag sökte praktik på 

ett regionkontor grundar sig i mitt intresse för regionalpolitik, både ur ett ekonomiskt 

utvecklingsperspektiv och ur ett multilevel governance-perspektiv. 

Innan jag kom till Bryssel hade jag inte någon direkt kännedom om det regionala inflytandet 

och regionernas roll i EU ur annat än ett teoretiskt perspektiv – kunskap som till stor del 

härstammar från den statsvetenskapliga kurslitteraturen. 

Under praktiken har jag fått en väldigt positiv bild av det interregionala samarbetet som man 

ser runt om i Europa men även det ”småskaliga” samarbetet som sker mellan regionkontor i 
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Bryssel. Det interregionala samarbetet innebär samverkan på basis av gemensamma behov 

och förutsättningar och begränsar sig inte till de egna nationella gränserna. 

Praktik på ett regionkontor innebär även en koppling till Regionkommittén som, utifrån ett 

multilevel governance-perspektiv, representerar just den lokala och regionala nivån inom 

EU:s politik.  Regionkommittén är en ”ung” organisation men likväl väldigt aktiv i sin 

profilering och yttrar sig i frågor som rör EU: s politiska och rättsliga processer. I och med 

ratificeringen av Lissabonfördraget blir nu dess roll allt starkare då fördraget binder 

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd att rådfråga 

Regionkommittén när nya lagförslag, som påverkar lokal eller regional nivå, presenteras.  

Som praktikant har en stor del i arbetet varit ett sköta inkommande förfrågningar och 

korrespondens samt att assistera de personer som vänder sig till North Sweden i olika 

sakfrågor.  Att sköta en del av den allmänna mailkorrespondensen har varit väldigt lärorikt då 

jag fått använda mig av ett helt nytt ”socialt språk” och fått möjlighet att lära mig hur detta 

uttrycker sig på svenska, franska och engelska.  

Ansvaret för planering och organisation av besöksprogram samt att leda besöksgrupper är 

inte enbart organisatoriskt lärorikt utan även utvecklande ur administrations- och 

kommunikationssynpunkt. Det har även gett mig möjligheten att möta tjänstemän från bland 

annat olika DG: n samt politiskt sakkunniga som arbetar för de svenska representanterna i 

Europaparlamentet. Tillsammans med den dagliga program- och nyhetsbevakningen har dessa 

möten gett en djupare insikt i hur det administrativa arbetet inom främst Europaparlamentet 

och Europeiska kommissionen kan vara strukturerat. 

Den absolut viktigaste erfarenheten och upplevelsen som jag har fått under tiden i Bryssel är 

närheten till politiken. De privatpersoner och organisationer som samlas i Bryssel har ett 

intresse av att påverka de politiska processerna i en specifik riktning. Detta medför att det 

pågår en ständig och väldigt påtaglig profilering och aktivitet.  

Detta gäller även vid EU: s institutioner; den hjälpsamhet och vänliga inställning som jag har 

upplevt vid dessa kontakter som jag har haft med assistenter till de svenska representanterna i 

Europaparlamentet samt på Europeiska kommissionens olika DG: n har gett mig bilden av att 

nyfikenhet och intresse för institutionerna uppskattas och uppmuntras. Även om denna 

öppenhet, vad gäller information, självfallet har en tydlig begränsning har jag upplevt en 

mycket positiv reaktion hos exempelvis flertalet besöksgruppsdeltagare som, efter 

studiebesök på EU:s institutioner, har uttryckt en känsla av en ökad förståelse och närhet till 

det arbete som sker inom EU. 


